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Se um dia alguém me tivesse obrigado a parar, nada do que 

aconteceu, estaria aqui.

Por isso, aquela noite era apenas mais uma a somar a tantas outras 

iguais a tantas que viriam certamente.

Olho-me mas não me vejo.

Já não sou por fora o que sinto por dentro.

E talvez as pessoas me julguem com a frieza dos espelhos.

Também sei quem levaria comigo, ainda hoje, se pudesse.

É tão tarde, tão tarde neste instante que até a minha sombra partiu 

sem mim.

As ruas continuam falando às madrugadas solitárias e aos abraços 

apetecidos queimando os corpos ressequidos pela sede.

Diz-me que nos encontraremos sem hora marcada, depois de hoje 

ou quando as aves trouxerem o amanhecer das ondas.

Estás a ouvir-me?

Não quero o caminho de volta.

Quero a volta que falta!

Escutas-me?

Preciso tanto de continuar... de continuar resistindo às angústias 

que brotam em silêncio e encharcam as pálpebras encerradas sem 

medos.

E seguir sem rumo com a pressa dos ventos, envolver-te da mesma 

forma, essa que me pedias quando o meu desejo trepava como 

heras livres.

Lembras, amor?

Sentes o aroma breve dos afetos impenetráveis aos olhares dos 

outros?
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Que outros?

Estamos só nós aqui.

E é só por isso que estamos sós.

E eu, eu não parei.                                                     

Deixo para trás as mais distantes rochas de memórias e

curvo-me sobre os seios onde mora a paz.

E devagar tento encontrar o segredo do sorriso.

Aquele que tantas vezes vejo sem querer e tenho-o, sem procurar 

tê-lo.

Percorro o silêncio, passo a passo. Nele sei renascer antes do dia.

Ainda não será tarde para construir o mais alto eco oferecendo-me 

a ponte dos abraços. 

Procuro as primeiras imagens, talvez queira reencontrar os cheiros 

conhecidos, os gestos, os sabores...

Não fujas do tempo, amor.

Não fujas!

Sabes, é ele mesmo que cegamente nos persegue insistindo em 

deixar marcas da sua passagem.

Mas ninguém conseguirá afastar-me do caminho feito porque ainda 

sei de cor as rotinas das emoções construídas.

Essas que pouco a pouco ias dando, com a persistência de ficar para 

estar por perto.

É difícil. Tão difícil, amor! Entendes-me?

E é preciso aprender a caminhar sobre a pele ausente.

Vejo-te esbatendo o nevoeiro que se afasta.

E apesar de tudo sei que és tu...quase imóvel, seduzindo o ar que 

passa por ti, deixando levemente o rasto para que jamais me perca.

Não sei se serei capaz.

Estou vazia.

Vem! Quero esse amor chorando palavras ditas salgadas por ti, pela 

tua pressa.
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Tenho à minha frente o horizonte inteiro para dar-te agora.

Que faço com ele?

Diz-me!

Apeteciam-me os rodopios de valsa nos teus braços, os rodopios 

ternos que nos tiravam o fôlego.

E não há outra forma de acender o fogo senão com a força dos 

gestos.

Começo a recear ver a meta que desde sempre existiu. 

Acho que nem quero vê-la.

Prefiro enganar-me e fintá-la para que ela nunca me encontre.

Mas, chegar não é mais a certeza de uma vitória.

É antes a certeza de que fomos vencidos.

Por isso, as viagens são feitas de asas.

Por isso, continuas pairando sobre mim como só eu sinto.

E deixo que me leves desenhando nuvens embaciando o tempo que 

resta depois do voo.

Continua assim! 

É tão bom saber-te desse lado, é tão bom poder pensar que tudo é 

como era antes, fingindo nada mais do que ter pedaços de passado.

E as tuas mãos descem pela minha cintura.

O meu cabelo de filigrana já desliza pelo teu corpo.

Os nossos olhos falam-nos aos ouvidos e surpreendem-nos com 

estórias de desejo suspenso.

E os arrepios de pele chamam as sombras ainda aquecidas pela 

espuma das ondas. 

Elas não querem parar o ritual da chegada. 

Estou dengosamente espraiando-me enquanto a água se derrete 

sem desistir da carência escondida debaixo dos cílios.

Um grito de ave solta-se, entretanto.

E de repente somos algas marinhas entrelaçadas num embaralhado 

novelo de conchas. 

Há uma incerteza fria anoitecendo.

Anoitecendo como quem tenta esvair-se sem que ninguém veja...

Consegues ver-me?

Ou serás um turbilhão de nada a que me agarro e quero sufocar de 

ar sofrido pelas cores que foste deixando espalhadas por aí?
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Ocupas a minha cama.

Talvez o outro lado do abraço mais perto da ânsia de perder-te antes 

da véspera.

Está frio, aquele que arrefece a serenidade esculpida pelas bocas.

E, mesmo assim, nada do que sei é suficiente para tranquilizar o leito 

das lembranças.

São elas que rejeitam a ideia de liberdade do pensamento. 

Não basta ancorar os barcos.

Também eles partem sem lamentos.

E rasgam águas paradas ou revoltas de mágoas ocultas.

São como restos de olhares que se foram e se perderam no deserto 

das vozes.

Sim, os olhares que nos chamam. E não deixam de chamar. 

Acredito que regressem.

Mas podem chegar vazios de tudo o que esperavas ter.

E quem te olhará pela manhã?

Assim, daquela forma que só eu sei?

Quem?

Quem poderá cobrir-te a alma com o peso das penas e deixar-te 

sem receios de trovoadas secas pelas madrugadas? 

O vento parece aumentar a cada instante.

Poder-se-ia dizer que nos quer afugentar para outros lados distantes 

daqui.

Mas não!

Por vezes as raízes não precisam de terra firme.

Deixa que vistam os corpos e não digas nada. 

O silêncio consegue falar por palavras desnudadas de mistérios e 


	_GoBack

