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Girassóis em noites escuras 

Quando tudo escureceu 
ele estava lá, 
com olhos insones 
a me vigiar. 
 
Quando a noite caiu 
não se machucou 
ainda que inverno 
os sóis giravam em mim. 
 
Noites escuras abrem 
olhos invisíveis, 
fazem brotar girassóis 
em campos de sangue.
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Tsunamis 

Mar tranquilo
céu azul
brisa suave...

De repente?
     – um Tsunami!

distraída com a beleza do mar 
esqueci de me olhar 
águas profundas
turbulências silenciosas 
ondas gigantescas. 

           – Tsunamis almáticos.

a contemplar a superficialidade da vida
não resolvem conflitos
que borbulham...

peneiras no mar!
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Primaveras

Que os ventos da primavera
tragam pólens de espécies raras.

Que as ausências
sejam preenchidas com perfumes sólidos.

Que os corações dos justos 
permaneçam na rota cheirosa
da estação própria.
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Pedaços de mim

Caminhando na areia da praia 
descubro pedaços de mim.
 
não percebi quando os perdi 
que o laço se soltou.
 
Quero voar alto 
p´ra bem longe.
No seu lugar há um vazio, 
um pedaço que se foi.
 
Onde encontrar esse pedaço?
            sapeca 
que decidiu no mar jogar a peteca?
  
querendo se encontrar 
nas águas se lançou 
em busca de um novo amor.
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Estradeira

Hoje minh´alma 
resolveu se apartar,
arrumou as malas
sem nada avisar.

    Na tela, um recado,
    fui ali...
    saudades vou sentir.

Levou consigo um retrato,
um caderno,
 uma caneta,
               um vestido azul.

Poemas na estrada.
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Girassóis

 

bailando vai,
em busca do sol.

Não desiste de dançar
até o seu amor encontrar.
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Marejou

Maré, maré cheia.
Marejou de repente,
fio transparente,
gotejou na sua frente.

Tentei disfarçar,
o rosto limpar.

Maré cheia, meu amor,
não deu pra segurar.

Marejou pelas lembranças.
Marejou sem esperanças.

Marejou...

Maré cheia, meu amor.
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