A NOITE
Tatiana Gerivazo
Eu conheço um homem.
E há muito pensei amá-lo, mas não o conheço, e agora me pergunto se o amei.
O seu mistério me fazia amá-lo cada vez mais, o simples fato de não saber quem eu via em
seus olhos: anjo ou demônio?
Ele me fez conhecer o céu e o inferno. E agora me pergunto se é certo ou errado causar o
que lhe causei?
Mas conheci outro homem que me dá segurança de que com ele serei feliz como sempre
sonhei.
Eu também o amo, mas é possível amar dois homens?
Deve haver algo errado, quem realmente está conseguindo me iludir e quem realmente está
me amando?
E a quem estou iludindo e a quem estou amando?
Eu desejo dormir com um e acordar com o outro, porque?
Deveria eu dar a cada um uma espada e beijar aquele que conseguir respirar depois de tanto
sangue?
Não, eu não arriscaria a vida de quem amo o jogando à sorte...bem que gostaria, talvez fosse mais fácil culpa-la por minha escolha errada.
Mas por que tanta precipitação em dizer que estou errada?
Por que não dedicar meu tempo a conhecer-los e enfim, tomar uma decisão?
Por que essa maldita inquietação? Por que tanta questão de dizer-me que não há mais volta.... Por que?
Eu quero tanto ter os dois, mas não sei... Se escolho um, o outro nunca mais olhara em minha face.
Perderei lugar no coração de um pela escolha, e do outro pela dúvida que me atrevi a ter
sobre meu amor por ele.
E se eu não escolher nenhum? Me arriscaria a vagar por ai com um peso na mente e um
vazio no coração?
Acho que não aguentaria.... e quem está aqui para me auxiliar nessa dor?
Quem está disposto a me fazer parar de sangrar?
Sangue.... Sangue.... não resta mais nada além de meu sangue.
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