
· Celeste Pereira ·

Obviamente... Gata!



E depois
há aqueles instantes em que 

por muito que tente prender o fio da lucidez 
este desliza através dos imensos oceanos de vazios

onde, lentamente, me deixo afogar.
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Manifesto

Porque adoro o sol e da chuva suporto apenas as pequenas 
gotas azuis que me trazem a poesia
… seria gato, obviamente.

Porque mesmo dessas apenas gosto das que se perdem em 
tremuras e, por vezes, se suspendem tímidas no canto da 
pálpebra
… seria gato, obviamente.

Porque me enrosco em maciezas, me envolvo em mantas 
nas tardes muito antigas dos dias frios e, assim, quase que 
ausente, chocalho sonhos enquanto namoro as labaredas 
da lareira
… seria gato, obviamente.

Porque sei sempre o lugar exacto, e o momento exacto, 
onde posso alongar o corpo em desembaraços improváveis 
de preguiça
… seria gato, obviamente.

Porque me extasia o voo dos pássaros que passam rente à 
janela em bailados sem peso
… seria gato, obviamente. 
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A borboleta

Era uma vez uma borboleta. 
Era uma borboleta feia. 
Daquelas sem cor, de asas curtas e grossas, e corpo pesado. 
Ainda assim uma borboleta. 
E porque quando dizemos “borboleta” nos lembra poesia, 
tal como flor, estrela, luar, silêncio, 
decidi pegar nela e enfeitar um poema.

Mas a borboleta era feia. 
As asas eram feias. O corpo era grosso e pesado. 
E girava desengraçadamente pela minha cozinha. 
Mesmo assim custava-me desistir dela 
e então 
quis colocá-la aqui e compor um poema feio.
Estava prestes a fazê-lo quando o Envie, 
o meu gato vermelho, saltou e a comeu.

Compreende-se. Ele não gosta que eu faça poemas feios…

 

Porque adoro ser mimada, acariciada e sei semicerrar os 
olhos e arrumar os lábios no ponto certo onde fica aquele 
sorriso “gosto de ti”
… seria gato, obviamente.

Porque sinto que todos me cabem um bocadinho sem que 
eu caiba inteiramente em ninguém
… seria gato, obviamente.

Porque amo a liberdade acima de tudo, porque me sei mais 
que presente, porque enxoto as sombras que me rodeiam, 
porque uso as unhas e raspo a alma em busca da força para 
ser feliz 
... se não fosse eu
… não poderia ser senão gato, obviamente.
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São dóceis, mas não servis,
Sabem deixar-se adorar!
São companhias incríveis,
São amigos assombrosos,
Possuem-nos, são terríveis,
Adoráveis e ardilosos…
Gosto de gatos, e pronto!
Sabem-se insinuar
Tornam-se os nossos amos,
Mas acham prazer em gostar
Daquilo que nós gostamos.
E é assim que nós vemos
Gatos poetas, cantores,
Gatos que pintam e, sabemos,
Gatos que sofrem de amores!
Gosto de gatos, e pronto!

 

Gosto de gatos e pronto!

Gosto de gatos, e pronto!
Gosto deles brancos, azuis, listados,
Tartaruga, laranja, ou malhados,
Siameses, persas, noruegueses,
Rafeiros, europeus ou balineses…
Gosto de gatos, e pronto!
Gosto deles bem peludos,
Encantam-me os de pelo raso,
Gosto mesmo dos sisudos,
Mas são raros, um mero acaso.
Aprecio o seu andar,
Elástico e ondulante,
Muito fluido e provocante,
Exibem-se ao caminhar.
São donos do seu nariz,
Nunca se deixam comprar,
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Gato do Bolhão

Olhas em frente,
tranquilo
e vês o tempo a passar.
Pousa uma pomba,
altiva,
que acompanhas com o olhar.
És calmo, de temperamento.
Fome? Nem em pensamento,
não sabes o que isso é,
pois desde que tens ideia,
que tens a barriga cheia.
Primeiro era só o leitinho.
Agora é a sardinha, o verdinho,
por vezes a marmotinha,
que a senhora Matildinha,
não deixa de te chegar.
E quando o peixe em demasia
já começa a enfastiar,
lá vem a carne; uma apara,
logo outra e outra ainda
que ali a ti’Adosinda,
não para de te lançar.
De afagos não sentes falta,
muitas mãos te acariciam.
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À mesa éramos três

À mesa éramos três. 
Três e um silêncio que cobria tudo 
e nos ensurdecia com a sua estridência.

À mesa éramos só três 
e os pratos e os talheres e os copos e… 
Éramos três mas em cada cadeira se sentia ausência. 

À mesa éramos ainda três 
e o cansaço, o esquecimento, a fadiga, 
o tédio, o desamor, a descomunal impaciência.

À mesa éramos tantos!

 

Esses teus donos da praça
e os muitos visitantes
que te olham e acham graça
e com teu olhar se deliciam.
Olhas em frente e aprecias
esta tua condição.
És um gato afortunado!
És um gato do Bolhão!
 



Um livro de garras afiadas. O mundo avaliado através 
do olhar felino, implacável, de Dona Gata Celeste. 

Uma poeta transmontana, pois claro, habituada à tempestade 
e à bonança, ao ronronar e à fúria da Palavra.

Um livro que apetece passar-lhe a mão pelo pêlo,  
enquanto a madrugada não se enrosca no sol.

João Gesta


