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Rita Queiroz

I

Teus olhos dizem: devora-me!

II

Não tenha medo, só mordo de vez em quando.

III

Ao te devorar, engoli teus versos profanos.
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Canibalismos

IV

Te faço homem, para te degustar em uma 
bandeja de prata.

V

Em cativeiro, devoraram-se, ruminaram-se, geraram 
um novo ser.

VI

Se olharam, se estudaram e, finalmente, se 
devoraram. Renasceram poesia!
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Rita Queiroz

VII

Devoro-te e absorvo teus segredos, tua poesia, 
teu amor!

VIII

Penetro em teus poros, percorro teu corpo, devoro 
tuas vísceras, transmuto-me em poesia!

IX

Refletida em teus olhos, sou devorada por teus 
versos.
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Canibalismos

X

Devorar-te é mergulhar num mar de poesias.

XI

Ao nos devorarmos, brotamos frutos, 
sonhos e fantasias.

XII

Ao nos devorarmos, trocamos de pele, 
nos vestimos de amor!
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Rita Queiroz

XIII

Devoras meu coração, bebes meu sangue, 
renasço poema de verão!

XIV

Se devoram, se consomem, se amam intensamente, 
vivem um dentro do outro, produzindo poesia!

XV

Era amor, era paixão, lutavam contra todos e 
tudo para viverem em reclusão, naquele casulo, 
construído com versos, rimas e muita emoção!
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Canibalismos

XVI

Teus olhos devoram-me a carne, penetram minha 
alma, degustam-me inteira!

XVII

Percorro todas as searas do teu corpo, revisto-me de 
teu ser. No ocaso, somos únicos!

XVIII

Nos desertos de nós dois, habitamos nossas searas, 
devorando-nos os frutos proibidos, lambuzados pelo 

puro sabor do nosso gozo!
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Rita Queiroz

XIX

Atravessei teus desertos, escalei teus abismos, te 
devorei no infinito!

XX

No infinito de nós dois, tornamo-nos uno, 
devorando-nos!

XXI

Na caverna, no palácio, no apartamento, nos 
devoramos e seguimos inteiros!
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