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aquarela

hoje me pintei 
com as cores da tua presença
o sol leve da manhã
trouxe a cor viva
da tua voz
que canta em mim
acordes de paz
misto de cores anamórficas
matizes em tom cálido
como o pôr-do-sol

hoje eu me pintei
com um sorriso desenhado
por teu sorriso
com um olhar que irradia
o teu olhar
com um abraço que aninha
os teus braços

hoje eu me pintei 
com todo arco-íris
com todo sentimento
que emana flores
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hoje eu me pintei inteira
com as cores
do a_mar
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diálogo

o silêncio expele palavras
que as ondas decifram
em sussurros 
diálogo em dialeto 
diante do mar

almas que se entendem
e se completam
ao fundir-se
num só a_mar
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cálculo

do laço que nasceu
de um abraço
o tempo girou 
seu compasso 
ângulo exato
na geometria 
de um espaço 
que só cabem dois
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falsidade

ela sentia a força
do mundo divino
em seus braços
ele admirava
seus olhos de mel
mas mentia 
a idade,
seria
fals_idade?
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habitat

o deus que habita em mim
anda descalço na praia
molha os pés 
toma sol
e contempla
toda a natureza
ao seu redor

o deus que habita em mim
percebe a infinitude
de cada olhar 
escondido entre conchas
e percebe 
que arco-íris
não é pra sempre

o deus que habita em mim
chora em segredo
segura as sandálias
e sai caminhando
contra o vento
em busca 
de seu caminho
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o deus que habita em mim
se olha no espelho
retoca maquiagem
sai do salto
e acalenta
amamenta e lambe
sua criação

o deus que habita em mim
é uma deusa
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