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 “Perfumosa rosa a atrair perfumosos cravos. 

E assim funda-se um jardim, Cujo jardineiro mais hábil 

é o Encantamento”

Anjo louco bucólico. 

Noir. Non sense. Abajur lilás.

Dzi Croquete. Band aid,  lisérgica sensualidade.

Cesta cheirosa de frutas bom humor

Sedenta e faminta, boa pra se alimentar 

Como as iguarias que desejas.

CLAIR, de “Um bonde Chamado desejo”.Bom vinho. 

Harmoniosa melodia se faz ouvir com a alma.

JAZZ, blues de Billie Holiday, Joplin, Madeleine Perrot.



Ah! Pequenina maravilha 
água que mata a sede

luz que ilumina as manhãs.
Tesouro  no meu coração 

sob sete chaves...

Dizer-lhe coisas tão doces
Sussurrar delícias 

Do que tenho a sentir 
e compartilhar contigo.

Ah! Amor que guardo comigo
Sem segredos, já que este sai

Cantarolando e dando cabriolas
Feliz como menino no campo

A vista de todos...

Contigo, amor da minha vida
SOU UM REI NU.



VOCÊ É SINGULAR!
Viva, sagaz 
inteligente e prática, 

Vives o aqui e o agora. 
Comes e bebes a porção 
que te cabe debaixo 
do sol, pois, amas 
e fazes tudo que 
tens direito, 
assim é que nos 
fazemos felizes... 

Ps: Preciso dizer que te AMO?
 Sem você seria muito difícil tudo.

PODE ALGUÉM 
REPRESENTAR A FORÇA, 
QUANDO NA VERDADE 
EXIBE DELICADEZA?

Amor... COmo comentar o rito do amor? Esse vôo 
libertário que adquire essa dimensão sagrada! 
Amor... COmo orientarmos-nos por padrões que nós 
mesmos nos engendramos? Quando a unica coisa 
que acontece LIVRE é a presença dos amantes! 
Amor... O que dizer dessa força viva, que nos eleva 
ao êxtase e nos deixa próximos de Deus? Entre o 
imaginário e o real...Entre o poético e o prosáico! 
Como amor? Lançar luz sobre nossas vidas sem 
maturar todas as emoções!!! ARTHUR, você sabe 
que eu amo cada palavra que venha das tuas 
entranhas...Que te sabes muito especial pra mim... 
De um jeito que nem eu mesma sei dizer-me! 
EMBRIAGADOR TEU TEXTO! Ameiiiiiiiii de 
verdade. Muitos beijos. E um iluminado final de 
semana pra ti...Muitas inspirações sempre

Serpente Angel



Ah! MEU AMOR,
meu Dengo precioso, 
como cantas? 
Como tentas a ti mesmo, 
inoculando-te venenos 
de solidão? 
Quando cantas, e como cantas, 
tua voz ecoa sinfônica,e 
abrem-se os jardins de Kether...
Chockman fecunda Binah, 
flexada certeira em Tipharet. 
Meiga Chesed flui misericórdias 
diante da severidade de 
Gueburah...Hod e Netzah 
formalizam o fundamento 
em Yesod, a alma imortal 
conduzindo Malcult pelas mãos.
A noiva espera o amado - 
Shekinah, bodas do Cantico 
dos Canticos. 
Vestir você só de amor e 
desnudar-te com os desejos 
em forma de bouquêt dos 
mais belos botões...
Eu não sairia de ti, antes me 
jogaria em teus braços

Ainda lembro aquela tarde...

Intenso momento de amor
Ainda ouço teus gemidos
Eu não fui embora, você quem ficou.



Vingança? Até quando?

Não sou sensata.

Uma taça eterna...

Ambrosia. Inodora

Consistente ou líquida

Suma teológica herege.

Elo, dos muito bons...

Um ano de recanto.

Sou vizinha da loucura

Sim.

Silêncio...

Diante do silêncio, silencio...

Eu te amo e você sabe

Muito obrigada, quero-te

Um poeta dos bons.

Não existe pecado... 

Gerânios na janela.

Sim gerânios encarnados.

POIS É...

Hoje, talvez o sono 

(sonho) compartilhado...

Diálogo. Coletânea letal. 



Partículas de emoções espalhadas 

ao vento, poeiras ao sol

Bolhas flutuantes de ternuras imadas 

a longícuo quintal 

Onde pousarão como aves cantando 

canções de mia alma.

Far-se-ão frutas saborosas na copa 

de um coração intrépido

Orvalharão mistérios em cada folha, 

como versos no papel

Sinfonia de letras sobre a pele, sopro 

que eriçam os pelos

Nas minhas entranhas, lá no meu 

quintal, pé de acerola

No âmago pássaros no ninho, 

brotando canções na manhã

Na copa, os frutos sorriem para vida 

como pequenas luzes

No tronco retorcido os pilares d’alma 

de raízes profundas.

Aconchego dos meus pensamentos a 

repousar na rede.

Algodões sonhados no azul, como 

nimbo na vastidão do eu

Balouçam entre a brisa e a 

lembrança os sentidos aguçados

Desejos que voam... Como aves que 

levam pólen às flores.
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