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Soltam-se as palavras

serás a minha catarse, talvez...
a sublimação dos meus desejos,
as profundas verdades que invento,
a fundação dos sonhos e desassossegos
que me habitam.
serás o espelho de um amor
quando frémito se agita no meu peito
ou a fusão dos sentidos
quando me deixo colorir com papoilas,  
com malmequeres...
acabo a encontrar-me contigo 
no riso rasgado do tempo
e, no sentido inequívoco de ser Mulher
às palavras me entrego...
solto-as para que voem como gaivotas
ou nidifiquem como andorinhas... 

e nesta profusão cálida
a poesia acontece

como um fino fio de nascente.  
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Ser poeta

Ser poeta é ter na alma
A noite e a madrugada 
É sentir muito de tudo 
E sentir muito de nada.

É metaforizar o amor 
Numa verdade inventada
Ver na ilimitada dor
Uma estrela em alvorada.

É nomear a tristeza
De uma alma em explosão
Sem ter no fundo a certeza
Que a noite lhe estende a mão.

Colocar a palavra exacta
Quando a exactidão não existe
Sentir que o desamor mata
E sem amor a vida é triste.

É ver nos ventos o amigo
E nas flores o amanhecer
É sonhar o porto de abrigo
Nele querer permanecer.

Ser poeta é exultar
As palavras, os sentidos
É ter voz e proclamar
Os sonhos em nós contidos.

É sentir alto e cantar
É ser maior que ninguém
É ser gaivota e voar
Num perpétuo vaivém. 

Não sei como poetizar
Palavras que agora escrevo
Sei sentir, sei ofertar
O que me sai a cantar
Pela força dos meus dedos.
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Inquietude

hoje olhei o mar.
uma leve neblina cobria essa imensidão
azul, onde ondas em tumulto
desaguavam na areia expectante
do alvoroço das marés.

subitamente o sol
retalhando a neblina 
desferiu um raio, e outro e mais outro
alterando, com mestria, a coloração 
oceânica.

as ondas, indiferentes,
continuavam a penetrar a areia
sedenta de tempestade.

Aridez

Escrevo na solidão de um escritório frio
onde o sol depôs raios matinais
que o crepúsculo sombreou.
 
Escrevo no silêncio das manhãs gélidas
dos dias em que sinto os meus desertos
impenetráveis, estéreis.
 
Escrevo desse vazio que existe em mim
desse lugar longínquo
cujo nome olvidei.
 
Escrevo...
porque os meus dedos não se calam.
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Ilusão na viagem através dos sentidos

partiu o ocaso 
e não mais voltou o sorriso cálido
no imperceptível entardecer
o olhar silenciou-se numa maré vazia
rolou uma lágrima e a bússola 
indicou o norte

a palavra Amar ficou ao longe
num raio de sol disperso
ela seguiu deambulando
entre um mar de gente
porém só e em si
ausente.

Na verticalidade da nascente

Não eram rosas nem outras flores. O caminho era a aridez do deser-
to. O tempo, o amigo inseparável, insistente como o levante: “pára, 
isto é o deserto. Olha em frente a paisagem”. A mulher continuava 
lívida, cega no caminho que traçara há muitos anos, no interior de si. 
Dores e feridas que sangravam e que costumava ocultar, com a mes-
tria de uma actriz. Não, não era um palco nem a peça tinha nome, 
nem o público existia, nem as palmas chegariam a ser, alguma vez, o 
corolário da vida. Era o palco da alma que sofria num caminho sem 
linearidade, sem latitude, num aplauso a solo de mãos cansadas e 
olhares gastos. No cotovelo do tempo, do outro lado de si, a mulher 
exangue viu a paisagem: um silêncio com linhas e cores, onde um sol 
rasgava o céu como aves dançarinas, sincopadas, etéreas. A mulher 
parou. Olhou-se. Sentiu-se. Transpôs-se. Misturou-se com as cores. 
Fundiu-se nas linhas. O vento soprou de norte tapando a nesga. E o 
tempo sorriu na verticalidade da nascente.
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Metamorfose

o sol desagua fulgurante e quente na casa de praia.
apetece ser gaivota cruzando o céu topázio e opalina
na mira de um pedaço de mar
manso, intacto, despretensioso.

sente-se a paz dos dias largos.
na certeza viva, irrefutável de liberdade:
a vontade inequívoca de me encontrar em mim.

no silêncio onde o sol repousa
sinto-me eternizar...

Reconstrução

frio. sente-se o frio
hospedeiro da vida
na incerteza do agasalho.
a impotência que entraja 
o glaciar que se alojou 
algures em ti.
farrapos de sorte, de acaso, 
de esperança 
ainda esperam
a tua reedificação
triunfal.

segue.
constrói uma manta
aquece-te.
a morte dos resistentes
nunca será o último
apeadeiro.
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Enquanto o tempo me der espaço para acordar

Dizes-me que nunca serei Primavera
E falas-me das folhas secas e tristes
Que encontraste algures
Num jardim abandonado...

Por momentos fico na incerteza de um espelho velho
Gasto, sem imagem...

Mas não...
Essas folhas não são minhas
Nem eu serei a tristeza de um jardim moribundo 
Onde mitigam bancos verdes
Na esperança de um corpo agonizante. 

Não...
Essas folhas nada me dizem,
Esse espelho não reflecte a minha imagem
De corpo ondulante
Como semente lançada em terra fértil
Sedenta de novos rebentos.

Serei Primavera, sim.
Serei em todas as estações
Enquanto as minhas mãos tiverem a força
Dos nós que enlaçam almas,
Enquanto o tempo me der espaço para acordar,
Enquanto a vida clamar por mim
E eu ouvir
Serei Primavera, sim...
 
...em mim nascem flores
todos os dias. 




