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Separações 

Como é dolorido encarar uma separação. 

A pessoa que tanto gostávamos foi embora e nunca mais voltou. 

A tristeza vem acompanhada das boas lembranças e dos 

carinhosos momentos vividos juntos.  

Muitas vezes nem sabemos onde nossos queridos e queridas 

estão. 

Ficaram assim, parados no tempo pois não acompanharemos mais 

sua evolução na vida, como ficaram, mudanças corriqueiras que 

acontecem com todos, o jeito de se vestir, o corte de cabelo diferente, 

se engordaram ou ficaram magros... 

É muito difícil quando a noite cai, pois, se amamos de verdade, já 

foram perdoados todos os seus malfeitos, seus deslizes, suas atitudes 

que nos causaram tanta decepção. 

Dói muito saber que prosseguiremos sem eles, sem o seu contato, 

as suas palavras, qualidades e defeitos que na somatória, nos ajudavam 

a não nos sentirmos sós e vazios. 
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Mas essas separações doloridas, sem explicação são espinhos em 

nossa afetividade; um dia quem sabe nos tornaremos a rever? 

Quando em outro plano essas diferenças de encarar a vida, o 

orgulho, o egoísmo e a vaidade, nada mais importará, seremos essa 

usina pura de amor, encontrando esses afetos verdadeiros que fomos 

obrigados  de nos separar. 

Ah! Como será maravilhoso abraçar, beijar, senti-los novamente 

coração nosso, gente nossa. Tão gostoso e bom para nosso espírito! 

Pedindo ao grande Pai da vida que todas essas necessárias 

separações sejam provas para bem evoluir e aprender, para que a 

saudade seja a semente maravilhosa do amor que brota na alma da 

gente em cada novo alvorecer. 

Sim iremos reencontrar aqueles afetos tão queridos e dizer meu 

Deus, meu Deus, muito obrigado. 

  Marcela de Fabry 

 


