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Sou Roseana Murray. Moro quase dentro do mar ou no alto
mais alto da montanha.
Quando estou na frente do mar, presto toda a atenção na luz
que pousa sobre a água. Quando estou no alto da montanha
meus olhos voam junto com as águias.
Foi olhando bem longe que tive a certeza de que as sereias
tecem seus xales azuis com a linha do horizonte.
Haicais são poemas de três versos e se equilibram na palma
da nossa mão.

APRESENTAÇÃO



Sobre os telhados,
a primavera desliza,
seus ramos são flores.
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Sinos na varanda,
o rumor azul do mar,
música de vento.
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Coqueiros dançam,
fazem música de folhas:
Manhã de verão.
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Pássaros e ninhos
entre o ramo das árvores,
tesouro da mata.
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Com asas de seda,
a borboleta dourada
escreve no vento.
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Beijos amarelos,
girassóis cobrem o campo,
canto para os olhos.
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Chuva no telhado,
um maestro invisível,
música de água.
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Um galo cantor
desarruma as estrelas,
acorda o sol.
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Nas linhas da mão
um barco se equilibra
destino a bordo.
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Nas folhas de outono
longas cartas de amor,
correio de vento.
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Águas cristalinas
no coração da montanha
sussurram segredos.
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Moinhos de vento,
um cavaleiro andante,
um leitor atento.
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Teia de aranha:
Fios de seda e luz
amarram o sol.
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Silêncio na casa,
poemas são vagalumes
atrás de um poeta.
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Sereias costuram
com fios de horizonte
seus xales azuis.
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Atrás dos corais
a sereia se penteia
a lua é espelho
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Lua amarela
o mar guarda a luz
na pele de água
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Galinha sozinha
busca milho no terreiro
canta e dança
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Flores na estrada
lilases e amarelas
de todas as cores
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Árvores se abraçam
seus ramos se entrelaçam
pensamentos verdes
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A noite acorda
um fio de luz escorre
nasce a manhã
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O vento sussurra
chora grita esperneia
até vir a chuva
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Nosso coração 
a casa da alegria
amigos são festa
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a delicadeza
dentro do silêncio dorme
pétalas de amor
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Mãos entrelaçadas
com suas linhas  escrevem
música dourada
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A noite derrama
nossos desejos na terra
para que floresçam
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