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ABRE

Percorri distâncias inimagináveis
O suor escorreu,
Se misturou comigo
E me fez gemer.
Cheguei exausta, dividida.
O cansaço tomou conta do meu corpo.
Mas eu vim.
Estava posto.

Vim pra te ouvir,
Pra tentar te entender,
Pra entrar em você.
Preciso caminhar 
Pelo que está sublimado.
Preciso dedilhar tuas entranhas,
Preciso crer que 
Você está aqui.

Não é uma questão de gosto.
Não quero te machucar
Só quero te ouvir,
Olhar no teu rosto,
Pra tentar acreditar
No que está acontecendo comigo.
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A estrada foi longa,
Cheia de pedras,
Mas eu consegui correr descalça.
Precisava chegar rápido.
Não posso perder mais tempo.

Abre essa porta,
Abre esse peito.
Me deixa entrar
Não me detenha,
Não bloqueie minhas investidas.
Não diminua minha vida.

Abre
Que eu quero aparecer descalça
E preciso aparecer despida.
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DOR

A qualquer momento
Em qualquer tempo
Sem qualquer entendimento

Embaixo o cão fareja
Em cima o gato espreita
Ao lado alguém fala e 
Infelizmente também escuta

Um só momento
De um longo tempo
Com todo entendimento

Com ou sem poesia
Vem a dor da carne
Que não se sacia

Abaixo o lado sombrio
O asco escorre enquanto ele rasteja
Acima o voo se abre
E a liberdade sobe
Do lado o som some

Daquele mesmo lado o silêncio grita
Acima a alma chora
E as estrelas caem.
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DOCE

O sentido trabalha e
Despretensiosamente remete à desordem
Do passado quando ainda
Era incógnita de futuro,
Aquele futuro que não se importa com
Intervenções e manifestações,
Porque se basta em suas crenças.
Esse futuro da criatividade incontrolável
Que passeia pela dúvida
Que estimula, 
Acalenta e encontra a 
Riqueza da produção do momento.
A desordem do futuro
Arranca a mordaça do estável e
Faz confiar na genialidade da criação.

E me lembro que a história
É uma roda
Que nos leva à frente,
Repetindo os movimentos
Daquele passado desordenado,
Que traz amores reais e dores letais
E que para ambos, basta um suspiro.
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E dentro da mala
Cabem a antiga mordaça, 
A inquietude,
A criação,
O estímulo da dúvida, 
A confiança em si e
Fundamentalmente,
A tão deliciosa desordem.

Tudo porque a viagem é
Pra viver e comer.

Sabor extasiante do ser!
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MEIO

Ah se eu pudesse
Escolher entre mim
E você!
Você que está
Dentro de mim,
Você que sou eu
E eu ainda não sei.
Você que chega até mim
Me derruba,
Quebra ao meio.
Eu que decifro você
E decido juntar tudo.
Eu e você
Ao meio.
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ESCUTA

Veja-me.
Dispa-me da minha pele.
Vê que escorre.
Ouve o que não é proferido.
Deixa esse momento ser solene.
Deixa irromper o pensamento da cor rubra.
Deixa surgir a desordem no perpétuo.
Pronuncia, mas sem calar o barulho interno.
Explicita o distúrbio lúcido sem temor.
Distancia-me do classificável amordaçado,
Porque maior benefício não me fará.
Toma a palavra, faz uso dela sem medo
E reconhece a legitimidade da vontade.
Entende que o tempo é o senhor da vida
E a ele cabe a astúcia da interpretação.
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