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O condor
Asas abertas, cubro o espaço infinito.
O vento açoita a pedra. Mas eu viajo no ar
da manhã.
Acima de montanhas agasalhadas no verde,
faço o caminho das nuvens.
Na terra, verdades flutuam em luz desfazendo
sombras.
Tristes ruídos se calam.
No silêncio das armas, guerreiros estendem
as mãos em acolhimento.
E crianças sorriem o primeiro sorrir.
Campos verdejam verdes nas planícies
abertas.
Espalham-se desejos no profundo do mar.
E, fermentando possíveis, a esperança
abraça os náufragos da alma.
Asas abertas, aconchego o mundo do
poeta.
E, no frágil humano, acordo a fé.
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História de uma flor
Era uma vez uma menina solitária, sonhadora. Sonhava a princesa, vivia a borralheira.
Companheiros das horas compridas, duendes,
fadas, gnomos, a habitavam. Bruxas venciam fadas. Trevas escondiam a luz.
Um dia – há sempre um dia na vida dos
sonhadores – a menina caminhava por escuro
mundo, quando forte luminosidade barrou-lhe
o caminho. A floresta encantou-se. Flores brotaram, pássaros cantaram auroras, riachos murmuraram águas tranquilas.
Em silêncio seguiram, a menina e o olhar
azul do anjo. Como se asas tivessem, os pés da
menina evitavam pisar a flor do lodo, e pareciam
não sentir a lama dos atalhos.
O verde esgalhado apontava caminhos. Cortaram veredas, criaram trilhas, abriram espaços. E,
à medida que caminhavam, a paisagem tornava-se
mais bela na variedade do inesperado.
Mas se a luz desaparecia, a menina suplicava
a esperança do retorno. Até que, devagar, aprendeu a acender fraca e frouxa luz para orientar-se.
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