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A VIAGEM...

Me preparo para uma Viagem com cuidado, como se
esta, fosse uma viagem real...física...
Destas na qual, todos os detalhes tem de ser vistos,
revistos e pensados.
Na bagagem pouco quero levar....
Opto por deixar por cá as lembranças mais antigas,
estas que justamente me machucam e me tiram o
sossego
Estas que me tiram a paz e me afastam do equilíbrio...
Deixo-as por aqui...
Abandonando assim, o conforto de a elas recorrer
quando a saudade apertar, quando eu sentir falta de
lembrar o quanto eu fui feliz ou pelo menos, o quanto
eu achava ter sido...
Me proponho nesta viagem para a qual eu me preparo
sem pressa, a um tratamento de choque....
Sim, a um tratamento que me liberte dos
pensamentos recorrentes, da memória que teima em
ir buscar por arquivos antigos e incrustados nos mais
afastados recôncavos que estão...acompanhada que
esta está, da mente insone que não se consola....
Nesta viagem que faço....
Estou um pouco partindo de parte de mim mesma...
Me afastando do tanto que por anos cultivei, mesmo
sem ter me dado conta disso....
Nesta viagem, você não faz parte do roteiro...
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Não estará comigo nos lugares onde eu for
Não ouvirá o meu riso ou gargalhada...
Não partilhará dos bons momentos que eu vou passar,
por mais que por décadas, estes momentos tenham
sido todos pensados ao seu lado...
Todos almejados com tua presença...
Mas você, como eu já disse....não faz parte de meus
planos nesta viagem....e nem mais de meus sonhos...
Justo você, que sempre foi o personagem presente
em cada um dos locais que minha imaginação
visitou....em cada sensação que meu corpo
experimentou...
Nesta viagem que faço, também estou partindo de ti e
creio que agora de forma definitiva, certa que estou,
de que o que nos unia se dissipou...
O laços que nos uniam sem nenhum nó....se diluíram
como pó frágil em seu encontro com a água....
Concluo sermos agora água e óleo, sem mais remota
oportunidade de se misturar...
Pois esta oportunidade, nós não nos demos...
Nós nos perdemos.....nós........perdemos......
Me despeço aos poucos, sem palavras, de forma que
nem percebas que estou a partir....
O Tempo passa e as pessoas vão ficando
preguiçosas...
Tem preguiça até de buscar ser feliz, por mais
absurdo que isso possa parecer aos de bom senso ou
aos que buscam o que um dia já tivemos, o que um
dia já sentimos...
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Então...
Deixo-lhe o meu Adeus silencioso e sigo o meu
caminho...
O justo caminho que me levará, eu espero....
Ao encontro da Felicidade que você me negou...
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