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Amálgama
Cravo meus dentes em tua pele
Tatuo minhas iniciais
Me desenho em tua alma
E me ofereço em sacrifício
Para que teu canto
Me poetize
Me alforrie.
Desejo teu corpo, tua mente, teu sopro...
E nos sonhos mais loucos
Me perco no tempo
E os dias são noites
E o mar, lua
E nós, sementes de sol
encrustadas nas pedras
a brotarem suspiros
eternizados no vento.
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Sementes de girassol
Me perco em teu peito
Labirinto sem saída
Onde me entrego ao curso do vento
E deixo crescer girassóis...
Nossas línguas se doam
E os corpos pulsam na mesma batida
No mesmo tilintar das ânsias
Nuas...
Enlaçados, mergulhamos no mar absoluto
Não há salva-vidas
Nem bússolas com ponteiros
Demarcamos nossos infinitos
Na chuva que banha nossos sonhos
Despidos dos versos que rasgam o destino.
Nos habitamos...
A cada sete dias, tudo se torna pleno!
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Luares
Não me queira à distância
Com esses olhos de lince.
Não me queira na cama
Com essa fome voraz de ave de rapina.
Não me queira na fotografia
Com essa emoção fria.
Não me queira ao meio-dia
Nem à meia-noite
Me queira “inteira”
Como a lua cheia.
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Caminhos de sol
Tuas mãos me vestem
Enquanto me desnudo dos vazios.
Renasço...
Corpos em fusão,
Desbravando as trilhas,
Tua língua mapeando meus abismos,
Teus lábios desfolhando minha pele.
Deliro...
Tua saliva quente em meu umbigo
Pés frêmitos
Bocas sem freios
Doce hora do gozo:
Silenciamos...
Na intensidade de nossos cansaços.
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Além de uma noite
No bosque fizeste morada
Idas e vindas
Mergulhos na alma
Chama ardente
			[perene
Delírios...
40º de febre!
Tim Tim
Embriagados, loucos...
Transborda a taça!
Sem garantias
Só desejos...
Mais nada!
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Sangradouro
de alvoreceres
Em noites de girassóis...
Deslizo-me por teu corpo,
Absorvendo teus sonhos desnudos,
Teu verbo rasgado na imensidão de nós
dois, grãos de místicas sombras,
Inconclusos sangradouros de alvoreceres,
Poesia de rotas entrecortadas
E afagos líquidos.
Em noites de girassóis...
Percorro tuas lacunas em desalinho,
Inebriada por teu perfume de absinto
Sutil perenidade dos instantes
Em que nos habitamos
E demarcamos nossos infinitos
Farol do nosso tempo impreciso
Sina do encontro do sol e da lua.
Em noites de girassóis...
Espantamos nossos silêncios!
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Quereres
Hoje, antes do sol se por
Queria dizer palavras doces
Colar nossas bocas
Ao som de Djavan
Sentir nossos umbigos frenéticos
Em nossas peles entorpecidas.
Hoje, antes da lua encantar os céus
Queria nossos corpos a bailar
Enovelados em versos rimados
Em gozos plácidos e compassados
Nos olhos ávidos por confissões (in)dizíveis
Permanência de nossos desejos vulcânicos.
Hoje, antes do eclipse lunar
Queria apenas inventariar nossos cansaços
Extasiada por tuas mãos quentes
Perdidas na flor que embriaga
Os sentidos.
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