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ÊXODO SEGUNDO                                               Tu proverai si come s adi sale 

                                                                                                          Lo pane airui, e como è duro calle 

                                                                                                          Lo scendere e’l salir per l’altrui sale. 

                                                                                                                                        Paradiso, XVV, 58 

Então começamos lentamente 

 o incerto caminho 

até à porta das noite 

porque mais além nos diziam 

há janelas abertas para o céu 

e a esperança de encontrar as chaves 

e pelo contrário aqui se obscurecia 

e a tormenta do povo castigado 

não chegava a resolver-se em luta aberta 

pela liberdade arrebatada 

e os cães dos donos destroçavam 

não somente as ombreiras das portas 

,mas também os sonhos dos filhos 

e assim fizemos pequenas malas 

com o indispensável 

e começámos a empoeirar as nossas sandálias 

com a fadiga da cama alheia 

demasiado visitada por antigas nostalgias  

e vergonhas novas 

e na garganta conhecemos 

a invasão silenciosa 

dos amargos pães do desterro 

porque a terra nos abriu veredas 

diante dos pés 

e ali nos dividimos 

depois da fronteira 

e muitos de nós 

virámos o olhar 

para dizer-te adeus em pranto 

que não pudemos deixar de suspeitar 

segundo a brevidade do tempo até à morte 

que  quando muito  ficarás para sempre 

o país do ontem e do pôde ser 

e do não acontece nada 



ACTO DE LEITURA 
                                                                                                                                     Para Álvaro Mutis 

 

Cada palavra tem a sua aresta secreta 

e o seu perfume.   

Entre linhas vou 

guiando-me o sentido  

que brota respirando. 

Alerta e ouriçada 

entre uma linha e outra 

do parágrafo completo 

ou da estrofe inteira do teu poema 

vou. 

Vertiginosas  cúspides 

de onde o céu  que flutua e que me arrasta 

se derrama. 

A tua mensagem entendo-a mas afasto-a. 

E num sítio de luz 

como uma recta muda e perfumada 

encontro a palavra por detrás das tuas palavras. 

Acendo-me e abandono-me. 

Toco-te e não te sinto. 

Sinto-te e não distingo 

o teu contorno verbal e verosímil. 

Sinto a espada da tua letra escura. 

E o espaço intangível do encontro 

revela-se na  minha carne: 

ferida penetrada 

em ti regozijada 

e em uma transformada 

no sítio de ti que o teu discurso me oferece. 

 

 

PERCHANCE TO DREAM 

 
Quero-te muito  

dizia-me minha mãe 

e dava-me um beijo na testa 

para conduzir-me ao sono 

que me aparecia 

como uma caverna  

de mistério 



e de medo. 

Não queria dormir 

Não gostava  

de afastar-me do mundo 

luminoso 

entrar nesse outro imprevisível 

de perigos sombrios 

ou imperfeitos 

sem regras conhecidas. 

Fazia-me muito medo. 

Mas a  minha mãe estava sempre perto 

para dar-me outra vez as boas vindas 

ao sítio da luz 

dos eventos possíveis 

e da ordem. 

 

Muito tempo passou 

desde então. 

Há muito que a minha mãe não pode despedir-se de mim  

antes do sono. 

Fui eu quem lhe disse adeus 

para que sozinha sozinha 

descesse 

ao  poço 

do despertar negado. 

 

O nosso pai celeste 

prometeu 

que um dia havemos de nos encontrar 

“desdejuados todos” 

na luz sem ocaso 

e no corpo sem tempo 

da nova esperança. 

Mas ao pai, sabe-se, 

como crer nele sempre? 

 

Entretanto aqui estou, 

tratando de somar as horas 

da vida às horas do sono,  

já não temendo 

as cavernas escuras do esquecimento, 

pelo contrário,  

sentindo prazer 



nessas criaturas sonhadas, 

que vêm na noite acariciar-me, 

dar-me a  ternura 

que a minha mãe levou com ela 

com o seu último suspiro 

e que tu não te atreves a deixar escapar 

porque também em ti 

o dia enfrenta  batalhas 

com a noite 

e afasta da tua luz a luz do sono 

deixando-te desarmado 

sem que tu o  saibas 

e a mim e a ti  

fora do lugar 

perseguindo-nos ambos 

nessa dimensão equivocada 

onde se tu estás eu não te encontro 

nem tu me encontras onde eu estou. 

 

Por isso ao fim 

e com a mãe ausente 

encolho-me e afasto-me 

submerjo-me na sombra 

onde seres ambíguos 

começam pouco a pouco a definir-se. 

E quase me parece que à força de o querer 

vou divisando por fim os rostos do amor 

os intangíveis rostos 

que o meu materno útero amadurece. 

 

 

COMO UMA PLANTA 

 
Tira a erva que me cerca à  minha volta 

não vês que me sufoca 

devolve-me ar e vento 

a luz que já não encontro 

ainda que seja secreta e tenebrosa 

é-me indispensável  

rega-me com a água impetuosa  

do rio que conheces 

corta-me os ramos sem forma e voluptuosos 

tira as folhas secas 



cava poda aplana 

deixa-me ser esbelta e bem segura 

como antes o era 

na pura beleza do princípio 

quando o instante era mais que o absoluto 

e já  sem piedade 

te peço por favor  

corta-me as raízes 

arranca-me do solo 

deixa-me voar no ar alentado 

um dia uma hora um minuto feliz 

deixa-me sonhar 

que nada me importa 

se a respiração me alcança apenas 

para entender a insídia 

a vertigem o erro 

e logo desmoronar-me  

no sono sem sonhos 

do obscuro  inalcançável  

do vazio sem ti. 

 

 

A EXPULSÃO 

 
Com as asas em parte desprendidas 

imóvel no ar 

 levantava a espada por cima 

da sua própria cabeça. 

 

Podia restar  algo 

trás da sua figura luminosa? 

Que segredo guardava  

por detrás do rosto severo e impenetrável? 

 

Não podíamos falar com esse anjo 

mas ele em nós acendia 

a recordação inapagável 

dos dias vividos descobrindo 

lugares novos e antigas emoções 

(ou que mais tarde haveriam de ser antigas). 

Queríamos descobrir 

O exacto sabor da outra pele. 

Queríamos saber de que maneira 



se transformava a vertigem em prazer 

deixando-nos inermes 

sobre a margem de um rio de carícias 

inertes sonhadoras 

em fusões nas quais se perdia 

a noção do limite do outro. 

 

Tínhamos comido muito perto das fontes 

Tínhamos misturado água fresca com fruta 

Tínhamo-nos pintado o corpo um dia 

Com seivas densas de raríssimas plantas. 

Tínhamos cantado imitando o gorjeio 

amável dos pássaros 

e o transcorrer  lento dos dias  

fomos dando-lhe  nome 

a tudo aquilo a que à nossa volta 

começava já a pertencer-nos. 

 

Sobre grandes folhas sabias oferecer-me 

bocados  refinados 

pequenos corpos de animais ternos 

que se nos ofereciam 

com entusiasmo heróico 

na roda feliz do ciclo da vida. 

 

Eu não entendia ainda cada palavra 

e assim abandonava-me ao som feiticeiro 

de notas baixas e altas 

acariciantes e graves 

sem entender nem a ordem nem as regras. 

Pelo contrário tu sabias o que estava proibido 

tratavas de evitar para os dois 

o cúmulo da culpa e do remorso 

querias transmitir-me 

como unidade impossível para mim 

a fortuna e a dor 

a obediência à lei 

e a embriaguez de me sentir livre. 

Tratavas de ensinar-me 

que o êxtase fulmina e é fugaz, 

o valor da recordação, 

a lentidão amorosa, a amizade. 

 



Quando se abriu de par em par a porta 

e fomos expulsos 

saiu de mim um grito irreverente. 

Despertei de repente 

e vi os  meus sonhos partidos em pedaços. 

Vi-me a mim mesma pó 

que volta a ser pó. 

E a ti vi-te arrancado aos meus braços. 

Então entendi os teus ensinamentos. 

E a lembrança dos bens de um dia 

veio encher-me o coração ferido 

unindo consolo e pena na memória. 

 

Ao afastar-te cobriste o rosto 

e o Anjo imutável deixava o seu olhar  

cair sobre nós 

como uma oração 

como a primeira reprovação 

ou talvez melhor como a prova 

da piedade divina dando início 

à história dos seres humanos.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                      


