
FOI

FEITiÇO
A MINHA CIVILIZAÇÃO é quoti-

diana, mas o meu desejo
continua primitivo. Quero

aquela esteira, a minha palhota lá no
alto da montanha donde contemplo
já o gosto quente de uma noite cheia
de prazer, quero desenrolar do meu
corpo as capulanas para me entregar,
quero sentir o sangue que lhe corre
nas veias, o fogo das suas entranhas
em mim. Os seus braços são fortes,
guardam todos os meus segredos.

•••

mas desprezo este sentimento, este
homem bruto, peço emprestado à noi-
te o seu perfume a fogo e a mistério,
enrolo em mim toda a savana, fico ali
à espera, quero verbalizar o desejo.
Quero dar o fruto massala, quero ser
o seu embondeiro, habituei-me a
olhar para o horizonte, pois não me é
permitido olhar na mesma direcção
que ele, de costas entrego-lhe o meu
ser. Invade as minhas entranhas,
doem-me os joelhos, salpicam gotas

ramente carnaL O meu corpo foi ta-
tuado com as suas mãos. Lobolaram- "
-me para que não me esquecesse a
quem pertenço. Não o conheço, só co-
nheço o seu sentir, quando aparece
embriagado de desejo.

AMPUTARAM a porta da entrada
do meu prazer para que me toro"

nasse um túmulo solitário. Enquan-
to uns dançavam todos contentes, ou-
tros bebiam maheu ouvindo os espí-

A MINHA MÃO ESCREVE coisas que
estou a sonhar, tenho sono, mui-

to sono, uma vontade enorme de dor-
mir, mas os espíritos falam-me e pe-
dem-me para escrever algo que não
entendo, não sei se é um ritual, uma
premonição. Visualizo - a noite vai
alta, há fogueiras acesas, estou deita-
da numa esteira, tenho o corpo quen-
te, todo nu, banho-me ao luar, arran-
co uma estrela e ensaboo o corpo para
lavar a vergonha que tenho, esta con-
tradição que habita em mim: amo

do seu suor pelas minhas costas, as
suas mãos desenham nas minhas cos-
tas a sua nudez, toca-me como se eu
fosse um grande tambor, e o seu ritmo
fosse contando tudo que não pode di-
zer, não me é permitido olhar aquele
corpo. Enrola-se aos meus cabelos al-
gemando o seu êxtase, depois atira-
-me para a esteira e foge para bem lon-
ge, como um animal aprisionado.

C ASARAM-ME ainda bebé, ele não
faz parte dos meus sonhos quo-

tidianos, mas sim do meu desejo pu-

ritos da terra, os meus antepassados
aproveitaram a sua alegria e escon-
deram o seu feitiço dentro de mim.

NAS NOITES DE LUA CHEIA mudo
de pele, liberto a dança da cobra

que habita no meu corpo, resgato a
magia negra que bebi ofertada pelos
meus, vingo-me e obrigo-lhe a sentir-
-me viva e mulher, desonro a sua viri-
lidade e a sua indiferença, obrigou-o
a entrar no templo dos meus prazeres.

Foi, é e será feitiço ... e
nocolodoluo@gmoil.com
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