Interior da paixão
em inesperada mensagem d’outrem
encontro um gostar arcabouço
com flechas certeiras que deixam sonhar
fazendo o querer de um jeito tão novo
uma mulher diferente e tão cheia de bossa
é a minha paixão que mora na roça

na viagem da mente, a realidade é o destino
adormeço e desperto pensando na amada
levando o prazer ao sentimento menino
tão certo e correto como goiabada com queijo
neste doce deleite espreito o idílio final
perder-me no sonho para ter o teu beijo

mulher tão sonhada, jogada no leito
trazendo no cheiro a vastidão do quintal
ardente e platônica caminha ao encontro
suave beleza de um eterno luau
te cheiro, te beijo, te quero no ponto
no toque, no ponto, o prazer é final

reinventa o calor que estremece
proibido desejo que mata e que arde
permitida emoção que umedece
de frente te vejo no meio da tarde
recobro todo amor que emudece
recomeço pra que tudo não acabe

saudade que flama calada na lenha
mulher que invade com toda cadência
você minha faísca, espero que venha
sem pudor e com toda indecência
toda nua e minha para que te tenha
corpos lambuzados de inocência

lânguida miragem do tesão
tórrido calor d’um infindo gozar
sentimento que toma a razão
bom seria não ter que parar
prazer que não perde perdão
louca é a vontade de amar

você!

Post-scriptum

Gostar é uma viagem ao próprio interior,
sempre na busca de algo conhecidamente novo.
É uma partida com destino certo,
é um retorno carregado de saudades.
É reacender a chama da paixão. Paixão pelo inusitado.
Paixão pelo sonhado. Paixão por alguém.
Paixão por você!
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