
Aquilo que os meus olhos veem…

Bem...por onde é que eu hei de começar… Os meus olhos veem muito
amor à minha volta, muito amor em mim própria, pois hoje, dia 12/05/2020
completo um ano de namoro, um ano de carinho, amor, mimos, conselhos,
muitos raspanetes e acima de tudo muito companheirismo.

Neste ano, aprendi muitas coisas... e uma delas foi a amar, amar a
pessoa a meu lado e amar-me a mim própria. Os meus olhos veem uma
relação que vai durar, uma relação de dois jovens que vai andar, sim senhor!
Uma relação, que aconteça o que acontecer venha a maré que vier, se vai
manter firme, pois dois pilares fortes não deixam uma casa cair!

Os meus olhos por vezes também veem a insegurança, algo tão feio e
mau, algo que me deixa desconfortável comigo mesma e não é saudável para
dois pilares. Também é algo que acaba por passar, pois olho em frente e vejo a
pessoa que está comigo.

Se me perguntassem há um ano atrás se eu era feliz, a minha resposta
seria sim... mas logo acabaria a chorar por me lembrar de algumas coisas que
me atormentavam. Nunca fui uma pessoa de me queixar dos meus problemas,
sempre guardei tudo ao máximo, pois na minha cabeça os meus problemas
não iam interessar a mais ninguém. Se tinham os deles para quê os meus?
Sempre me fiz esta pergunta, mas depois comecei a desabafar com um bom
amigo, um amigo que eu já tinha faz anos. Comecei a comer, assim que ele
soube da minha falta de apetite.De inicio, não consegui ir a tempo e emagreci
mais de dez quilos.Mas aquela ajuda, aquela preocupação que ele tinha e
guardava por mim fez-me sentir especial e até hoje faz.

A conversa foi-se desenvolvendo e a cada dia que passava os meus
olhos brilhavam mais e mais ao olhar para ele, o meu coração acelerava
quando o tinha por perto e as borboletas que viviam na minha barriga não
paravam quietas o dia todo.

Os meus olhos veem não só o amor da minha vida, mas também o meu
par romântico num filme a preto e branco, o meu herói num filme cheio de
mauzões. Os meus olhos gostam da realidade que veem e eu também!

Os meus olhos veem para além do presente, um grande futuro. Se
estaremos juntos até lá? Eu sou sincera, digo um grande sim... pois se os dois
querem,os dois assim o fazem.Se o destino nos colocou na vida um do outro
ao menos que seja para fazer a diferença.
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