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EXÍLIO

Alma inquieta, 
que não sossega, 

não descansa, 
não encontra lugar.

Com o mundo à sua frente
para indecisa 

como sem bússola no meio do mar.
Não levanta âncora por não saber o destino.

E teme o mergulho.
Mas é nas profundezas

que pode encontrar a saída.
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MERGULHE COMIGO

Que lindo esse pássaro amarelo
Pousado na janela da minh’alma

De lado de fora me convida a passear no jardim
Justo quando me decido a mergulhar em mim mesma

A buscar no inconsciente verdades ocultas,
Nem azuis nem amarelas.

– Venha pássaro, mergulhe comigo,
Venha cantar no meu ouvido interno
Venha ensolarar meu porão escuro

Busque comigo as verdades incômodas
A saudade doída

A porta de saída dessas dores
Mergulhe comigo

E depois me leve para voar com você.
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IMERSÃO

O arrastar das sandálias a trouxe. 
Ela cata conchinhas que acumula na esteira do tempo. 

Dobra os joelhos e se inclina 
para espreitar os mundos submersos.

Na sombra de nada, procura algo que não sabe o que é. 
Morde a carne e masca os ossos de si mesma 

querendo encontrar o tutano, o cerne, 
a verdadeira essência.

Olha o mar, que lhe parece mais rico quanto mais profundo. 
Mergulha à procura de si mesma…

E não volta mais.
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EM QUE AR VOCÊ FLUTUA?

Menino que pula, que salta o infinito.
Que obstáculo você supera nesse salto escuro?

Que mundo você deixa sob o não peso do seu corpo?

No fim do salto, que chão te espera?
Água, grama, areia.

Ou um chão árido e rachado?

Onde quer que você aterrisse,
terá valido o prazer de se manter suspenso

acima de tudo.
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ÁGUAS

Lago
Logo quando quero movimento

Lento
O vento não ondeia

Não eleva o mar
Como a lua cheia

Gotas
Quando quero

Chuva no convés
Torrentes

Correntes rumo a ilhas
Milhas

Nós
Astros
Lábio

Calado leva lastro
De mariscos e pedras e algas
E casto, o navio permanece.
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