
Do vivido ao sentido…

Não existe um começo e um fim nesta história, apenas o retrato de algo 

destinado  a  acontecer,  algo  que  estava  programado  no  meu  caminho  do 

Karaté-Do e que se irá revelar sob diversas formas, feitios e cores. Traço uma 

linha no desenho do meu percurso.

Após meio ano de prática este encontro torna-se num ponto de viragem, 

num marco, no início...

Curiosidade,  expectativa,  ansiedade,  mesmo  quando  ainda  tento 

descobrir qual o significado deste momento e o que poderá representar. 

Meço a energia que paira, o ambiente está carregado. Consigo senti-la a 

envolver-me e  a abraçar-me,  simplesmente  a  puxar-me para  aquela esfera 

onde habita. É uma energia estonteante e sedutora pela qual me deixo levar e 

comandar. Sinto-a a percorrer o meu corpo… os movimentos, apesar de meus, 

são seus escravos. Este é um Dojo embriagante…

Uma nova dimensão é criada só e para cada um dos presentes que se 

encontram  ligados  entre  si  pela  mesma  paixão,  dedicação  e  devoção. 

Contudo,  não  deixamos de nos sentir  conectados  ao exterior e  a todos os 

elementos da sua Natureza pois são estes que unem ambos os mundos.

A cada “yoi” os sentidos ficam ainda mais despertos e sensíveis, a cada 

“hajime” tento dar mais e mais superando o que segundos antes fora realizado. 

Tento aperfeiçoar cada movimento, cada inspiração e expiração, cada técnica, 

a  atitude  em  cada  uma  das  etapas  do  treino. A  cada  “yame”  é  que  me 

apercebo de que algo se apodera de mim e domina o meu corpo perdendo o 

controlo  sobre  o  mesmo.  A  emoção  é  rainha  e  senhora e  as  lágrimas 

competem por chegar ao exterior. 

O ritmo cardíaco aumenta a cada segundo que passa tornando-se cada 

vez mais forte e incontrolável. O coração deixa de ter espaço para tanto bater, 

insiste em saltar fora do peito para que se mova livremente sem o sentimento 

de claustrofobia ou de clausura.
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O desespero surge em conseguir lidar e viver o todo. Existe a ânsia de 

tudo registar para que nada fique esquecido mas sim gravado e cravado em 

mim e para mim, de forma  concisa e determinada até que chegue ao meu 

âmago, à minha alma.

Absorver  esta  experiência  é  uma tarefa  exigente e  gigantesca.  A 

velocidade a que a informação entra em mim é de tal maneira surpreendente 

que não consigo lidar com o momento mas sim apenas vivê-lo sem em nada 

pensar.

Uns  pequenos  olhos  rasgados  fixam  o  olhar  em  nós,  sentimos  o 

privilégio de nos fazermos  presença face a alguém que realmente vê  e vive 

através do Karaté.

E por fim… as palavras escutadas de forma clandestina que me deram 

novo aso e alento. As palavras que pronunciadas numa singela conversa  as 

senti como proferidas propositadamente a mim, as palavras que ansiava por 

ver bailar junto aos meus ouvidos. As palavras que já conhecia e nas quais 

piamente acreditava mas das quais mais ninguém partilhava.  Há uma lufada 

de ar fresco que me bafeja o rosto, que refresca e renova a motivação que se 

começava a perder.

Ana Piques
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