
A FACE DO ABISMO 
 

 
 
 Eu fiquei em pé, parado sob o frescor da tarde, entre rosas rubras 
lançadas na terra fresca! Tristes sinais de despedida, tão breves como a vida!  
Tentei dizer muitas coisas bonitas sobre nós!  Tentei até chorar! Mas o meu 
silêncio foi o preço do meu descaso e a dor o pagamento dos meus atos. 
 
 Por um longo tempo vasculhei minhas lembranças, buscando um 
momento de carinho, paixão, ou mesmo um gesto de gentileza da minha parte, 
mas o que vi foi um vazio, um abismo sem fim que nos separava. Ao contrário 
do que cantou o poeta, essa longa e sinuosa estrada só me afastou da sua 
porta. O caminho que eu escolhi só me trouxe ao seu descanso eterno. 
 

 Como as rosas rubras, minha face se tinge pelo peso das minhas ações. 
Ocultar o amor verdadeiro e procurar consolo nos espinhos foi a minha 
porção! O cálice que envenenou minh’alma! Também foi o veneno que te levou!   
   

Como eu gostaria de te fazer sorrir pelo menos uma vez, encher de 
alegria a sua vida, correr com você por um campo de flores ou numa estrada 
de tijolos amarelos, enxugar pelo menos uma das muitas lágrimas que te fiz 
derramar! Dizer tudo que eu queria dizer agora e não posso. 

 
Entre a noite que chega e as rosas rubras eu fico só, calado, escondido 

em minha própria dor, ao ver que a sua terminou. Só agora percebo que você 
sempre esteve aqui, grudada em meu peito, como parte indivisível do meu ser, 
mesmo quando eu fingia que você nem sequer existia. 

 
Que me julgue friamente o tempo, se não é justo o meu silêncio e o meu 

castigo: sofrer sozinho, querendo voltar atrás e começar tudo de novo, mas, 
como um carro desgovernado, tudo o que eu vejo a minha frente é a face do 
abismo. 
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