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TONTURA 

tento me adivinhar
nos pés que me levam no caminho
que nem queria percorrer

é sensação obscura 
de escolhas estéreis 

a face se externa na certeza
quando é máscara de medo
imóvel e múltipla

viver é optar por
pedras e sendeiros
por madrugadas e sóis
sempre no nevoeiro.
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VEGETAL 

é nas campinas em verde
que se escondem os sonhos nascentes
o vento mistura os dizeres 
de cada promessa inocente

na folhagem a verdade
permanece sempre a mesma
de sol, fotossíntese e chuva
um percurso bem real
verdejante, para cima,
para o alto
para a plena 
certeza
do azul.
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CANTAR DE  
AMIGO 

quisera ser, para você,
um sol particular
(símbolo do mistério de nós)
que ilumina, aquece e cura,

quisera ser seu arrimo
na noite escura

quisera ser sua 
palavra inequívoca

e aquela mão abrangente
na doação de tudo o que não existe.
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ENTEDIADA 

não quero ver mais
já vi o suficiente

minha voz ficou áspera para sussurros
e minhas mãos incapazes de afagos

estou imprópria para a vida
sem impulso de regeneração

meus lábios não mais se fecham em beijos
e meu coração se fartou de vibrar.
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ONÍRICO 

sou aquela de sonhos inevitáveis
sonho dias de encontros 
em meio a penas e desacertos

sonho pureza e encanto
ao lado do lodo do mundo

sonho flores desabrochando
nos muros que desmoronam

sonho mãos se unindo
sem a raiz dos ódios

sonho dentro do sonho
o sol invadindo
a dureza das pedras.
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DESATINO 

sentada espero o que o tempo me concede
já que pedi tanto o que não veio
 
e me cansei do que foi,
já entreguei tantos pedaços de mim
que o resto pesa pouco,
o luto das perdas virou tédio,
o menino que brinca na minha rua
não percebe o caminho
a que a bola vai carregá-lo,
aperto as mãos num automatismo
antes que me fujam entre os dedos
os desejos
que ainda se escondem na minha bola
que não acabou de rolar.
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GÊNESIS 

e nós corríamos ao vento
ou era o vento que corria de nós
e a areia grudava em nossos pés
na beira da água espumosa
e nossos ombros bronzeados
de dias nus incontáveis
despidos de outros em nós
nossas vestimentas rotas
nossos corações grudados
e as gaivotas costumeiras
voando em uníssono
arribando sobre as águas
levantando peixes reluzentes
enquanto ríamos de nada
chorando lágrimas de gozo
sentindo o cansaço gerado
por puro movimento livre
lassidão de corpos vivos
na vastidão edênica
só nossa e de nossos seres.
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