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SILÊNCIO NO CAIS



Quando o frio doía e a chuva caía
nas noites de solidão
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O Inverno da minha liberdade
traz o silêncio ao meu espaço…

Choro.
Fumo o sofrimento devagar enquanto a dor me come 

por dentro, espero a inglória morte, e a sarcástica saudade 
já me ocupa os sentidos.

Há muito tempo que saboreio a minha liberdade emo-
cional, mas apesar de me sentir bem nela, sou imensas vezes 
assaltada pelo desânimo. Vejo passar os barcos, alguns até 
chegam a encostar-se ao cais e eu refugio-me nas rochas, 
resguardo-me e protejo-me nelas, simplesmente porque não 
quero viajar. Recuso-me a abrir as portas do meu mundo. 
Estou decidida a permanecer no meu canto, porque a vi-
da me ensinou a gostar da minha solidão. Não quero que 
mais ninguém invada este meu espaço interior, até porque 
creio que sou incapaz de me dar a alguém, se bem que, por 
vezes, pense que, algures, existirá essa pessoa capaz de me 
algemar o coração, com quem eu me sentiria completa. Mas, 
simultaneamente, temo que isso aconteça. 
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lareira, que me aquece. O tempo infecundo galga as margens 
inverosímeis do saudosismo e o palco inglório do penoso 
teatro sucumbe sob a tela quando os aplausos eclodem na 
noite que entorpece o corpo e viola a alma. É já tarde, quando 
o meu corpo extenuado procura o tão merecido repouso.

O Sol nasceu, mas não apagou os sinais indeléveis que 
reencontram as vozes que o tempo extinguiu e quando abro 
a janela, continuo a ver o branco lenço que acena em cada 
manhã, que mitiga as ausências se na alma ainda persiste o 
balbuciar do mar que goteja comoções na doçura da tarde. 
O frio embriaga os sentidos e o aroma de coco penetra a 
pele com o toque suave de um odor perdido algures sobre 
a sepultura do passado, que me recuso lembrar. Através do 
vidro, quero ver desabrochar rosas perfumadas de esperança 
e borboletas coloridas que abrilhantem a paisagem onde 
germinam cores de inefáveis belezas, capazes de inebriar 
os sentidos, de rasgar o silêncio da escuridão e dar luz, ao 
meu olhar. 

Chegar a encontrar a paz, que sempre se procurou, é 
como atracar no cais do paraíso, no estuário da imagina-
ção, onde nem um único sussurro se possa ouvir. Tudo em 
mim dorme, apesar do ruído que albergo no peito e que 
vai esboçando sorrisos em utopias de emoção. O silêncio 
envolve os gritos, os suspiros, os desejos e as súplicas que 
só o vento pode ouvir. 

Lá fora a neve cai serena. O crepitar da lareira afaga 
os sentidos dispersos nas almofadas soltas pelo chão da 
cozinha. O fumo atrela-se às minhas frágeis asas, tantas 
vezes remendadas, e o perfume de âmbar respira-se entre 
incensos que ardem sistematicamente, entranhando-se nas 
paredes brancas da minha liberdade tão translúcida quanto 
confiante. 

Na mesa, onde os meus braços repousam, há folhas 
soltas. Folhas de linhas rabiscadas que afluem para uma 
nódoa de esperança na pele branca do poema, onde não sou 
ainda capaz de narrar os inquietos instantes à beira de um 
cais, mas aceno aos navios que outrora visitaram os meus 
sonhos e partiram sem mim, porque eu assim o quis.

À porta da minha alma bate um coração cansado que já 
não tem forças para entrar. Sucumbiu à fúria da tempestade 
e o tempo que me foge por entre os dedos, esgota-se sobre a 
falésia que teima em desmoronar-se, quando sou inundada 
pelo alarido das marés. Na impulsividade do momento desta 
tarde fria, continuo a viajar, seguindo o fluxo dos sonhos, 
como caravela em mar perdido que procura o seu destino. 
Um pedaço de mar apenas, onde as palavras nunca reveladas 
possam pernoitar em jubilo na melodia do canto das sereias.

De olhos fechados, com a cabeça amparada pelas mãos 
cansadas e acicatadas pela incúria, inspiro-me no som do 
rasgar das águas onde me sinto parábola indigente em floresta 
mágica e deixo-me cerzir pela força dos delírios da minha 
alma. Alma tão só, tão livre e tão terrivelmente minha! 

Entre os meus desassossegos, sorvem-se os momentos 
do inferno que os homens criaram para os poetas e onde 
todos os sonhos se desvanecem sob a luz incandescente da 
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As memórias dos tempos idos sobrevivem adormecidas
e nas janelas embaciadas 

tamborilam gotas frias
que fluem absortas.

Sobre o chão frio e inóspito, repouso as mãos e derramo as 
dores puídas pela solidão. Quero esvaziar a alma da história 
que escrevi com as estrelas e onde a lua era o seu ponto 
final. Quero esquecer tudo que ficou para trás e libertar- 
-me do álbum de recordações tristes que se amontoaram 
no baú da memória, entre páginas desmaiadas pelo crepe 
dos desabafos, tão profundos e tão calados.

Ao longe, a paisagem inóspita exila a saudade que as 
palavras escritas vão desvendando timidamente e que, no 
acantonado sentimento, cessam a virtude de as não revelar. 
Vergam-se as árvores, ao peso da incoerente água sagrada 
que descai no chão do caminho, onde os meus passos se 
perdem. A chuva deste Inverno cai sem piedade e acomoda-
-se na beira do riacho, onde as águas cantam uma canção 
remota e onde se cruzam os minutos que algum relógio 
marcou, num tempo passado. 

Tudo é triste sob a ausência das cores perenes, no vazio 
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que oculta palavras interditas no marulhar do desejo e as 
acomoda nas sinuosas noites de tormenta que metamorfo-
seiam a agitação dos sonhos. 

Sento-me no chão, em frente do espelho que se prostra 
aos pés da minha cama, onde se revela a autêntica imagem 
da face que já não reconheço e se balança no avesso dos dias 
que atemorizam o novo ano, prestes a nascer. O espelho 
não mente. O rosto traz inscritos trilhos ignotos da penosa 
caminhada. Nele, ficaram marcas, sinais do que fui, do que 
percorri e do que deixei morrer, em mim por pudor e falta 
de coragem.

Chegadas, partidas, encontros e desencontros. Um ano 
que brotou entre os sorrisos pálidos das heras e as palavras 
vãs duma natureza morta. Um ano que permaneceu incó-
lume às investidas conturbadas que mascaravam os dias e 
silenciavam as noites, onde o sangue escorria do peito, das 
minhas mãos feridas e da minha boca amordaçada.

O ar frio continua a entrar pela frincha da janela da 
casa de banho, que mantenho aberta para arejar os silêncios. 
Consigo enxergar o movimento das folhas que revoluteiam 
sob a investida do temporal. Quando as observo, sou impelida 
a pensar nas partidas que a vida nos oferece e que talvez a 
memória não partilhe, mas algumas afloram à mente nestes 
momentos singrados da nossa existência, sobretudo quando 
o trovão se faz acompanhar de relâmpagos e coriscos que 
metem medo, pela sua violência. Uma violência atroz, capaz 
de nos deprimir e fazer com que os sonhos do futuro se 
dilapidem e se ausentem das obras edificadas na aritmética 
dos instantes pendentes do pilão doloroso do sofrimento. 
Às vezes fico assim. Vivendo lá, bem dentro de mim… 

pungente do retiro que oculta paisagens, alentos intem-
porais ancorados no barco da memória! O frio reveste-se 
do brilho que a neve refulgente consagra nas íris de quem 
chora ao relento. As nuvens vacilam à passagem do vento 
que lhes rasga as entranhas e eu continuo à deriva neste 
mar de palpitações.

O crepitar da lenha traz sonhos e desejos intemporais. 
Ao lado, no seu tapete de riscas, dorme o Kanny, que apenas 
emite um latido, quando pressente que os gatos do vizinho 
lhe ocupam o seu espaço, lá fora, no jardim. A casa dorme 
sob a luz mortiça que auspicia a prosa vertida no mundo 
das imagens que não cabem mais na palidez do luar. 

A aparente iminência de um mundo a ruir traça odores 
do corpo moribundo sobre os despojos da noite. Todos os 
meus sonhos se desvanecem e o tempo infecundo galga 
as margens inverosímeis da solidão. A verdade da noite é 
inegável, e o silêncio ensurdecedor apascenta a morte que 
se ergue das cinzas na alvorada, mas que não evita os pesa-
delos. Confesso que há momentos em que desejo a morte. 
Sinto-a perto, tão perto que chego a sentir o seu respirar 
em mudos apelos. 

As estrelas desinquietam-se na noite. Elas, mais que 
ninguém, conhecem os seus cantos e recantos amaldiçoados 
e como elas também eu forjo as minhas asas de Fénix para 
suportar este Inverno inclemente, que não dá tréguas ao 
limbo e onde apenas o silêncio me pode amar ou confortar 
nas manhãs em que acordo com a calma imprópria dos de-
sígnios do inferno e que me brindam com o pranto dos dias 
que acumulam meses. Meses que acumulam anos, no eco 
dos sons que o Inverno ostenta no seu manto. Um manto 
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”

Silêncio no Cais é o enredo passional de uma mulher que nunca 
tendo encontrado o autêntico amor da sua vida, vive paixões após 
um casamento falhado, sem que visse o verdadeiro amor chegar 

ao seu cais.

Com o passar dos anos, esta “menina de azul” deixa-se morrer sem 
a esperança desse encontro e encerra-se ao mundo, no seu cais onde 
só o silêncio do seu âmago consegue fazê-la romper com o passado 
desafortunado. Vive na certeza da sua solidão, que estima e adopta, 
sem máscaras, fugindo de tudo que possa ameaçar a pacatez da sua 

quietude emocional.
 

No entanto, há uma nova figura que desprovida de sentidos por via 
do contacto virtual, lhe começa a despoletar uma inquietante curiosidade. 

Há alguém que escreve do outro lado do computador. Que escreve e 
descreve sentimentos, que despertam a irrepreensível sensibilidade das 

emoções que apesar de ocultas, a habitam.

Da troca de comentários entre textos, nasce a irreprimível vontade 
de ouvir a voz daquele que tal como ela, não tinha pudor em verter-se 
nas palavras que já não cabiam no peito. Tudo servia de pretexto para 

os encontros “virtuais” que se marcavam em cada noite, todas as noites, 
esperadas já em turbulenta ânsia. A aproximação era cada vez maior. 

As palavras escritas deram lugar à voz que atraía ainda mais e 
esperava-se o dia do encontro vivo, do abraço prometido, do cheiro, 

do toque, onde todos os desejos seriam satisfeitos e todas as 
promessas cumpridas…

Será que o coração da menina de azul, tinha renascido das cinzas para 
viver mais uma paixão, ou a mulher vestida de verde, assistia ao parto 

do grande amor da sua vida?


