
 

“Eu mudei de pincel e de paleta – embora seja a mesma tinta com que escrevo – mas mudei, que, de repente, 

surgiste diante de mim.”  

 

Prólogo 

Beatriz, uma jovem mulher menina vivia num constante desapontamento em relação ao curso da sua 

vida amorosa. Parecia que o sentimento era a coisa mais importante para a sua sobrevivência e no entanto 

era coisa que teimava em fracassar constantemente. 

Beatriz parecia ser perseguida por um terrível espectro que a impedia de ser feliz, sempre que 

encontrava luz nesse campo, algo acontecia que mudava as coisas invulgarmente e de uma maneira eficaz, 

pois não tinha retorno. 

Era como se Beatriz estivesse marcada a penar por este mundo à procura do amor e este lhe fugisse 

constantemente pelas mãos. Esta realidade causava-lhe frio, causava-lhe uma tristeza profunda.  

Embora aparenta-se sempre uma alegria contagiante, no seu intimo a sua alma chora estridentemente, 

gritava e contorcia-se com dores do vazio que lhe preenchia o pensamento, o ser, o coração… 

Beatriz viveu moribunda vagueante por dias (meses, anos, séculos)... Nem entusiasmada, nem 

interessada, nem indiferente. Ela estudou o céu azul e imutável. Manteve as cordas firmes na terra. 

 

CAP. 1 

Vagueando moribunda perdida nos seus pensamentos, estava Ela pelas ruas repletas de vozes e odores 

distantes do tempo que já não é. Era manha...escondida no orvalho e nevoeiro próprios dos dias cinzentos 

que lhe acompanhavam há já tanto tempo... 

Ela pensava... Nos dias em que ria, livre e espontaneamente, em que sua mente estava desnuda de más 

experiências. 

O que Ela sentia? 

Fracasso! Fracasso nu e cru. Fracasso esse que lhe transformou num ser algo tenebroso, frio e cruel. Ela 

agora vivia na incerteza de dar razão ao coração ou à vontade do seu corpo. 

Ela não era assim. Ela era uma criatura doce e interessante, cheia de coisas inéditas para mostrar e 

construir, mas agora tudo não passava de castelos destruidor no ar.... 

Suspirou... 

Desvaneceu... 

E sucumbiu à vontade que tinha em descansar... 

Mas, Eis então que deparou com um olhar. Olhar esse que a seguia com relativo interesse que 

surpreendentemente crescia. 

Era Ele. Um ser de olhar profundo, puro e doce, repleto de sonhos e vontades prontas a serem esculpidas. 

Ele era um anjo, como já não existe. Era uma pessoa sensível, interessada e compreensiva. 

Estava Ele a olhar para ela esperando uma resposta positiva de sua parte. Quereria Ele fazer parte do 

mundo dela, para construírem juntos, um só? 

Ela... pela primeira vez há já muito tempo, reparou em alguém sem ser nela. E gostou do que viu. 

Interessou-se realmente. Interesse que lhe devolveu as forças e a vontade de viver, uma vida virada não para 

ela, mas para aquele ser, lindo indefeso e amoroso. 

Mas não se falaram. Apenas se olharam, olhar esse que significou uma longa conversa, olhar que 

mostrou o verdadeiro eu destes dois seres. 

A partir daquele momento Ela lentamente aprendeu a voltar a sorrir, a preencher a sua mente com 

sonhos, a sentir no corpo sintomas próprios de ansiedade. 

Ele, por sua vez, caminhava lentamente. Geria este sentimento com calma e precaução, não fazendo 

muitos progressos. Ele já sofrerá demais... 

O tempo passou mas o sentimento não adormeceu... 

Ele sempre que a encontrava progredia na aproximação, mas depressa mostrava que tinha as suas 

barreiras, os seus limites, criados pelo presente estado de ferida aberta por emoções mal resolvidas. 

         

 

 

Ela, Ser mais entregue, mais dado, penava na angústia de não ver realizado o que tanto queria: Entregar-



se de corpo e alma, viver em prol de... 

No fundo parecia que ele jogava e brincava com as emoções dela. Sabia, mas fingia que não se apercebia 

de coisa nenhuma. 

E no entanto o interesse de alguma maneira estava lá. 

Muitas vezes se encontraram. Casualidades... Sempre em ambientes impróprios para poderem 

conversar, ou era em bares ou discotecas. A única coisa que acontecia era dançarem relativamente 

próximos um do outro, um jogo de interesse despercebido, ocultado por olhares reveladores. 

E mesmo sem se falarem e conhecerem. Sofriam na despedida, a noite era tão curta e fugaz... 

Nesses pseudo-encontros havia um misto de cumplicidade, respeito e ao mesmo tempo o querer de nada 

querer. 

Era um jogo muito difícil, e foi ela a primeira a descair, a mostrar que a vida dele realmente lhe 

interessava. E fez isso lançando-lhe um olhar de felino impaciente para saciar a fome em tempo de seca. 

Ele, Miguel de seu nome, brincava, pensando conter nas suas mãos o poder de decisão, de omnipotência 

em relação aos sentimentos dela. 

Quantas vezes estiveram próximos de um beijo, e quantas vezes os lábios dela latejavam de desejo desse 

mesmo beijo que ficava por ali, mera vontade... 

Ela, Beatriz, insegura como era, pensava mais uma vez nas incertezas dos seus sentimentos, os dele, pois 

ela sabia bem o que queria e precisava naquele momento. 

Beatriz queria emoções fortes, queria arrebatar o coração de alguém e sair subjugada pelo sentimento 

que é o amor. 

Beatriz pensou e repensou, essa situação não poderia continuar, pelo menos havia de Ter a oportunidade 

de lhe conhecer , de lhe falar, continuar assim era um perfeito disparate. 

Já Miguel sofria da dor medo. Beatriz parecia-lhe muito popular, extrovertida, bonita e inteligente. Tinha 

medo da recusa, Mas já tinham ido longe demais, já era penoso para ambos. 

Numa noite, num bar frequentado pelos dois, Miguel jogou todas as suas cartas. Decidiu revestir-se de 

mistério e irreverência para assim cativar deste modo a linda Beatriz. 

Beatriz lá estava numa das mesas centrais com a sua irmã, Ambas divertidas, teciam conjecturas sobre 

quem era Miguel. Este como se adivinha-se o tema de tanto divertimento, segredou algo com o barman e 

este dirigiu-se à mesa das meninas: 

- Com os comprimentos do senhor Miguel que vem já de seguida brindar com as meninas. - Disse isto 

estendendo uma garrafa de bom champanhe acompanhado por três taças do mais fino cristal. 

- Quem é que faz anos? - Perguntou logo a irmã de Beatriz, divertida com todo aquele enredo. 

De seguida entra em cena Miguel. Todo vestido de negro, estava lindo, qual deus grego altivo e humilde 

arrastando a medusa a seus pés? 

Apresentou-se e cumprimentou-as fazendo de seguida um brinde tão simples como isto: 

- A nós!!! - Dito isso o seu olhar parou precisamente nos olhos de Beatriz e fez-se silêncio durante uns 

segundos. Silencio que se tornava incomodativo, já pareciam horas e foi rapidamente cortado por Francisca 

Irmã de Beatriz. 

 - Era suposto passarmos para uma outra dimensão??? Terra chama Beatriz!!! - E riu-se divertida com 

tamanho devaneio. Para ela tudo aquilo era fantástico e inexequível. Não acreditava em relações místicas 

Francisca era muito diferente da irmã, era uma verdadeira cientista. Para ela tudo tinha de ser preciso e 

explicável. Tudo aquilo lhe parecia trivial, pouco sério e acima de tudo desinteressante. 

Já para Beatriz, todo aquele clima provocou nela uma fugaz felicidade, umas borbulhinhas no estômago 

a subir até à garganta. Ela era uma romântica... Miguel soube-o logo, pegou nela pelo braço e de copos em 

punho encaminhou-a à saída do bar. 

Beatriz nem acreditava, julgava que estava a sonhar. Tudo aquilo lhe parecia perfeito, tirado do melhor 

filme de amor. 

Saídos do bar Miguel estendeu o copo à sua companheira e disse: 

- Vamos conversar ao luar...Estás bem? 
A medo Beatriz acenou afirmativamente com a cabeça. Tinha medo de falar e perder o encanto, medo de 

estragar o momento. Ele continuou... 

   - Gosto muito da noite, Tem sido uma verdadeira amiga. Olha à tua volta... 
Raios! É tudo tão bonito!... 
Passado pouco tempo ele deteve-se em frente de Beatriz e pediu-lhe: 

− Dá-me um abraço. 
Beatriz não resistiu a tamanha sinceridade e a medo aproximou-se dele. Já abraçados, ele segredou-lhe 



ao ouvido: 

- Estás bem? 
Foi uma pergunta com tanto conhecimento de causa, que Beatriz imaginou que para aquele homem a 

sua vida era um livro aberto. Ele sabia o que ela já tinha sofrido e no entanto ela mentiu... 

- Estou bem, tá tudo bem. Eu estou óptima. 
Não satisfeito Miguel continuou. 

- E a tua vida, como está? O que tens feito? 
Beatriz sentiu que estava com alguém que a conhecia há muito tempo. E ao mesmo tempo estava 

confusa, não sabia o que responder, o que pensar. Miguel pegou-lhe pela mão e caminharam pelos jardins. E 

falaram de coisa nenhuma, de coisas soltas no ar, mas felizes. 

Eis que chega Francisca, que não achou graça ao facto de a terem deixado sozinha no bar e fez birra 

para que a levassem embora. Envergonhada Beatriz acedeu à demanda da irmã e despediu-se com ternura e 

sofrimento do seu novo amigo. 

Miguel ficou estático... 

Como um começo de noite perfeita pôde cair assim sobre terra? 

E, com o olhar triste viu a sua “amada” distanciar-se. 

Miguel mostrou mesmo no seu olhar a decepção, o sofrimento, o desgosto que sentia e desatou a correr 

alcançando Beatriz abraçando-a disse-lhe: 

- Temos que falar. Não vás!... 
Com esta súplica ele parecia um pobre gatinho triste reclamando o carinho do dono. 

Mas no entanto, Beatriz, incapaz de contrariar a irmã, disse a medo: 

- Miguel, esta noite foi óptima. Gostei muito de te ter encontrado. Com certeza iremos ver-nos mais 

vezes... 

Voltou-se e saiu a correr para o carro. 

No carro não pronunciou uma palavra a principio, e como se a irmã já a estivesse a aborrecer com tanta 

rabugice, desatou a descrever o deslumbre de noite que teve não esquecendo de retractar todo o misticismo 

que a envolvera. 

Francisca que remédio teve senão calar-se e pensou para si no como a sua irmã era naif e sonhadora, 

tinha uma existência estranha neste mundo. 

Durante toda a semana as imagens daquela esplendorosa noite instalaram-se na mente de Beatriz, Era 

feliz com tão pouco. O acontecimento enchera-lhe de vida. Depressa se tornou numa pessoa afável, 

divertida e infantil. 

Francisca temia que Beatriz caí-se dos seus altos voos. Constantemente e em vão, Francisca pedia à 

irmã para ir mais devagar, estava ainda tudo muito incerto, fora tudo muito rápido. No fundo Francisca temia 

uma inevitável derrocada... 

Beatriz, essa, não lhe deu ouvidos, só assim se sentia feliz, preenchida por dentro. Para ela era primavera 

e rebentavam-lhe malmequeres no peito e a saudade era uma dor maravilhosa... 

Para quê percorrer pensamentos com as futilidades da solidão quando o coração está completamente 

preenchido por alguém que não magoa? 

 
 

Gesto agressivo e doce. 
Olhar felino por entre a bruma 

corpo que dilacera a mente. 
É o sentir e não dizer. 

Curvas mágicas de calor. 
Inverno tenebroso, 
que queima o leito. 

Bicho selvagem 
que atrai calmaria. 

Morde-me e beija-me 
por esta nuvem afora. 

Acalma meu nervoso e terno acordar. 
 

 

 



CAP. 2 

 

Agora ela dança, livre de pensamentos funestos e atormentastes, pronta para uma vida simples até... 

Não tinham o contacto um do outro, por isso no fim-de-semana seguinte esforçaram-se para 

comparecer na discoteca do costume para se verem mais uma vez.  

E foi o que aconteceu. Beatriz sempre muito acanhada por no fundo não saber realmente a verdadeira 

intenção de Miguel, sabia que ele a queria bem mas não sabia até que ponto, porque na realidade, Miguel 

nunca dissera que queria namorar com ela. Beatriz sabia apenas que tinha um lugar cativo no seu coração, 

por isso não fazia também Ela grandes avanços sob pena de cair no ridículo. 

Ora na discoteca, lá se encontraram, lá dançaram como habitualmente, só que desta vez com mais 

intimidade e cumplicidade. Não falaram em relacionamentos, o facto de estarem juntos aparentemente 

bastava-lhes, e sentiam-se imensamente felizes. Claro que nesse tempo ambos à sua maneira faziam 

investidas, a medo, para um maior envolvimento. 

E faziam grandes jogos de sedução, impossíveis de ultrapassar pelos comuns mortais, mas eles saíam 

vitoriosos, Miguel porque respeitava e Beatriz por medo de estragar o momento e perder o seu grande 

amor. 

 A noite terminou. Encaminharam-se cada um para sua casa, mas antes trocaram finalmente os 

números de telefone. 

Já em casa, Beatriz não escondia o seu descontentamento, porque, mais uma vez os seus sonhos 

prostraram-se por terra, não viu florir os seus intentos, não conheceu o seu sabor... 

Depois desse encontro ouve uma grande pausa, um grande afastamento, sem motivo aparente, é claro 

que as imagens maravilhosas e os sentimentos vividos estavam em constante actividade no interior dos dois 

amantes platónicos. 

 O tempo passou... Beatriz caiu novamente na melancólica depressão que tanto a perseguia. 

Mudou de amizades, revestiu-se de força. Apenas transpirava para o exterior, uma calma aparente que 

irritava quantos a rodeavam. 

Pensou então retirar completamente de si todo o desejo que tinha em amar o doce Miguel, decidiu 

esquece-lo a partir desse dia. Toda a sua vida mudou, mais uma vez... 

Interiormente entrou numa fase de grande desespero, saía muito à noite onde se entregava ao álcool e 

dançava...Dançava com raiva, ira desgovernada pela frustração da sua vida, dançava como um pranto sentido 

e triste, soluços incapazes de serem parados levados até a exaustão... 

 
Já não sou... 

Apenas toco 
Uma franja límpida 
Do meu passado!... 
Apenas me ressoa 

Uma ténue imagem 
Do meu ser!... 

Apenas me restam recordações 
Que me consomem 

E me derrubam! 
Posso apenas respirar 

 E resistir!... 
É urgente repor 

A ordem das coisas! 
É urgente viver 

E ser quem somos!... 
 

CAP. 3 

Esta temporada durou bens uns dois meses, toda ela endureceu, fechou o rosto e tornou-se num ser 

quase intragável principalmente na sua casa. Logo tudo começou a querer desmoronar à sua volta, a entrar 

num ponto de não retorno... Mas eis quando lhe vem à cabeça a imagem de paz e serenidade. A gravura 

preciosa que ainda guardava no mais intimo do seu ser. Sim, Miguel, era ele a sua tábua de salvação, Beatriz 

compreendeu que o importante não era tê-lo como seu, mas sim ser constantemente rodeada com a sua 

presença. 



Telefonou-lhe... 

Foi preciso arrecadar uma grande maquia de coragem. Ele foi jovial, como sempre, prestativo e 

atencioso, mas... distante. 

Era esta distância que ele mantinha para com ela que a arrasava, esse perder o controlo da situação. 

Decisivamente ela não estava habituada, ela sempre dominou as situações, os relacionamentos. Mas esta 

história teimava em fugir-lhe por entre os dedos. 

Combinaram mesmo assim almoçar no sábado a seguir. 

Se ela soubesse... 

 

Se adivinha-se que ele iria adormecer, e ela entraria em pânico por estar sozinha durante quase uma 

hora, e que no fundo o almoço não surtiu qualquer efeito, pelo menos visíveis naquele momento, e acima de 

tudo ele continuava a ser só um bom amigo... 

Como ela sofreu... Como ela pensou que não valeria a pena...Era tão ansiosa... 

Mas porquê? 

Porque teimava ele em continuar com esses jogos? 

Porque teimava sempre em tomar controlo da situação, dar tudo para no fim nada querer? 

Nesse dia falaram, falaram... E ela como se estivesse anestesiada pela decepção não ouvia coisa 

nenhuma, nem falava palavras com nexo. 

Enfim correu tudo mal. Mais uma vez ela sabia que tudo tinha sido em vão, seus sonhos mais uma vez 

foram por água abaixo! 

E mais um longo espaço de tempo os afastou, que complicada estava a ser esta história, que teimava em 

não Ter um desfecho satisfatório. 

 
 

Estou ferida... 
Os pássaros não cantam mais 

A compreensão está moribunda 
e o amor matou toda a compaixão. 

Ninguém verteu uma lágrima por ela 
Já ninguém compra flores para enfeitar a sua campa... 

Hoje comprei uma flor... 
Visitei o santuário de todo o sentimento 

Verdadeiro e sincero. 
Pelo amor orei horas a fio 

E os pássaros não cantam mais 
    O sol teima em brilhar 

Embora não consiga aquecer 
        O coração gélido e tenebroso  

Dos seres que perderam a esperança...  
CAP. 4 

A vida continuou para os dois, era uma sorte esta situação não interferir no curso normal das suas vidas 

privadas, era como se fosse um mundo à parte. 

Miguel tentou nova investida, convidou Beatriz a almoçar num dia de semana, e de novo Beatriz reviveu, 

de novo o seu rosto se revestiu de cor e a sua vida voltava a Ter sentido. 

Foi um almoço revelador, subtil e muito insinuante. Ou melhor Beatriz assim pensava que era, estava 

completamente perdida de amor, não conseguia ver que para Miguel Ela era uma boa companhia, uma 

pessoa que gostava, mas, sabia que Beatriz não era por assim dizer a sua cara metade. Ele próprio não sabia 

o que queria, Ele próprio estava perdido, por isso caminhava consoante a motivação que tinha em cada dia, 

mas sempre com a preocupação de não dar mais do que podia sob pena de magoar assim alguém... 

E uma vez mais se afastaram cada um com a sua vida, se bem que agora os telefonemas eram mais 

frequentes, em que Beatriz , sempre que isso acontecia, subia aos céus de tamanha felicidade que esses 

pequenos momentos lhe proporcionavam. 

Enchendo espiral loucura, 
brandos sonhos 

de humidade terrena. 
Minhas veias carregadas de prazer. 



Almejo o céu onde nos deitamos. 
Repudio a vida sem sentido. 

Malmequer matutino, 
cheiro a força, ciúme vespertino, 

da cruel rosa 
e seus deliciosos espinhos. 

Morre em ti, 
ultima palpitação de dor, 

como curso de água 
encontrando seu destino. 

         
A partir deste momento Beatriz estava decidida a conquistar o seu amor, Ele tinha tudo que Ela amava, e no 

entanto porque se tornava cada vez mais difícil a fusão destes dois seres? 

Ora certa noite, estava Beatriz a repousar, quando o seu telefone tocou. Era Miguel que parecia estar 

coberto de coragem e convidou Beatriz a sair. 

Foram para uma festa de amigos comuns. Beatriz estava delirante, falou com muita gente, sentia-se bem 

com ela própria, com mais confiança e determinação.  

Foi uma noite para lá de magica, sensual, despreocupada... 

Foram juntos para casa de Miguel. Ali, Miguel foi cauteloso quase maquiavélico. 

“ Espero que não te importes em dormir no meu quarto.” 

“Tudo bem.”- Retorquiu Beatriz não percebendo muito bem o que se ia passar. 

Posto isso Miguel começou a apresentar-lhe o seu quarto que compartilhava com o seu irmão que 

estrategicamente não se encontrava em casa. Beatriz viu os seus livros, muitos deles religiosos, as 

fotografias, e bonecos em todo o lado. Miguel mostrou as camas, enfatizando a dele, e pediu que escolhesse 

uma ao mesmo tempo que tirava a roupa e  se deitava  na cama dele. 

Beatriz estava muito tensa, tímida, sentara-se na cama vaga esperando talvez que ele adormece-se. 

Nessa altura Miguel ofereceu-lhe o seu pijama predilecto, calça e camisa, grotesco por sinal, nada sensual. 

Beatriz não se mexeu, abraçou o pijama e fingiu ver televisão com muita atenção. Então Ele foi-lhe 

tirando a roupa com muita delicadeza e respeito e vestiu-lhe o pijama. Já com o pijama vestido ele ainda lhe 

tirou o sutiã sem pudor, desinteressado, como se uma filha se tratasse. 

Beatriz nem quis acreditar, nunca esteve ela nua na presença de alguém que tanto desejava e num 

ambiente desprovido de interesses nem de excitação - pelo menos foi isso o que lhe pareceu. 

“Podes dormir na cama do meu irmão ou aqui comigo. Onde quiseres...” 

Beatriz nem se moveu, não sabia realmente o que fazer, a situação já se tornara absurda ao seu 

entendimento. E Miguel como se lhe lesse o pensamento deixou um lugar a seu lado e... 

“Anda mas é para cá.” 

Beatriz quase que saltou lá para dentro. Deitaram-se, abraçaram-se e viram televisão... Pouco depois 

simularam que iam dormir, e abraçados beijaram-se entrelaçando os seus corpos já húmidos e latejantes 

(ninguém é de ferro...). Uma química perfeita, cada movimento, cada beijo estava minuciosamente 

sincronizado, pareciam movimentos ensaiados e eficazes. Os beijos, os toques, a entrega deram lugar a 

momentos de amor e paixão sublimes e sensuais. Nunca dois seres se entregaram tanto, nunca dois seres se 

compreenderam assim. 

Dos lábios latejantes, 
suores frios me saem. 
Cataratas de prazer, 
correm-me nas veias, 

enclausuradas, 
no caminho que é a vida. 

Calor vulcânico, 
palpitando gotas cintilantes de dor. 

Músculo afoito, 
rodeando delicadas fendas de seda 

do colo bruto por esculpir. 
Mordiscando, 

cruel peito alucinante, 
desvendo sórdidos odores purificantes, 



qual sauna bélica, 
adormecida no jazigo 

do terno ventre. 
Enfim, saciado o desejo ambos se entregaram a um maravilhoso repouso, sempre abraçados e 

carinhosos. 

Nesse dia ele deu-lhe muita atenção, talvez até em demasia. Tanta dedicação que uma vez mais Beatriz 

conjecturou planos, desejos... 

Sim porque no dia seguinte Miguel tinha-se esquecido completamente de Beatriz, pelo menos era o que 

parecia, pois não mais se aproximou dela. E quando se encontravam por casualidade ele pouco mais era que 

um estranho, esta situação era confusa para Beatriz por isso tomou uma decisão. 

Beatriz decidiu falar tudo ás claras, dizer o que sente e o que pensa, informar-lhe o quanto o ama... 

 - Miguel és muito mau... 
⇒ Eu mau? Porquê? 
⇒ Falando a sério, é mesmo o que eu acho...De certeza que tu sabes o que entretanto aconteceu no meu 

coração, eu pelo menos não tentei esconder, e o que tu fazes? Ora dás, ora tiras, sinceramente parece-me 
que: ou estas a brincar com a situação e isso fazia de ti uma pessoa muito má mesmo, ou então tu nem 
sequer sabes o que queres e andas aqui por andar. 

Então o que me dizes? 
⇒ É... tens razão no que dizes 
Depois desta cascata de agua fria despejada sem aviso prévio sobre ela, a pobre da Beatriz não tinha meios 

para fazer nem dizer mais nada, apenas desenvencilhar-se desta situação, numa saída airosa tanto quanto lhe 
era possível. 
⇒ Na boa,  Miguel. Fica bem, obrigado pelo esclarecimento mesmo que tardio... 
E Beatriz saiu a correr, não queria acreditar que os seus castelos no ar se tenham realmente despenhado 

no chão... 

Beatriz nem compreendeu o que Miguel lhe estava a dizer, apenas não lhe soou bem e entendeu que as 

suas palavras queriam transmitir o seu pior pesadelo, que era um amor não retribuído, não compartilhado. 

Não deu sequer hipótese a Miguel de se explicar e abandonou-o bruscamente. 

Teus lábios, lânguido gosto 
Jasmim fresco... 

Fuga incerta do teu sentir. 
Quanto mais me apago de ti, 

Maior fogo lateja. 
Doce dor no meu corpo 

Em ferida aberta. 
Chama ardente em neve fria, 

Ganhando força para voar 
E tirar de ti, 

Ânsia eterna de viver ao luar. 
Corpo jaz sem tua presença, 

Morada triste 
Caminhando para a Páscoa 

Que tu possuis. 
 

- Uns sonhos morrem, outros nascem... 
Estou aqui nesta casa: O Miguel continua lá longe. Ainda fico triste às vezes, quando penso o que ele fez 

comigo. Só que as coisas nunca são como a gente espera. 
Além do mais, o tempo cicatriza todas as feridas, não é?,,,,,, 
 

Fim 
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