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Poema

Hoje escreverei um poema
Enquanto for dia e o sol não se puser no horizonte.
E cantarei as cores, os sabores, os perfumes
Que me embriagam
Líquidos sons de uma fonte.

Hoje escreverei um poema!
Enquanto um sorriso subsistir nos meus lábios
Mesmo sendo dor, calor, ânsia desmedida
E outras vezes mais apenas paz
Porque sou vida, Vida, VIDA!

E antes que o sonho acabe
Hoje escreverei um poema
Gravado a sangue e a pena
Porque amanhã será tarde.
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Pupila, papoila

Menina do campo
Doçura e encanto
Bonita, trigueira
Com saia rodada
De cor encarnada
Dançando na eira.
Vestido de chita
Xailinho à maneira
A franja de lado
Cabelo entrançado
Um laço de fita.

E nas desfolhadas
Espigas no regaço
Eis o milho-rei!
De rosto corado
Tu dás um abraço
Tradição de lei.
Há risos, há cantos
Da noite alentos
Até de manhã.
Desponta a aurora
Sem sono agora
Menina-romã.
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E de pés descalços
Corres sem percalços
Um cheirinho a feno!
E se estás cansada
Tu brincas deitada
Com um sonho sereno.
Olhos transparentes
Sorrisos contentes
Límpidos ribeiros.
Trepas sem receios
Às árvores que vejas
Brincos de cerejas.

Nas noites de verão
Cachopa à janela
Pedindo um desejo
Com a palma da mão
À lua tão bela
Atiras um beijo.
Pedaços de infância
Tesouros passados
Que não queres perder
Na alma guardados
São raios de esperança
Criança-mulher.
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Crescer sem tristeza
É da natureza
Segredo mais sério
Em ti um mistério
Simples e aberto
Tal qual girassol.
Coração liberto
Saltando no peito
Amando a vida
És terra e és sol
Do campo moçoila
Pupila, papoila.

Mais longe
Um dia acreditei que era capaz de escalar montanhas.

Há um mar de promessas
Por cumprir
Sem mágoas, sem vestígios de cansaços
Sem amarras e sem braços
Que te prendam
A um cais que não é teu.

Há um mar de promessas 
Por cumprir
Um horizonte a conquistar
Um outro céu!

(Crê na possibilidade!)
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Então, com a minha alma de menina
Finjo pegar em tuas mãos e ler a sina.
Tu sorris…
(Esse sorriso que me lembra tudo quanto já mais amei
Tudo quanto já mais valioso foi na minha vida)

E eu, menina ainda, não entendi
Quando uma lágrima rolou 
Pelo teu rosto que enlaço.

Mas agora vejo
Que foi quando abraçada a ti
Te entreguei um beijo…
E adormeci
Em teu regaço.

Mãe

Porque deixaste, mãe
Que o tempo inscrevesse no teu rosto
As rugas que já não consegues apagar?
Tu não respondes
Embrulhas em mim o teu olhar
Apertas-me contra ti, sorris
E deixa de haver tempo ou lugar.

E é o silêncio que marca
O compasso de espera, o sussurrar:
Tu, embebida em oração
Cantas para mim uma canção
E deixas-me com os teus dedos brincar.
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Adolescência

Profanaste o sonho
Inocente, sereno
Mais puro que houvera.
E do despertar de um sol
De abril – primavera
Resta um mar, um silêncio
Sem lume, incandesce
E o vento outonal
Entontece e afinal
Reconhece quimera.

Quisera ser eu
Seria ilusão, sonho, desatino?
Perdi-me e então
Tal onda ou sol posto
Começo e termino
Vagueio e afundo
Sobrevivo sem rumo
E esqueço a razão.

Sou vida e com esta 
Eu firmo aliança:
A de voltar a ser criança
Com a força que resta.



...
Poder voltar a partir

Hoje
Com as mãos vazias de raivas

De caminhos já traçados
De sonhos que outros sonharam

Desincrustá-los de mim.

Poder voltar a partir
Hoje… Sempre… Até ao fim!


