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O livro por escrever

Poderiam ser o início de um livro, estas palavras…
De um livro sem princípio nem fim…
Aquele espaço em que para me encontrar
Teria de me ausentar por uma eternidade…
Afastar-me dos sons da revolta de uma infância perdida,
Dos cheiros das estações mais tristes, povoadas de cores cinzentas,
Tardes paradas…
Das sensações de perda e das emoções solitárias
Que fazem questão de permanecer num coração adormecido.
Dos odores das uvas pisadas em Outono de dor.
Poderiam ser o início de um livro, estas palavras…
Se o amanhecer do futuro chegasse ameno, suave…
Como os raios de sol em manhã de primavera…
Se a cortina do meu quarto não me protegesse mais dessa luz
Que me despertando de um sono profundo
Me libertaria da inércia
E de um tempo
Que não me pertence mais.

Poderiam ser o início de um livro…
Fosse eu capaz de as libertar!
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Portão da memória

Estou ainda na fase de olhar os álbuns
E os postais… onde as rosas permanecem,
Apesar de algumas
Nunca me terem chegado às mãos
Com vida.

Estou ainda a organizar as memórias dentro de mim,
A arquivá-las com separadores de cetim,
Como se fosse possível esquecê-las
E mantê-las cuidadas,
Ao mesmo tempo… 

Estou a descer a escada do sótão lentamente… 
A caminhar para a porta de saída do passado
E a tentar deixar entrar um pouco de ar fresco,
Uma porta entreaberta, ainda.
As estátuas do meu jardim
Há muito tempo que perderam os rostos,
Pela indolência dos corpos, pela falta de vida,
E pela acidez das lágrimas - folhas que desceram por eles,
Em Outonos - berços de árvores despidas.
Ruíram no chão junto das folhas esquecidas.
Eu estou nas fotos… que posso fazer?

Eu ainda me lembro dos rostos das estátuas do meu jardim. 
A chave do portão ainda está na minha mão…
Ele está entreaberto…
Eu espero junto à rosa que me resta
A coragem para descer totalmente a escada do sótão 
Fechar o portão da memória
E seguir...
Com a rosa pela mão.
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Quem me ensina a sonhar?

Quem me ensina a sonhar?
Que a espera da esperança me está a acabar.
Na sucessão de horas esquecidas
Onde me perco e não me estou a encontrar,
Quem me vai resgatar o olhar limpo
Da criança sem passado?
Quem vai trazer de volta
O calor de verões quentes
Das praias nuas… dos desertos ausentes,
Os mares velejados
Com poemas ao vento
E com a força dos corações enamorados.
Quem vai doar seus braços
Para me salvar
Quando a noite fria desaguar em mim?
E quando o futuro já não me acordar,
Quem se vai lembrar de como sou,
Somente assim?
Quem me vai perdoar?
Quando eu pedir perdão
Depois de errar… 
E quem me vai levantar
Quando eu cair no chão?
E quando a minha alma já não se gostar?
E quando o dia de Hoje não mais me entusiasmar?
Quem me vai ensinar a sonhar, outra vez?
Quem vai acreditar que ainda é possível 
Me (re)encontrar?
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Acredito!

Quem fui não é mais!
Que o tempo apagou de mim
Toda a memória.
Agora sou o tempo que me enrola
Na vida que construo
Em cada hora.
Da vida serei cúmplice
Das quedas no rio,
Cujas margens se afastaram
Para que ele passasse altivo,
Iludido pela força das correntes,
Sobre as quais tantos náufragos navegaram.
Hoje não sou mais do que Eu
E talvez queira mesmo ser só Eu,
E, talvez, muito mais do que sinto,
Porque sou o tempo que faço
A percorrer um labirinto.
Amanhã serei sempre mais...
Porque espero mais!
Porque acredito!
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Em busca de mim

Não me encontro, 
Busco-me incessantemente
Como a água do rio busca o mar,
Para aí me unir
À imensidão… me deixar levar…
Por entre caminhos árduos tomo o meu rumo
Sem contudo o conhecer, sem o planear.
Estou aqui, o caminho é este,
Sigo, mas não a cantar.
Buscando em tudo e em
Todos a parte de algo
Que em mim existe sem cor,
Nada encontro que me inebrie o olhar
Que me anuncie a paz… o Amor!
Procuro no céu uma estrela que me guie.
Deito-me na relva fresca (que não há aqui)
Alimento a saudade de um passado
Na verdura das primaveras que perdi.
Ai… quero ser gaivota… ser asas!
Quero voar dentro de mim, para mim.
Ser alguém melhor que eu, ser eu e… 
Mais eu, verdade e fim!
Quero ser a minha mãe, a toda a hora,
Seu rosto, suas mãos de cetim
Seus olhos de água que choram,
Ainda hoje, no infinito, por mim!
Quero ser o sorriso do meu filho,
Suas mãos construtoras do futuro
Seus olhos de verdade e de esperança
Na vida, no ser, no que é mais puro.
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Peça da vida

Nunca vivi tanto no futuro como hoje…
Perdi o passado como quem deixa cair ovos no chão…
Irremediavelmente perdido!
Perdi a minha história…
A peça de teatro que é a vida… 
As luzes apagaram-se!
Os personagens principais partiram!
(alguns ainda me esperam… algures)
Não concluí o meu papel… fui má actriz!
Porque não quis ficar sozinha
Em cima do palco…
Não gosto de monólogos!
Nunca saberei o que fui
E o que poderia ter sido…
Se o pano do palco não se fechasse tão cedo!
Se eles não tivessem partido…
Nunca vivi tanto no futuro como hoje…
Esqueço-me de agarrar o presente
Porque o futuro é uma peça por escrever… 
Infinito!
E como o futuro “não é”
E o passado “já foi”
Sou apenas o tempo que serei,
Nas memórias da solidão em que vou!
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Gritei ao mar

Gritei ao mar…
Em tom de súplica,
Em noite escura,
Pedi brandura
Num mar de Outono
De azul verdura.
Deu-me o seu sal,
Águas nubladas,
Olhos salgados,
Ondas enormes,
Braços cansados.
Gritei de novo…
- Ó mar poderoso…
Dá-me um só barco 
Que me leve ao lar
Da alma esquecida
Pelo verbo Amar.
E o mar respondeu-me:

- A alma em si mesma
Terá de navegar,
Para se encontrar!
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Procurar o mundo

Tenho um projecto…
Um espaço aberto, meu, só meu!
No qual eu deposite todos os meus desejos
Todos os meus gritos,
Todas as minhas dores inaudíveis.
Um espaço onde o ilusório e o concreto
Se harmonizem para irem ao encontro do infinito.
Nesse espaço não haverá cor, nem som.
Nem frio, nem calor.
Nesse espaço haverá luz,
Luz…
Luz… brilhante e incolor.
Temo a ausência da luz como temo a cegueira;
Temo a cegueira como temo a ignorância
Dos olhares que olham sem ver;
E dos ouvidos que ouvem sem escutar.
Temo ocupar o espaço sem o transformar,
Temo procurar o mundo
Sem me encontrar.
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Trovoada

É trovoada que se aproxima
Sinto na minha alma…
O ar está quente, abafado, cansado.
Demasiadas vozes
Ecoam pelos raios caídos
Em árvores centenárias.
Eu encosto-me à parede 
Fria da racionalidade,
Escorrego por ela,
Deixo-me cair no chão
De um qualquer jardim
Esquecido, abandonado.
Nada mais floresce aqui.
Chove nos meus olhos,
O trovão não tarda a chegar,
Abraço-me a mim mesma
Para entrar no abrigo
Que há em mim,
E aguardo o estremecer do coração
Quando o barulho ensurdecedor da consciência
Me disser que afinal
Não vivi.



Quem fui não é mais!
Que o tempo apagou de mim

Toda a memória.
Agora sou o tempo que me enrola

na vida que construo
em cada hora.

Da vida serei cúmplice
das quedas no rio ,

Cujas margens se afastaram
para que ele passasse altivo,

iludido pela força das correntes,
sobre as quais tantos náufragos navegaram.

Hoje não sou mais do que Eu
e talvez queira mesmo ser só Eu,
e, talvez, muito mais do que sinto,

porque sou o tempo que faço
a percorrer um labirinto.

Amanhã serei sempre mais...
Porque espero mais!

Porque acredito!


