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A 
Promessa 
do Tempo



a memória é o tempo
sequestrado.



para Roseana, minha viagem ao tempo
bom.

Penélope Martins

para Juan, em sua longa viagem no
tempo.

Roseana Murray



O louco do tarô me diz
vem,
a temperança me diz
calma,
primeiro há que misturar
as águas
das lágrimas e rios
e chuva e orvalho,
a estrada me diz
a vida é sempre agora,
a linha da mão me diz
arrisca,
luz e sombra
verso e avesso
essa a promessa do tempo.

 
Roseana Murray



um amor feliz
pedras de rio
uma carta de outro país 
um punhado de terra
retratos do mar
uma vidraça colorida
um gato à espreita
conservas de tristeza
uma cama recém feita
um coração de dragão 
folhas de louro
uma fábula sobre o tempo
um instante 
ruínas dormentes
uma montanha 
e o que se vê lá embaixo
um oceano
um céu 
um gosto de sal 
nunca deixa a pele
 

Penélope Martins



Há que desamarrar
o novelo de linhas coloridas.
Algumas estão cortadas,
outras tão frágeis feito gotas
de cristal e então,
há que que se debruçar
sobre o abismo do tempo
e refazer os feixes
com cuidado para fiar
e desfiar memórias.

 
Roseana Murray



ancorados no reverso
corações despertam
era madrugada
o infinito se estendia 
sussurravam promessas
voltavam as estrelas
tudo tão quieto 
e mesmo quieto se ouvia
de tom em tom
respiração de algodão 
murmúrio de sonhos
toada perseverante 
lugares desconhecidos
territórios revolvidos
 
a fissura 
do tempo.

 
Penélope Martins



Pouco a pouco a pele
se transforma:
pergaminho onde o tempo,
ao longo do caminho,
escreveu uma longa história
em marcas, cicatrizes, escombros,
ruínas,
e  desenhou as
tatuagens
indeléveis do amor.
Pouco a pouco já quase
não há tempo
e uma borboleta azul esvoaça
dentro dos meus olhos.

 
Roseana Murray

 
 



fechar os olhos e ver
o cajueiro crescido da areia 
o grão minúsculo cristal
de vidro o prisma
incidente raio da luz 
desdobrada em sete cores
rabo de pipa cintilante 
serpente no céu azul
arco caminho do tesouro 
o sol laranja expandido 
e quente sumarento
correndo um rio
água de folha
seiva de fruta
amparo do tempo
de olhos fechados 
na sombra de um cajueiro.
 

Penélope Martins



O chão da casa é o tempo,
suas raízes fincadas
em outras casas 
que já não existem mais,
as paredes são fluidas,
se fosse possível
atravessá-las com um sopro,
talvez saísse em algum lado
de lá, numa aldeia com ruas
de barro e uma avó ainda 
quase menina e já levava
em suas veias 
muitos nascimentos longínquos.
Não podemos nos ver.
Mas eu sei.
 

Roseana Murray
 

 



por dentro da casa
vestem os dias e as noites
as cortinas rotas.
um pedaço de linho
intacto na trama
acolhe o fato.
o resto todo é só buraco
túnel para outro lugar
promessa do tempo.
cerzidos por estrelas 
pontilhados de sol
os olhos da casa se fecham.
 

Penélope Martins



Talvez esse barulho
de ossos moídos,
espelhos que tilintam,
frascos vazios de perfume
como pães dormidos,
sejam a chave que abre
o moinho secreto
onde despejamos
o que já não nos cabe mais,
os nós
do que não é mais nosso,
o bricabraque cheio
de pertences mofados.
E os pedaços quebrados
de tempo.

Roseana Murray
 

 



guardo comigo
a chave sem fechadura
encontrada na gaveta
da pendeadeira da avó 
junto com o pó de arroz 
e a pobre bailarina 
de perna quebrada
que nunca mais rodou
feito cisne no lago,
pedaço de espelho,
ao som da caixa de música. 
guardo comigo 
a chave que abre dentro:
avó, pente, grampo,
tranças, talco, alfinete,
almofada para pó de arroz.
a dança.
era tão bonito dar corda
e ver o tempo girar.
 

Penélope Martins



Às vezes presto atenção
no ruído
que os cavalos fazem
ao longo dos séculos,
quando galopam
sem dono e destino.
E me levam, sem dono
e destino,
enquanto limpo 
os pequenos fragmentos
de tempo
que ficaram colados
debaixo das unhas.

Roseana Murray
 

 



o tempo se afrouxa 
no retrato. há uma cor
esmaecida e os olhos 
atingindo uma memória 
que não se vê.  tudo 
corre com sorte, simples 
e belo como as flores
que secaram no vaso.
antigamente não haveria
como supor que o que seria
hoje antiga a menina 
na praia com sorvete,
ou com babados azuis,
vestida de aniversário 
nos braços de seu pai.
a tarefa do tempo
é cobrir com seu véu 
a verdade e dançar
repetidamente.

Penélope Martins



Como um arco de violoncelo
que ao tocar a corda exalasse
um som contínuo,
caminhamos
sobre esse tempo musical
sem começo nem fim.

Roseana Murray
 

 



ao fechar os olhos,
via-se naquela sala
iluminada pelo sol 
que aquecia as vidraças 
disparando mil balõezinhos 
de luz
luzindo 
os tacos
arranjados em cubos 
ambígua geometria 
perpétuo movimento
amarelo-marrom 
o sussurro 
da palavra madeira. 
era só o tempo 
de correr
escorregar de meias
e ser cada segundo.

Penélope Martins



Basta um erro de navegação
e o tempo se atropela
como alguém
que esquecesse o próprio
nome ou em que rua vive
em que país
e nunca mais pudesse
se encontrar.

Roseana Murray
 

 



o barulho das ondas 
mora nas conchas.
basta encostar o ouvido
e encontrar o mar
a quilômetros de distância.
a engenharia de miudezas
é o que chamam deus.
deus é uma criança 
que constrói segredos 
em conchas.

Penélope Martins



Algumas vozes
são nossos guias,
farol intenso em dias
de bruma espessa,
onde qualquer pedra
oculta nos intervalos
do tempo
pode interromper
a viagem, o poema,
o fluxo dos afazeres
e há que ouvi-las
como se ouve o silêncio
das sereias.

Roseana Murray
 

 



a mulher está sentada.
não é uma poltrona,
não tem o recostar da rede.
a mulher está sentada 
sobre si mesma
acocorada, parindo o tempo.
a mulher olha fixo 
para o mar além da era.
ela parece morrer
e morrer
dentro da própria morte
onde o vazio
corre para o horizonte.
o mar batendo na encosta
esteve ali o tempo todo.
o mar ainda restará. 
 
a mulher é metade água
metade pedra que faz areia
corpo de estrelas, corais
conchas, sal
mar.

Penélope Martins



Ofereço minhas lágrimas
ao tempo
que me trouxe
em sua enxurrada
até aqui,
com todos os destroços,
palavras e melodias
que atravessaram o oceano,
sons de violinos perdidos
em telhados que Chagall
pintou.
Ofereço meu corpo
ao tempo,
onde as vozes dos antigos
como pinturas rupestres,
deixaram seu eco.

Roseana Murray
 

 



a música compõe tempos
solfejo tem po tem 
po tempo tem, 
uma balada brega
um samba no asfalto
um silêncio de semi
mínimas alegrias.
dó. a gente se resguarda
em escala
retorna à paixão 
em si renasce

Penélope Martins



Como quem cuida 
de um amuleto mágico,
cuidar deste aqui e agora, 

nós, viajantes do tempo,
o corpo e a memória
como bagagem,
que o amor seja a senha,
o lacre, semente.

Roseana Murray
 

 



acender uma vela
apontar em direção às paredes
encarar os vultos
desenhar com as sombras
fragmentar a escuridão
e deixar que o vento sopre
tênue chama e deixa
ir minúsculo 
fogo que se toca
saliva e ponta dos dedos.
entrar em casa
sentir o cheiro da memória 
mesmo que tenha sido
apagada

Penélope Martins



De longe o silêncio
do céu nos diz,
é quase um sussurro,
o pedaço de estrela
que nos constitui,
poeira cósmica,
a sombra prateada 
do lado oculto da lua,
nosso esqueleto.
Quando nascemos,
já havíamos nascido
num tempo de antes,
no pai, na mãe, na avó,
e o que fizeram, sonharam,
plantaram, carregamos,
em precário equilíbrio:
o que somos.

Roseana Murray
 



ao se deitarem
bordaram o algodão 
desamarram as costuras
enfronham-se em abraços
beijaram silêncios
de olhos fechados
de olhos abertos
sem piscar,
respirando quente
tempo eterno.
em seguida um besouro
atravessou o teto
um copo de água esvaziou
o telefone tocou, era a hora do
rush
nunca mais voltariam a se ver.
 

Penélope Martins
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francesas pela Universidade de
Nancy através da Aliança Francesa, é
autora de mais de cem livros
iterários. 
   Ao longo de sua carreira recebeu
prêmios da APCA, ABL e FNLIJ,
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   Advogada pós-graduada em
Direitos Humanos pela PUC-
Campinas, é escritora, narradora de
histórias e consultora em leitura
literária. 
   Curadora do projeto “Mulheres
que leem mulheres”, é mantenedora
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   A Promessa do Tempo surgiu de
conversas intermináveis entre duas
amigas que se reconhecem na mesma
dedicada leitura de decifrar mundos
sem desistir da esperança.
   Seja escrevendo pão ou esperando
crescer poesia, dedicamos esse livro às
pessoas que observam o tempo vivendo
os segundos como quem coleciona
miúdas alegrias, e sonhando futuros
sem esquecer o passado.




