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NÃO FOI ONTEM
Marcos Roberto Inhauser
Quando foi. Como foi. Onde foi.
Eu me lembro muito bem, porque me parece que foi ontem.
O que senti. O que pensei. O que conclui.
Eu sei, porque ainda hoje sinto, penso e tenho a mesma decisão.
Não foi por impulso ou atrevimento. Foi algo maior: um genuíno sentimento.
Não foi só atração. É comunhão.
Não foi temeridade. É cumplicidade.
Não foi o convite para uma efêmera dança, mas é uma eterna aliança.
Não foi paixão. É pura emoção em construção.
Começou com uma conversa. Avançou para ser família.
Não foi ontem. Foi há trinta e seis anos que nos conhecemos.
Não foi ontem que nos unimos. Há trinta e cinco nos recebemos um ao outro.
Não foi ontem. É hoje porque ainda existe e persiste.
A conversa dialógica primeira se estendeu e se aprofundou, às vezes teve crise de monólogo, mas
ainda enriquece.
A atração se consolidou e se transformou em comunhão de corpos.
O risco da decisão evoluiu na construção da cumplicidade saudável.
A paixão amadureceu, virou emoção que a cada se edifica.
Não foram passos. É uma caminhada, uma jornada.
Foram duas vidas que viveram uma vida juntos.
O amor que era grande ontem, hoje é enorme.
A gratidão que ontem era para Deus por ter-me dado você, hoje se estende a você por ter dado o
melhor da sua vida a mim.
Juntos vivemos, crescemos, aprendemos, geramos e desfrutamos da vida.
Junto a você quero continuar minha vida.
Se Suely significa luz, você iluminou a minha vida ontem
Ilumina hoje
e quero que continue me iluminando.
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