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Cláudia Barral

Novidade

É o amor com suas velhas mortalhas, suas canções, 
suas luzes.
É o amor sem marcas, como um rosto novo.
É o amor diário, cansado, resistindo aos ventos.
O amor pavimenta as ruas, ergue os edifícios.
O alimento que os pássaros disputam também é amor.
Ah, o amor me mata tranquilo, cruel, óbvio, cru
E, quando eu penso em voltar, isso também é amor.
O amor ainda é a grande novidade.
O amor é a pérola, a flor no cume da montanha,
Inalcançável, raro, raríssimo.
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Primavera em Vão

Desconhecida

Ela se inclina sobre o parapeito,
Ausente me olha,
Lua de minha escuridão.

Entre nuvens e pássaros,
Seu rosto sem sol,
Sua vida que eu não conheço.

Cada gesto, porém,
Traz consigo uma história.

Os cabelos ao vento
Sibilam a palavra solidão.
A boca entreaberta me fala
Do muito que não pode ser.
A vida, a moça não sabe o que é,
Nem para quê.

Eu sigo em silêncio,
As ruas me engolem.
Eu penso na moça.

É a minha alma que ela espreme entre os dedos ferozes.
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Cláudia Barral

Escassez

Te entrego cada lembrança do que sou,
Papéis onde escrevi meu nome,
Vestígios de mim.

Ofereço-te o sadio medo da morte,
O ensaiado senso de bons modos,
O apreço à minha antiga solidão, que é a verdadeira 
pátria.

Ofereço-te as grandes injustiças cotidianas,
As que cometo, as que testemunho,
Minha incapacidade de conviver com a diferença,
Os pequenos assassinatos.

Trago este sorriso,
O tempo que ainda me resta,
Meu corpo e suas vontades.

Mas isso é pouco,
É muito pouco.
É quase nada.
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Primavera em Vão

Laranja

A noite cai, da mesma cor da fruta que você morde
E úmida te escorre pelos cantos da boca,
Entre os dedos sãos.

Laranja, a mesma cor da tarde
Que você traz na bolsa,
Que é você inteira
E que me oferece enrolada em papel jornal.

Sei que mais tarde vou sonhar com você.
O cheiro da fruta e a sua presença
Para sempre abraçados na memória.

Sei que virão outras tardes azuis, vermelhas ou negras,
Com a mancha, a nódoa da sua ausência,
Na blusa, no chão, em tardes inteiras.
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Cláudia Barral

Noite

Teimo em te buscar, bela criatura,
Seios falsos, fartos, fáceis.
Sei que o seu olhar, sob as sobrancelhas,
É meu castanho e cruel desastre.

É dura a trajetória, pálido cometa,
Espirais, canções, fracassos.
Asas de um pássaro, meu farol vermelho.

Teu sorriso é um não.
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Primavera em Vão

Voz

Sua voz é o punhal
Que atravessa as minhas vísceras,
Que dilacera a noite escura.
Sua voz é como uma luz
Que inaugura a minha vida.
Sua voz é a comida
Que alimenta a minha alma.
Sua voz é andar descalça
Na areia do deserto.
Sua voz é descoberta
É tomar rumo, um norte.
Sua voz é vencer a morte
É amanhecer, alvorada.
Sua voz é ter uma casa
Depois de anos de chuva.
Sua voz é um segredo
Que não pesa e não consome.
Sua voz é ter um nome
Que seja puro e manso.
Sua voz é terra firme
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Cláudia Barral

Quando tudo ao redor afoga.
Sua voz é tanta sorte
Num sítio de desesperança.
Sua voz me traz a infância
Quando não havia dor.
Sua voz é um domingo
Que não tem anoitecer.
Sua voz é a espada
Que um dia saquei da pedra.
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