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H OM E M D E  F E RRO

Olhar de fogo
Cavalheiro de ferro,
Eu quase morro
Matando seu ego!
 
Não sei se fico,
Se lhe dou um beijo?
Ou busco nada,
Se nada busco...
 
Só sei que olho,
Mas nada vejo.
Só sei que beijo,
E nada sinto.
 
Homem de ferro...
De um porta-retrato,
Num dia lhe mato
E arranco-te do prego!
Faz-me louca,
Paixão insana!
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Beija minha boca,
Leva-me para a cama.
 
Depois vai embora,
Sem volta...
Furta-me o peito
E o coração.
 
E agora o que me resta
É a sua armadura.
E ainda faço festa
Nesta vida dura!
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D E SC RI Ç ÃO

Meu amor é como um canto,
Despindo-se em mil encantos,
Fazendo-me ouvir seu pranto
Para ganhar acalantos!
 
Ele foge de meus braços
Para abraçar-me ele mesmo...
Com beijos que parecem laços,
Deixando-me louca a esmo!
 
Seus olhos são lindas esferas,
De cor indefinida para o amor.
Tem o olhar de muitas feras,
Um lindo olhar multicor!
 
É inconfundível o seu perfume...
Cheiro de selva e flor.
Talvez seja esse o cheiro
De um dia inteiro de amor!
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RE C E I O

Estou aqui
Espero por você.
Onde estarás?
Pois quero te ver!
 
Sei que me queres,
Só que tens medo
Do que te pode
Acontecer...
 
Ficar meio tonto
Ou mesmo bobo,
Quando me vir?
 
Ficar sozinho,
Sem ter palavras
Para me pedir!
 
É o que acontece
Com quem me beija
Ou quem me quer.
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Fica acuado,
Desconsolado
Ao perceber...
 
Que eu sou a uva
E sou o vinho,
E que vinagre
Jamais serei!
 
Também sou sereia
E uma rainha!
E peixes e reis
Querem me ver!
 
Então, decide!
Você me quer?
Mas sê rápido
Ou desisto de tua ser...
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FLORE SC E R

Minha alma floresce de alegria
E meu coração palpita neste dia,
Pois a primavera da minha vida
Caminha de encontro à alvorada
E esplendor da mais bela fantasia!
 
Que encanto há de causar nos arredores
Quando os pássaros voarem aos algures
E de lá retornarem com flores
De perfumes tão marcantes e sedutores
Capaz de embriagar com suas cores!
 
Ah, como quero esplandecer na Natureza!
E cada vez mais exaltar sua beleza...
Poder banhar-me em suas águas de clareza
Tão puras quanto o ar da realeza,
Demonstrando toda a sua grandeza!
 
Eu gosto de exaltar a amplitude
Do canto que a mata tem: o dedilhar do alaúde!
Na extensão da estação mais colorida



POR CONTA DO VE NTO   15  

Do ano, do dia, da vida!
Numa Terra que se encontra adormecida...
 
Eu sinto emoção quando penso
Que a Natureza realmente é “mãe”.
Nada aqui é mais valioso:

O ouro, a prata ou o diamante,
Têm eles o mesmo valor
Da folha seca caída ao chão.
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