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As vezes não da pra se explicar o que se sente, o
que se quer ou o que deseja
Apenas se sente quando se encontra o que almeja
Nada a esconder, nada a ocultar... Nada que tire o
brilho do olhar
Florescer ou desabrochar... não importa como
chamam; importa a beleza do momento
o nascer... o surgir.... o emergir de um sentimento
Não existe, não se viu.
é como um momento em mil
Cada beijo, cada toque... é um mimo, é um choque
Fogo sagaz, desejo voraz.....
Tudo isso, você me traz
Algo novo pra acontecer, uma nova vida para viver
Mais um dia pra sonhar,
uma eternidade pra realizar

Aos que amam. Só eles vão entender
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Capitulo 1
Circunstancias

Nasce o Sol. Nasce para Barbara, mais uma chance de dar um
novo sentido ao caminho de sua vida. Sua última noite foi
cheia; clubes são bem movimentados e alguns tipos de
amigos não são muito confiáveis em algumas situações.
Mesmo assim, é chegada a hora de abrir os olhos para o
novo dia; pois mesmo com o seu despertador tocando, a
preguiça ainda a amarra na cama.
Em sua mente, ela pensa consigo mesma:
-Tenho que esfriar minha cabeça! Nada melhor que um
banho pra tirar essas coisas do pensamento.
Após finalmente se levantar, Barbara vai ao banheiro e deixa
a água escorrer pelo seu corpo enquanto pensa no dia de
trabalho que terá pela frente.
Depois do banho, ela coloca uma roupa e senta a mesa para
tomar seu café e ao mesmo tempo folheando as suas
correspondências da semana, que não teve tempo de ler
anteriormente. A luz da aurora ilumina o interior da sua
morada e nisso, vê uma carta de sua irmã Aline; e tomada de
curiosidade, abre a carta que continha os seguintes dizeres:
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"Barbara, desculpa não ter dado muitas noticias pra você
nesses últimos meses, mas o rumo que minha vida tomou foi
surpreendente. Você não vai acreditar! eu desencalhei! eu
vou me casar! Pois é! Nem eu estou acreditando! estou indo
te visitar em breve, pois vou passar minha Lua de mel ai no
Rio. Quero que você conheça meu noivo; ele é uma pessoa
muito legal e quando chegarmos, vamos passar na sua casa
pra botar o papo em dia e te deixar a par de tudo! beijão no
coração!
Aline "
Pensativa, Barbara se lembra das grandes fantasias
construídas com seu antigo amor, e logo se lembra que sua
amiga Renata também vai se casar. E da mesma forma que
ela não conhece o noivo da irmã, ela ainda nem conhece o
noivo da amiga.
De repente seus pensamentos são interrompidos pelo som
da campanhinha de seu apartamento, que não era tão
grande, já que ela morava sozinha.
- Barbara! Ainda esta tomando café? Já vi que a noite de
ontem foi boa!
- Bom dia pra você também Renata! e a noite poderia ser
melhor! Senta ai no sofá, estou tomando café mais já vou
sair.
- Adoro esse seu bom humor matinal!
- E eu adoro o seu sarcasmo 24 horas Renata!
- Não pega no meu pé tá! Vim perguntar se você quer
conhecer o meu noivo
- Na verdade ele tem que me conhecer, quem sabe ainda
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não dá tempo de roubá-lo de você?
As duas caíram na gargalhada; e depois de muitos risos,
conseguiram voltar ao assunto
- claro que eu quero, Disse Barbara: Estou super curiosa pra
conhecer ele! Só não dá pra ser hoje, eu tenho uma reunião
na corretora e acho que vai até tarde
- Você heim? só faz trabalhar? Tem que se desligar um pouco
mais do trabalho! Uma noite como a de ontem não pode ser
vivida uma vez por ano!
- Ai ai Renata, até parece que você não sabe que se eu não
trabalhar, ninguém vai me sustentar
- eu sei Barbara, não me leva a mal amiga, mais eu já te falei
pra você vir trabalhar comigo, seria muito menos
desgastante
- Eu sei, mas você me conhece, não acho certo conseguir um
emprego dessa maneira, mas quem sabe um dia?
- Você que sabe! o convite ta feito. Quem sabe eu não chame
um hipnotizador pra ver se muda essa sua cabecinha?
- Que exagero Renata! Você que está precisando de um
psicólogo!
- Olha quem Fala!
- Bom, tenho que ir. Traz o seu noivo amanhã a noite la pelas
oito. Vai dar pra eu organizar um pouco o apartamento
- Ta bem, eu vou ligar pra ele pra avisar, não esquece não
heim Barbie! Tchau!
Dessa maneira, as duas se despediram. Cada uma foi por
caminhos distintos, e Renata fez a Sua Ligação.
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