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uma explicação de ternura

Nasceu em Lisboa, a 2 de Setembro de 1964 e 
vive no Porto desde 1972.
Licenciada em Engenharia Têxtil pela 
Universidade do Minho, gere desde 1990 uma 
empresa de mobiliário e decoração.
Publicou em Dezembro de 2008 o livro infantil 
de poesia “faz de conta... és poeta!”, que ilustrou 
com o seu filho mais velho.
Participou em Julho de 2009 no 2º vol. da 
antologia de poesia “Entre o sono e o sonho”.
 
 

Ternura (muita), e as palavras que dela 
nasceram... momentos (muitos) que explica no 
bater do coração e no brilho do olhar. 
Ternura... este livro é apenas uma das suas 
muitas explicações.
 
Nasci de mão dada com a ternura,
com ela cresci, me fiz gente.
Aprendi a acarinhá-la,
a guardá-la entre os dedos.
Semeio-a, 
com a ajuda do vento.
Sacio-lhe a sede,
com lágrimas doces.
Vejo-a tornar-se maior
sem sobejar.
Bebo de toda a que me oferecem
e entrego-a, 
na mão de quem a queira de mim beber.
 
Este livro reflecte o que hoje sou. Espero que 
possa transmitir-vos a serenidade e a ternura 
que sinto quando escrevo.

Obrigada
Luísa Azevedo

Luísa AzevedoLuísa Azevedo

Luísa Azevedo                                                       uma explicação de ternura
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Oiro sobre azul
Não sei!
Não sei que (te) diga... ou que (te) escreva.
O meu coração treme, 
os meus olhos redobram a luz, 
as minhas mãos sentem o elogio da loucura,
o meu corpo azul despe-se sobre o oiro. 
É nua que me sinto
nascida numa era que não a minha...
e tão intimamente minha
A minha pele é a de uma criança que não sofre
que bebe da cor da felicidade 
fazendo-me aquela que um dia fui
Sim!
É isso que (te) digo...
sou de novo a mulher que um dia fui.

Obrigada, Carlos Ré

Foto de: Cristina Azevedo
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bebe da cor da felicidade
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Rasgos de loucura

Apetece-me correr. Correr, num grito desvairado. 
Assustar medos. 
Não parar. Castigar o corpo. Martirizá-lo, até à exaustão. 
Apetece-me correr, correr, correr... 
acabaria num choro, prostada no chão. Sem forças. 
Cada passada seria um grito mudo... porque me apetece gritar. 
Cada passada seria um desabafo... porque me apetece desabafar. 
Deste fogo... que não consigo apagar. 
Tu. Que me queimas. 
Importa se não é o que queres?! É o que sinto. 
Como esta vontade enorme de gritar.

A noite não me traz a calma do sono.
O descanso dos pensamentos.
A noite nada me traz a não ser eu mesma... outra vez!
Num corrupio de ideias sem nexo. Electrizantes.
Uma mistura de frases incompreensíveis. Como tu!
Um desassossego que acabaria no fundo de um abismo. 
Numa opção de paz eterna.
Eu corro. Desmedidamente, desvairadamente, ofegantemente, 
exaustivamente, loucamente, arrebatadamente... para calar os gritos.
E não calo!
O nó que trago na garganta não se desaperta. Prende-se, a cada grito. Mais!
Afogo-me no ar que respiro. Sufoco no excesso de luz que me persegue.
Apetece-me correr. Correr, correr, correr... apetece-me não parar até o meu 
corpo rebentar...
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Hoje

Hoje as minhas palavras seriam música
se a soubesse compor e escrever.
Não!
Hoje as minhas palavras são música
mesmo sem a saber compor e escrever.
Ouve…
como eu ouço, hoje!
Hoje o meu corpo é dança como a das folhas neste Outono
que se despedem do seu poiso de Primavera.
Hoje os meus olhos são luz
como a do sol da tarde que faz questão em continuar a brindar-nos.
Hoje o meu sorriso é leve, 
fresco como a brisa à beira-rio.
Hoje a minha passada é recta como o meu sangue quente 
que me flui nas veias.

E hoje as minhas mãos serão tuas
... caso as queiras.
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Ventre

Morreu a saudade no meu ventre.
Perdeu-se da vida,
porque a saudade também se mata
ou morre abandonada!
Nem novas marés ou novos mares 
me devolvem a ilusão, 
porque não há abraços, nem desejos.
Não há afectos, afagos ou beijos!
Não há qualquer carícia.
Não há brisa na praia que traga boas novas.
Não há ondas que rebentem os silêncios.
Não há areias que me acariciem os dedos.
Não há sóis que desmaiem em meu corpo
ou falésias para me atirar em voo.
Porque não há barcos, partidas, amaragens.
Não há sonhos, rotas ou viagens!
Não há luas que enfeiticem minhas noites.
Não há nuvens, sombras... 
não há luz.
Não mais o mundo me seduz.
E se a saudade morreu,
ficou a morte... 
que a venceu!
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(E)ternamente

Vê como a nossa casa é tão transparente. 
O amor cruza as aparentes barreiras de pedra. 
Vê-se à luz do dia e toca-se na noite. 
Assim ficaremos, 
eternizados de mãos dadas! 
Ao vento, à chuva, à sombra da lua. 
Eu sentirei para sempre aquele toque de ternura. 
E tu saberás o quanto fui, e quis ser, tua.
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vamos
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Um solitário andar...

Quando se perdem as conversas…
porque ninguém as ouve, 
porque ninguém as tem,
porque as palavras não são certeiras.
Quando as ondas não levam o som…
porque o barulho é muito,
porque tapamos os ouvidos,
porque ouvimos, mas não o querem dizer-nos.
Quando nos afogamos num palmo de água…
porque a corrente é forte,
porque nos debatemos de cabeça para baixo,
porque deixamos que nos afundem.
Quando não vemos o que se passa em volta…
porque andamos perdidos entre tantos,
porque olhamos apenas para o chão,
porque só temos excesso de luz ou escuridão.

Vamos, num solitário andar...
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Falaste?!

As minhas palavras já não dançam. Não sei se querem! 
Nem faço a pergunta. Pesa-me a alma e receio a resposta. 
Falaste-me de cinza?!
Talvez seja a palavra que tenho. Cinza! Nos olhos, na língua, 
nas unhas... que esgravatam a terra à procura da raiz. 
Posso encontrar força na raiz?! É que não vejo frutos, folhas 
ou ramos... não vejo o azul do céu sobre o bosque. 
Tudo se tornou pardo. 
Falaste-me de cinza?!
O que faz uma palavra cinza quando ama?
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Linhas riscadas da vida

Foi o tempo... o passar dos anos,
que aos poucos escreveu a minha vida
nas linhas deste corpo que ostento.
Não me transformei em pedra por acaso,
petrifiquei de alma e coração.
Negros traços onde podes ler meu sofrimento,
alternados pelos riscos da ilusão.
É de um verde suave a minha carne,
salpicada por belas conchas que me amam.
O salgado suor da minha pele
entrego-o ao mar, que em mim se entranha.
E as areias que de mim se soltam,
nos afagos e nos beijos consumados,
envolvem-se nas ondas qual amantes
num jogo de prazer e sedução.
Os anos que já tenho não os conto,
desenhados que estão na minha pele.
Sinto-me sereia em busca do teu corpo.
Preciso, como de água, do teu mel.
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