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15 Hortência Novais

Sem você 

num derradeiro sinestésico tempo 
refaço-me em força para não mergulhar na plástica 
tristeza 
outrora era visível este acolhimento afetuoso 
hoje me encarrego de auxiliar os sorrisos 
com cantos e ósculos de paz 
toca-nos ser morada na vida das pessoas 
saudante olhar que entregue em braços ternos 
são as preces matutinas como presença real 
místico esse ser e estar sem você. 



16O Cortejo

Aconchego-voz 

o aconchego de tua voz 
desconcerta-me 
por instantes infi nitos 
meu amor se expande 
não cabe dentro de mim 
a alegria de encontrar-te 
e pouco a pouco 
compreende que não são horas 
nem os senhores dos minutos 
são os inefáveis gestos 
dos sentidos ressignifi cados
neste ser. 
abençoa-me com teu olhar 
protege-me com teu abraço. 
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Das xícaras de chá – saudades 

na xícara o chá de frutas silvestres 
chega o cesto com pães quentinhos 
e o saboreio do pão de queijo 
e da marmelada que você preparou. 
se falar de amor é sentar ao redor 
desta mesa de tábuas perfumosas 
todas as tardes quero partilhar esta vida com você. 
sinto saudades. 
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Altar-diário 

que o fruto se reparta em nossas bocas 
tresloucada com coração indiviso, 
mas saudade-chateada 
se foi nem bilhete deixaste 
altar-diário escrevo palavras de fé. 
há um viajante de balão chegando para lhe visitar. 
alma ilustre de quem conheceu o mundo 
e quer protagonizar. 
sonhos que não esmorece. 
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Verdade

verdejante esperança 
mira o ritual vespertino 
de acariciar as folhagens 
dum celebrar credível 
no qual a dor já pode dormir 
e jaz aqui a vida. 
afl igiu meu pensar 
processou o entendimento 
simplório sono 
fi ngidiço na espera 
sair ou fi car 
é preciso discernir. 
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Afabilidade 

afabilidade 
nos torna imortalizados 
no silêncio interior do amante 
cheiros – o seu – 
sabores – os nossos - 
os toques – abraços - 
o sorriso – memórias - 
tudo nos fala de ressurreição 
acendem-se os luzeiros 
violinos se encontram 
passantes se aproximam 
começa a festança 
aprazível história 
amor alegórico – vivências. eis afabilidade! 
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Ofício 

pousou na soleira 
o pequenino anunciante 
chega silente em minha quimera. 
do pomar escolho a doçura 
aprumei a mesa 
com xícaras azuis 
e sob a relva tecidos decorados. 
dirimente é este meu achar em você 
ditoso sorriso 
amiúde este teu estar em mim. 
tua blusa amarela 
combinando com teus olhos esverdeados 
mísero medo de afeições. 
mas é sobre os teus lábios rosados 
que venho sonetar 
avançamos no beijo, 
vertiginoso sentir 
de espera em espera, 
a desenvoltura das cores 
clama vida nova 
ofi cio humano é amar 
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Sina 

beijo-lhe o rosto 
envolveu-lhe nos braços, 
houve por instantes um manancial 
amante nos desalentos 
superou a sina de ser só. 
chamou para si 
a vontade de amar, 
no caminho ainda ouvem-se 
sorrisos. 


