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LER
Ler o seu olhar,
ler as pessoas,
ler o amor,
ler o mundo,
ler o seu sorriso,
fazendo leitura
de mim.
Meu hobby
não está em eletrônicos,
meu vício
está em páginas
amareladas, ou brancas,
o que menos importa
é a cor.
Pode vir impresso,
ou manuscrito,
a lápis,
ou a carvão.
Por onde houver letras,
meus olhos por lá correrão
Posso estar só, ou acompanhada.
Pode ter silencio, ou agitação.
E o melhor amigo do homem
dizem ser o cão,
que li nas páginas de um livro.
Ler me tira da solidão,
me traz paz
e amor no coração.
Na leitura eu me encontro,
ler me faz ver além da visão.
A leitura me consome,
a leitura é o meu vício.
Um vício como a droga,
um vício como o sexo.
Não importa o lugar,
não importa o dia
e nem a ocasião.
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O que mais importa,
é que eu tenha um livro à mão.
A leitura me faz forte
e entendedora de homens.
Porque a leitura
me conecta, a mentes
do passado e do porvir.
E pessoas de eras diferentes,
conversam entre si,
quando um livro é aberto.
A leitura me dá os alicerces,
para que eu possa ir atrás da dignidade,
da justiça, da igualdade.
A leitura me muda
e minha ação muda, quem está ao meu redor.
E como o mundo é feito de pessoas,
que estão ao redor de outras,
então a leitura muda o mundo.
Ao entrar em uma biblioteca,
os livros se põem a falar,
sobre o tesouro que guardas.
Se acaso veres,
uma mulher numa livraria,
de leve colocar a mão sobre os ouvidos,
sou eu sussurrando para os livros.
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