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tela, o artista, o pintor,
a página em branco, o escritor...

A imagem, a cor, a pintura,
a linguagem, a mensagem, a literatura...
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s sensações, as emoções
à procura da memória dos sentidos,

na água,
no mar,

no ar,
na terra,

nos sons do silêncio...



Entre traços, tons e gestos,
entre murmúrios, sussurros,
entre palavras e textos
em ensaios de milênios,
a aprendizagem, as invenções...
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a tela, escrever imagens;
na página, desenhar silêncios
pra tantos "ohs!", "ahs!" e "ais!".

A criança coloca o ouvido sobre o chão,
escuta sons subterrâneos...
Sim, a terra não é muda, e faz respiração,
respira e inspira
e brotam dela sons, silêncios e sussurros...
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