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Não te prives da felicidade presente,
Não deixes escapar nada de um legítimo desejo.
Dá e recebe, faze divagar a tua alma.
Pois não há no túmulo quem procure algum prazer!
Como uma roupa toda carne vai envelhecendo,
Porque a morte é lei eterna!
(ECLO. 14. 14, 16-17)
A sempre um pouco de loucura no amor, mas a
sempre um pouco de razão na loucura!
(NIETZCHE)

O amor é uma viagem
Gostosa de fazer!
O desejo é a passagem
Da condução do prazer!
Quem não faz esta viagem?
Já está perto de morrer!
Goze com a sua gazela,
Embriague com suas caricias.
Desfrute os carinhos dela
Em meio as suas delicias!
(PROV. 5, 18-19)
Quem ajunta, privando-se, ajunta para os outros.
Quem é duro consigo mesmo com quem será bom?
Não goza sequer dos próprios bens.
Não há homem pior do que aquele que se deprecia!
(ECLO. 14. 4-6)
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Se por um lado a poesia erótica me afasta das igrejas,
por outro ela me aproxima dos bordeis!
Se por um lado o poema sensual me distancia dos
padres, por outro me aproxima das mulheres!
Prefiro a censura hipócrita dos idiotas aos poemas
eróticos a me anular poeticamente para ter aprovação deles!
O AMOR
O amor se fez pobre
E foi marginalizado!
O amor se fez sexo
E foi negociado!
O amor se fez carne
E foi crucificado!
O amor se fez paixão
E foi ridicularizado!
O amor se fez livro
E foi discriminado!

RESPEITE O DIREITO AUTORAL

Todos os Direitos reservados. Nenhuma parte desta
obra poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer
forma e/ ou quaisquer meios (eletrônico ou mecânico,
incluindo fotocópia e gravação) ou arquivada em qualquer
sistema ou banco de dados sem permissão do autor.
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PREFACIO

Vivemos em uma sociedade que repudia qualquer
forma de afirmação do ser humano. Seja na arte, na musica,
na literatura, no esporte ou na profissão. Temos que nos
enquadrar em algum estereotipo ou cair no ostracismo.
Temos que seguir a profissão que ganha mais dinheiro,
jamais o trabalho que nos oferece prazer! Fazer canção
poética quando a mídia tenta nos empurrar qualquer lixo de
funk musical? Escrever poesias de amor quando a imprensa
escrita e falada deu como enterrada a própria poesia desde
1922, após a Semana de Arte Moderna?
De tanto ouvir dizer que poesia não da grana, que
versos e poemas não vendem que deve ser um hobby como
outro qualquer, que você não vai a lugar nenhum
compondo poemas... Você acaba acreditando na mentira
que se repete mil vezes! E mais, quando sonhei com o meu
primeiro livro de poesias: “LOUCAS AVENTURAS DO
AMOR”, eu publiquei assim como todo “filho de puta” fiz
uma produção independente! Só não esperava que viesse
causar tanto ódio aos nossos invejosos que não fazem nada,
mas que também se incomodam com qualquer coisa que
alguém ousa criar! Adolescente e imaturo, despreparado
para a vida traiçoeira, eu resolvi até deixar de poetizar...
Por uns tempos! Os abutres venceram a primeira batalha da
guerra!
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Em 1995 ousei compor o livro de poemas sensuais e
românticos intitulado: “A ARTE DE FAZER AMOR”,
que foi uma aspiração das garotas do Segundo Grau da AFI
(Ação Fraternal de Itabuna dos anos 90). Pra minha
surpresa! Fui tachado de “poeta erótico, pornográfico” e
“poeta do erotismo” entre outros rótulos pejorativos do
gênero! Hoje tenho orgulho disso! Como sou católico, fui
condenado á fogueira do Index (relação de livros proibidos)
não pela inquisição da Idade Media, mas pelas pessoas
“cristãs” como freiras religiosas, padres, bispos, arcebispos,
professoras até colegas de docência e fanáticos fieis!
Acabei sendo expulso de dois seminários católicos em
Itabuna na Bahia e em Vitoria no Espirito Santo. Descobri
que em se tratando de sexo, ainda vivemos como se
estivéssemos na época medieval. O sexo hoje esta
estampado na tela da televisão, do celular e dos notebooks
para qualquer criança, jovem ou adulto, todavia, criar um
poema ou livro erótico é o mesmo que desvirginar a “mente
casta e pura” das pessoas dissimuladas! Que santa
hipocrisia! Ainda é um tabu um professor fazer poemas
afrodisíacos, ou seja, dedicados a Afrodite, deusa do amor!
Quando percebi que ninguém é aceito como é por
ninguém ao nosso lado, comecei a usar a raiva (emoção em
movimento) ao meu favor para me fortalecer e tentar ser eu
mesmo, ainda que o mundo e os outros não me quisessem!
Ser você mesmo quem é que pode? Se nesta sociedade dá
muito bode? Primeiro com a “ARTE DE FAZER
AMOR”, depois com “OS MAIS LINDOS POEMAS DE
AMOR” e finalmente com este livro “SE TEUS BEIJOS
TIVESSEM VENENO”, ambos inéditos, e fechando com
este Best-Seller: “SE TEUS SEIOS PULASSEM DO
SUTIÃ”!
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Ser você mesmo quando todos ao seu redor querem
lhe manipular seja se fazendo de amigo, se vestindo de
esposa, se disfarçando de filho ou de filha? É difícil, mas
não é impossível. Não tenho expectativas se vai ou não
agradar ao leitor, o que posso afirmar é que as poesias
reflete aquilo que eu penso, que eu sinto e que eu adoro
fazer, independente de agradar ou desagradar quem quer
que seja! Nem Cristo agradou a todos! Que direi eu?
Todos nós nascemos de um ato de amor, exceto os
filhos de mulheres estupradas! Amamos os filhinhos e a
religião católica induz muitas pessoas a sentirem “nojo”,
“asco”, “vergonha”, “repulsa” e dizem até que o sexo é o
pecado da concupiscência da carne ou é a personificação do
pecado original! Quando na verdade somos concebidos no
amor de Deus e não no pecado! O sexo é a coisa mais
gostosa deste mundo! De tão delicioso que é até muitos
anjos se encarnaram para poder desfrutar deste gozo! O
momento em que o Criador estava mais inspirado foi
quando criou o sexo das plantas, dos animais e dos
humanos! O sexo é um presente dos deuses por
continuarem a perpetuação das espécies!
Atualmente, a nudez da mulher é explorada pela
televisão, pelo cinema, por mais bilheteria e mais
audiência. O Axé Bahia faz da fêmea um objeto sexual,
manda sentar na boca da garrafa, ralar a tcheca no chão,
enquanto o funk lhe trata como cachorra, cadela na casinha,
maluca, louca, tigresa, ou uma fruta qualquer de gozo! Para
a música, a televisão, o Axé e o funk a mulher é apenas um
objeto de prazer, de audiência e atração de qualquer show!
É lamentável o que estão fazendo com a mulher! E o pior é
que a maioria ainda dança, curte, gosta e aplaude! A mulher
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que antes inspirava poesia? Hoje inspira baixaria e putaria!
Antes era a musa dos poetas? Hoje é mero objeto de
pornografia! A mulher virou um esculacho nacional! Tem
até funk e axé fazendo apologia ao estupro e a agressão!
Ainda bem que para este menestrel a mulher ainda
continua sendo tratada como semideusa, musa inspiradora
de cânticos sensuais, “rainha do lar”, princesa do trabalho e
ninfa que me inspira esta obra poética em poemas!
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O
EROTISMO

A palavra sensualidade vem do latim “sensus”, ou
seja, “aquilo que nos é percebido pelos nossos sentidos”.
Os seios voluptuosos de uma musa sempre atraem o olhar
de um homem. O erotismo não é pornografia nem pecado.
Muito menos algo vergonhoso. Essa mentalidade medieval,
idiota, indecorosa, preconceituosa, pecaminosa foi herança
da religião Judaico-cristã, e do Neoplatonismo de Plotino
cristianizado por Santo Agostinho. E posteriormente, pela
hipocrisia da “Época Vitoriana” inglesa que considerava o
prazer como alguma coisa imoral, culposo, degradante e
indecoroso até para uma mulher casada. O objetivo do sexo
era a procriação. “Uma senhora não se mexe”. Dizia o
adágio inglês. O leito era uma lembrança do pecado
original, não uma recordação de prazeres carnais!
O sensualismo está na Bíblia Sagrada através de
“Cântico dos Cânticos”:
“Tens a talhe da palmeira e os teus seios
São os cachos... Subirei a palmeira e colherei
Os teus frutos”!
Teus seios são dois filhinhos gêmeos
De uma gazela, pastando entre açucenas!”.
Ainda afirma que o “Amor é forte como a morte, a
Paixão é violenta como o Sepulcro”.
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Na Literatura Brasileira, o erotismo tem os seus
grandes representantes como os poetas Olavo Bilac com o
Soneto “DELIRIO”, J. G. de Araújo, o poeta Carlos
Drummond de Andrade com o livro “O Corpo”, o Ferreira
Goulart com o seu “POEMA SUJO”, o Manuel Bandeira
com a poesia “POEMETO EROTICO” e o nosso
Romancista baiano Jorge Amado, com a “Gabriela, Cravo
e Canela...”.
A Sexualidade foi criada por Deus, portanto, o
homem não tem o direito de repugnar como uma coisa
indecente, pecaminosa, indecência. Pecado é a guerra, a
fome, a miséria, a fofoca, a violência explicita e a gente
convive todos os dias naturalmente! A Sexualidade não é
exclusividade dos humanos, ela é comum aos mamíferos,
às aves, aos pássaros, aos peixes, e até aos vegetais! As
flores não são apenas adornos de mesas e de altares, mas
também o sexo das plantas. E nós admiramos tanto as
rosas! Devemos repetir o que dizia o Papa Paulo VI: “Tudo
que é verdadeiramente humano, é verdadeiramente divino”.
E nada é mais natural do que o comer, o beber e o prazer!
Lembre-se que a nossa vida no presente foi fruto de uma
relação sexual no passado! E isso merece ser cantado em
prosa como fazem os Romancistas, em versos e poesias
como fazem os Poetas. E como fazem os Indus que acham
que a relação sexual é um meio de se chegar á
transcendência espiritual! O sexo não faz oposição com a
espiritualidade, pelo contrario é uma via para se chegar á
iluminação! Na Índia a cama do casal é uma espécie de
Altar Mor do espirito! É o momento em que a divindade
desce até a terra e faz germinar uma nova semente de vida!
O catolicismo, porém, vai nos dizer que nascemos em
pecado, nós fomos concebidos em pecado original e que

14

Birck Junior
devemos nos penitenciar por transar por prazer, por gozo...
Se dependermos da visão cristã do sexo? Os sanatórios vão
superlotar com tantos depressivos, os consultórios dos
psiquiatras e dos psicólogos vão fazer filas quilométricas!
O ser humano é um corpo, mente e alma, uma
trindade em nível microcósmico. Não existe dicotomia ou
oposição entre os desejos corporais e os quereres da alma.
Isso foi uma ideia de Platão cristianizada por Santo
Agostinho. O sexo é também uma vontade da alma! Somos
um espirito encarnado por completo e essas três dimensões
não brigam entre si, pelo contrario, se ajudam e se
complementam mutuamente! Por isso, devemos cuidar do
corpo com os exercícios físicos, com relações sexuais que
combatem a depressão, limpar a mente dos pensamentos
negativos e pessimistas, fazer ioga, meditação e boa leitura!
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A HISTÓRIA DO EROTISMO NO OCIDENTE
E NO ORIENTE

A história do amor no Ocidente é fruto do
entrelaçamento de três concepções: grega: ágape: amor
recíproco. Philia: amizade. Eros: “desejo sexual
incontrolável dos sentidos”. Judaica: Àhab: afeição
voluntária e cristã. Caritas: caridade. Entretanto, a
expressão do amor sensual foi repudiada pela doutrina
cristã, durante mais de dois mil anos! Eros não consta no
Novo Testamento, pois o amor é entendido como ágape ou
caritas, amor incondicional ou caridade. Isso porque, os
israelitas era a única cultura anti-sexual, ou seja, as relações
sexuais eram vistas como um pecado grave, uma
imoralidade, digna de sanções como a fogueira, o
apedrejamento, a excomunhão e a expulsão das sinagogas,
enfim, até a morte! E passaram para o nosso Cristianismo
essa aversão ao sexo, ao gozo e ao prazer! A luxúria,
pecado capital, é o maior de todos os pecados. Nem mesmo
o latrocínio e o suicídio são tão perniciosos à alma quanto o
pecado da carne. Tertuliano, um dos primeiros padres do
século II d. C., chegou até afirmar: “Mulher, tu és o portal
do inferno”, ou seja, a fonte de todos os pecados! Foi pela
mulher que entrou o pecado no mundo. Ou como dizia o
Apóstolo Paulo: “A luxúria da carne constitui agravo
terrível aos olhos de Deus”. São Tomás de Aquino na Idade
Média, afirmava: “Quando a natureza não consegue fazer
um homem, faz uma mulher”. E ele muitas vezes, corria
atrás das mulheres com uma vassoura. “Do umbigo pra
cima, o homem é perfeito; todavia, a mulher é toda
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imperfeita. A mulher é um homem frustrado”. “O sexo é
um mal necessário à procriação”. O catolicismo, portanto, é
uma versão ocidentalizada do Judaísmo em matéria de
sexo, pois castra, recalca e condena!
Nas antigas civilizações milenares como a Índia, a
China e o Japão, as relações sexuais eram vistas com
naturalidade, isentas de qualquer censura, tabu ou de
preconceito. Os órgãos humanos eram venerados
igualmente! A Boca não era mais Sagrada do que o Pênis e
a Vagina. A Nudez era uma coisa natural. O belo era para
ser visto! Os Órgãos eram cultuados nos campos e nas
cidades como Símbolos da fecundidade! O deus Dionísio,
em Delos, era representado por grandes Falos! A deusa
Diana tinha uma estátua em Éfeso, com quinze seios! O
Sexo estava exposto aos olhos de todos, por isso, não tinha
os atrativos misteriosos de segredo e de proibição! Na
Grécia, uma vez por ano as mulheres casadas deviam
transar no templo com um desconhecido em homenagem a
deusa do Amor: Afrodite! O Sexo como meio de
propagação da Espécie era adorado como uma divindade
Religiosa! O Prazer, o gozo e o orgasmo eram uma
Religião! Em paralelo ao Oriente, o Ocidente, sob a
influência da cultura Judaico-Cristã, do Puritanismo da
Inglaterra, dos mitos da Sexualidade Vitoriana e do
Neoplatonismo, o desejo foi concebido e degenerado em
Pecado, Perversão, Concupiscência da carne, objeto de
horror, culpa e repulsa, sob o pretexto de uma moral
exclusivamente antissexual! Pervertida!
Fome, calúnia, miséria, guerra, inveja mentiras são
Virtudes se comparadas às relações sexuais! O sexo, “um
estado conforme a natureza” passou a ser antinatural, um
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vício, uma doença e uma loucura! Até a masturbação virou
um transtorno mental, um vicio comum de loucos, um
pecado que se deve confessar ao padre! O Sexo passou a
constituir um Paradoxo: amamos os Filhos e as Filhas, mas
o ato sexual é uma coisa repugnante, indecorosa e
indecente! O sexo é amado e adorado apenas nos
bastidores! O Sexo é permitido com o fim e meio de
procriar, não como uma fonte de prazer! Como um pecado
necessário a perpetuação da espécie humana! Como nos
dizia o Santo Tomás de Aquino na Idade Media.
Enquanto os nossos lares são ambientes angelicais,
sacros. Na China Antiga, nas paredes tinham pinturas
eróticas, luz vermelha, sombreada, lençóis aromatizados
com Nardo, Cinamomo... Que criavam uma atmosfera
Sexual no leito de dormir que excitavam o desejo de se
copular. Enquanto que por aqui a luz vermelha virou
símbolo de boate de prostituição! Os nossos aposentos tem
luzes de LED como se fosse sala, varanda ou cozinha!
Nos países da antiguidade como a China, a Índia e a
Arábia, além do Japão, o ato de fazer amor constituía-se em
uma verdadeira arte, digna de ser estudada, poetizada,
aprendida e aperfeiçoada. O Sexo é uma dádiva divina para
os japoneses. Para os indianos um meio para se chegar ao
Paraíso Espiritual! Para os chineses, algo a ser “feito com o
máximo de prazer”! Para os árabes, uma festa de prazeres
carnais! Para os cristãos, vem á decadência da sexualidade
apenas um “mal necessário á procriação”! Isso é
vergonhoso! Seguir uma religião que “nega” o prazer, o
gozo e a própria vida! Que ama ver as pessoas tristes ao
invés de satisfeitas, após uma relação sexual! Que prefere
ver os indivíduos depressivos no manicômio a vê-los
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alegres nos leitos dos lares ou dos motéis! Que prefere ver
as irmãs religiosas e os sacerdotes se masturbando a
transando feliz com o seu cônjuge! Que prefere ver as
pessoas se autoflagelando em culpas falsas a vê-las
sorridentes realizando as suas fantasias sexuais!
As técnicas sexuais eram ensinadas nos Manuais
como o Kama Sutra dos Hindus. Na Índia existe até um
templo dedicado ao prazer sexual desde o século XI d. C..
A relação sexual tem um status de “sacrifício”, de
“oferenda” e até de religião! O “Jardim Perfumado” dos
árabes. O “Livro das Almofadas” dos japoneses. O sexo
sempre foi uma religião praticada quase que por todos,
porem, poucos assumem publicamente segui-la! Nos lares
da Roma antiga, por exemplo, se tinha ao lado do altar ao
deus sol, um grande pênis que era adorado pelos familiares!
O primeiro Manual foi produzido pela China em (2.500 a.
C.) pelo Imperador Huang-Ti, no qual dialogava com a
deusa Professora Donzela Sagaz. Enquanto no Oriente a
mais de 4.000 anos foi escritos Manuais de como fazer
amor, no Ocidente, depois, ironicamente, pobremente
foram impressos os Manuais de como não transar ou evitar
os desejos carnais!
A beleza, o canto, o brilho, o esplendor das cores, os
odores e principalmente o prazer são aliados da natureza
para a perpetuação das espécies! Aliás, o ápice do prazer é
o orgasmo: êxtase que nos leva de novo ao “Paraíso
Perdido”! Engraçado! Buscamos tanto a si mesmo... E o
momento de nossa maior felicidade acontece justamente,
quando saímos de si na “pequena morte” do orgasmo!
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UMA MULHER SEM ROUPA

Uma mulher sem roupa
Deixa minha alma louca!
Os seus cabelos ao léu
Os seus lábios têm ardor!
Para ficar mais perto do céu?
Beijo seus beiços com amor!
Uma mulher sem roupa
Deixa minha alma louca!
Ultrapassa os meus desejos
Quando sempre a vista nua!
Coberta com os meus beijos
Mais fascinante do que a lua!
Uma mulher sem roupa
Deixa minha alma louca!
Contemplo todo o esplendor
Da beleza de uma sereia!
Que me embriaga de amor
Quando nos amamos na areia!
Uma mulher sem roupa
Deixa minha alma louca!
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Meu horizonte maravilhoso,
Na terra não tem outro igual.
Nem o pôr-do-sol majestoso
É páreo pro seu corpo sensual!
Uma mulher sem roupa
Deixa minha alma louca!
Realizo os meus devaneios
Na paz erótica do seu sorriso!
Quando beijo os seus seios?
A terra parece um Paraíso!
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SE TEUS SEIOS PULASSEM DO SUTIÃ

Quero amar o teu corpo bronzeado
Aos gorjeios de pássaros a cantar...
Curtir o prazer neste descampado!
Em contato com a natureza amar!
Um piquenique para nós armado.
Após de fato o meu êxtase chegar?
Teu perfume é um aroma marcante
De orvalhos, orquídeas e de flores...
Que me embriaga a todo instante
Na ambrosia doce dos teus amores!
Deixando o meu dia mais radiante...
E o meu céu de nuvens multicores!
Os teus seios pulam do teu sutiã...
Quando deslizo as mãos ousadas...
É como duas peras nesta manhã...
Em minhas caricias esfomeadas!
É um relaxamento de todo o afã
Que faço de energias estressadas.
Na asa delta do teu fio dental
Voa bem mais rápido o gracejo...
Apenas em olhar me sinto mal!
Não me contento com um beijo!
Navegando no teu céu sensual...
Pouso em tuas coxas o desejo!
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Em tuas curvas vou me perder
Como a bússola sem navegador...
Surfar nas ondas do bem-querer
Sendo o campeão do teu amor!
No leito vou meu troféu erguer:
Se entregando a ti sem pudor!
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NAS CURVAS DO TEU CORPO MORENO

Uma brisa pousa no sereno
Uma estrela cintila no céu...
Nas curvas do corpo moreno
Meus beijos fazem um rapel.
E neste clima muito obsceno...
Provo da doçura do teu mel!
O vento sensual na tua blusa
Deixando os teus seios ao léu...
Pra que o desejo me lambuza
E me alimente com o teu mel.
Pois com a iguaria desta musa?
Meu prazer e gozo faz um pitéu!
Quando olho aquele pôr-do-sol
Que com suas cores no céu arde...
Imagino o teu corpo de girassol...
Em minha vida fazendo alarde...
E deixando as marcas do arrebol
Que no céu deixa no fim de tarde!
Uma canção que mexe comigo
E que jamais vou me esquecer!
É o teu sussurro em meu ouvido
Dizendo que me ama pra valer!
Relembrando o que foi vivido
Na nossa lua-de-mel com você!
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Fruta madura de uma estação...
Que me vem adoçar o paladar...
Que nem manga-rosa ou melão
Que a minha fome vem saciar!
É assim quando beijo teu corpão
E faço dele meu prato de caviar!
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ACENDER AO FOGO DO AMOR

Quero este sol que me aquece
Quero esta lua que me ilumina.
Quero a garota que me enlouquece
E que meu juízo me desatina!
Quando seu corpo nu aparece
Há uma explosão de dopamina!
Quero um beijo da sua boca
Quero a malicia do seu olhar...
Minha alma fica muito louca
Quando você vem me beijar...
E se estiver quase sem roupa?
É por certo que nua vai ficar!
No porto dos meus desejos.
O iate do seu corpo ancorou...
E em alto mar com gracejos
Um tesão em mim despertou...
E na embriagues dos beijos
Meu gozo em fúria chegou!
Destila a sua boca campestre,
Essência das flores primaveril.
Nem colmeia de mel alpestre
Das reservas de povo gentil...
Tem o gosto delicioso silvestre,
Dos beijos em estado febril...
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Quero amar você sem pudor,
Esquecendo tudo que é pejo...
Acender o fogo do nosso amor
Na faísca inflamável do beijo!
Se entregar ao corpo sedutor
Até matar o instinto do desejo!
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QUANDO BEIJO A SUA BOCA PEQUENA

Quero você meu doce anjo do céu...
Nasce Vênus das espumas do mar!
Afrodite que tem os lábios de mel!
Orquídea da floresta a me encantar!
Eva do paraíso no impávido corcel...
Com sua beleza para me envenenar!
A musa que inspira o meu poema...
Psique do meu Eros tão fascinante!
Minha Sulamita e gostosa morena!
Que supera a Dalila como amante!
Quando beijo a sua boca pequena?
Sou arrebatado por paixão rasante!
Quero os cabelos de noite sem luar
E quero os seus olhos encantadores...
Quero seus lábios destilando néctar!
E quero os seus seios arrebatadores!
Que como a gelatina a me alimentar...
Ao sorver os seus mamilos sedutores!
Quero o vinho de uma safra especial
Para beber nas taças dos seus pomos!
Quero as tetas como uvas no parreiral
Que se escondem entre os cinamomos!
Como o coquetel de ameixa sem igual,
Faço do corpo nu meus doces gomos!
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As caricias deslizam nas suas curvas
Como o coquetel de doce framboesa!
Provo dos seus beijos como das uvas
Que degusto como gostosa sobremesa!
E acarinho as suas coxas sem as luvas
Vencendo de vez minha nobre defesa!
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CÂNTICO DOS CÂNTICOS
DE SALOMÃO
(A NEGRA SULAMITA)
Não olhes por eu ser morena,
Pois foi o sol que me queimou!

(CANT. 5-6)

Sou uma bela morena
Mas de muita formosura!
O sol me deixou morena
Com a minha pele escura!
(CANT. 5,6)
A sua bandeira de amor
Para mim foi desfraldada!
Do seu corpo sou torcedor
Cativo de arquibancada!
(CANT. 2,4)
Os seus cabelos no sereno
Deixam à cabeça orvalhada!
O seu corpaço bem moreno
Faz minha alma embriagada!
(CANT. 5,2)
Admiro as pernas dela
Doce amada vem pra mim!
Se me espreita da janela?
Flor mais linda de jasmim!
(CANT. 5,15)
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Seu umbigo é uma taça
Cheia de vinho especial!
Onde eu bebo de graça
Nesse manjar celestial!
(SEC. V. A. C.) (CANT. 7, 3)
Seus seios são cachos de uvas
Que produzem vinho especial!
Derrapei nas suas curvas
E capotei no seu corpo sensual!
(CANT. 7,9)
Você tem o talhe da palmeira
E os cachos são os seus seios!
Quando subir na palmeira
E colher os frutos sem titubeios!
(CANT. 7,8-9)
Seus lábios são fitas vermelha
E a sua fala melodiosa de mel.
Metade de romã são seus seios
Mergulhados sob o seu véu!
(CANT. 4,3)
Sua boca é um vinho gostoso
Quando se derrama na minha!
Em um beijo muito delicioso
Que provo na sua boquinha!
(CANT. 7,10)
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Os colares em seu pescoço
Não há coisa mais bonita!
Como os pingentes de ouro
Adornam a bela Sulamita!
(CANT. 1,10-11)
Uma volta dos seus colares
Enriquece o meu tesouro!
Um só dos seus olhares?
Vale mais que todo o ouro!
(CANT. 4,9)
Em sua boca o meu leite
Destila como o meu mel!
Multiplicando meu deleite
E me fazendo anjo do céu!
(CANT. 4,11)
A sua face é muito formosa
Sua voz um canto melodioso!
Perfumada como uma rosa
De um jardim maravilhoso!
(CANT. 1,10)
Fascinante como o girassol!
Das mulheres a mais bonita!
Fulgurante como o rei sol
A minha pomba Sulamita!
(CANT. 7,1)
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Sustenta-me com passas
Ou com tortas de maçãs!
Por você desfaleço de amor
Quase todas as manhãs!
(CANT. 2,5)
Se as romeiras vão florindo
E os botões vão se abrindo?
Pelas vinhas madruguemos
E de amor nos embriaguemos!
(CANT. 7,12-13)
Os rios não podem afoga-lo!
O dinheiro não pode compra-lo!
Possui um caráter fatal,
Tem um valor sem igual?
É invencível como a morte!
O amor é mesmo bem forte!
(CANT. 8,7)
A paixão é chama de Deus
Que me incendeia de emoção!
Quando estou nos braços seus?
Queimo o corpo e o coração!
(CANT. 8,6)
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ESCRAVO DOS TEUS BEIJOS

Você veio como uma poesia
Que escrevo com a inspiração...
Trouxe o sol para o meu dia...
E a minha vida se fez verão...
Transformou a dor em alegria
Preencheu o vazio do coração!
Quero o suco desses cacauais
Para umedecer a tua boquinha...
Molhar os teus lábios sensuais
Para enxugar beijando a minha...
Até quando não aguentar mais?
Vou beijar a minha florzinha!
Quero massagear teu corpinho
Como se fosse á fruta gostosa...
Quero com todo o meu carinho
Tocar-te como se fosse á rosa:
Que se despetala com o jeitinho
Que merece uma ninfa formosa!
O teu umbigo é de Afrodite
As tuas coxas de uma modelo...
Que despertas o meu apetite
Quando afagas o meu cabelo...
Nesta hora, pode crer, acredite:
Sou teu apaixonado com zelo!
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Teu corpo é dádiva de Deus,
Teu beijo a obra da natureza
Que aquece os desejos meus...
Pois o teu ósculo com certeza
Escraviza-me aos beijos teus
E me faz servo desta princesa!
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QUANDO SE TERMINA UMA PAIXÃO

Quando se termina uma paixão...
Acabe tudo logo de uma vez...
Nada de ficar segurando caixão
Por medo de enterrar o freguês!
Para que venha sua ressurreição
E lhe atormente com cupidez!
Quando se termina uma paixão...
Não deixe nada no seu lugar...
A não ser um maravilhoso tesão
Que você acabou de encontrar...
Assim mesmo se causar confusão
É melhor consigo mesmo ficar!
Quando se termina uma paixão...
Nem as cartas devem preservar...
Muito menos se ouvir a canção
Que o amor dos dois foi recordar...
Até aquela porta retrato então...
A dita cuja você deve entregar!
Quando se termina uma paixão...
Aquele ursinho se deve queimar...
Para que em meio a sua solidão
Pensando ser ela venha abraçar...
E renasça mais forte a atração
Que vocês acabaram de apagar!
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Quando se termina uma paixão...
Os dois devem a culpa assumir
Nada de dizer que a vil traição
Foi o motivo maior para desistir.
Pois quando vai bem á relação...
O mérito vai para os dois dividir!
Quando se termina uma paixão...
Um dos dois se deixou enganar...
Achou linda aquela manipulação
Para que o “amor” fosse segurar...
Quando o fingir virou uma traição?
Você viu aonde a coisa foi parar!
Não deixe de ser quem você é...
Nem mesmo com a sua paixão!
Nada de ser fingido com mulher
Para lhe conquistar seu coração!
Pois cedo ou tarde a verdade vier?
Vai ser a causa da sua separação!
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QUANDO AMAR É UMA OBRIGAÇÃO

Quando amar vira uma obrigação...
E um dever para ser cumprido!
Perde-se o encanto e a emoção!
E esse amor perde o seu sentido!
Quem ama faz do afeto devoção,
O amado deboche para o ouvido!
Quando amar vira uma obrigação...
E uma chata rotina a se viver!
Surpresa vira ave de arribação,
Novidade desaparece pra valer!
Aquele fogo que era sua paixão?
Vira uma brasa no amanhecer!
Quando amar vira uma obrigação...
E o amado o dever de lhe agradar!
Nunca para você lhe diz um “não”,
Mesmo quando errado você está!
A ditadura do “sim” vira padrão,
E você um peso cansável de levar!
Quando amar vira uma obrigação...
E a vida a dois previsíveis demais...
O amado faz chacota da sua ação,
E lhe perde o respeito meu rapaz!
Pensa que sempre comerá na mão,
E que o outro é bobo ou tanto faz!
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Quando amar vira uma obrigação...
Vai-se embora a nossa identidade.
Viramos qualquer coisa na relação,
E perdemos até nossa autenticidade!
Depois somos excluídos do coração,
Por quem manda em si de verdade!
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O SOLTEIRO FELIZ E O
CASADO DE FACHADA

Prefiro ser um solteiro feliz
A ser um casado de fachada!
Nunca no seu prazer pede bis,
A mulher alega esta cansada.
O idiota acredita na infeliz,
E seu gozo vira marmelada!
Prefiro ser um solteiro feliz
A ser um casado de fachada!
A mulher se faz de uma atriz,
E com marido não quer nada...
Casório está cheio de cicatriz,
E o bobão não largo a danada!
Prefiro ser um solteiro feliz
A ser um casado de fachada!
Onde a mulher é uma meretriz,
E o imbecil segura á galhada!
O povo faz resenha do infeliz,
Que custeia os cornos da safada!
Prefiro ser um solteiro feliz
A ser um casado de fachada!
O cônjuge é como o aprendiz,
Pois de mulher não sabe nada...
Ela usa o tolo como chamariz,
E goza gostoso com a cambada!
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Prefiro ser um solteiro feliz
A ser um casado de fachada!
Mulher fala casou porque quis,
Não resistiu a minha cocada!
Agora aguente a imperatriz
Que você chama de amada!
Prefiro ser um solteiro feliz
A ser um casado de fachada!
Quem manda é a sua infeliz,
O marido não manda nada!
Ela usurpa como bem quis,
O tolo tem vida manipulada!
Prefiro ser um solteiro feliz
A ser um casado de fachada!
Se fizer amor á mulher pede bis,
Ainda me fala que tenho pegada!
Não suporto a TPM da meretriz,
Nem o enjoo de vida de casada!
Prefiro ser um feliz solteiro,
Consigo mesmo ser realizado!
Não preciso dividir o dinheiro,
O meu suor não é desperdiçado.
Se mulher e filho vir primeiro?
Marido vira servo e empregado!
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SEIOS DE TAÇAS INEBRIANTES

Quando você fica todinha nua...
Meus gritos, gemidos e os ais...
Nem mesmo uma romântica lua...
Supera os teus encantos sensuais...
Até a rainha do carnaval de rua
Sente inveja dos teus dotes fatais!
Teus cabelos se revolta no vento,
Teu olhar seduz mais que Medusa!
Teu rebolar rouba meu pensamento
Que fica pinel com o abrir da blusa...
Sou arrebatado todo neste momento
Por você que de mim inteiro abusa!
Como duas taças bem inebriantes...
Assim são os teus grandes seios...
Que se comportam como figurantes
Quando se rendem aos meus meneios.
E as tuas tetas aparecem fulgurantes
Como bicos de pássaros nos gorjeios!
As tuas coxas são como a palmeira
Que a escalo com as minhas caricias...
E pra não ficar a toa dando bobeira
Deslizo no pão de açúcar de delicias!
Deixando meu prazer sair da torneira
Como o peão que colhe tuas primícias!
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Quero o teu belo corpo nu e quente
Fazendo amor comigo na cachoeira...
A agua nos molhando na tua corrente
Levando nós para perto da corredeira...
Aspergimos gotas de amor docemente
Batizando o riacho com a ribanceira.
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CORPO COM CHEIRO DE VENTO

Quero teu corpo com cheiro de vento...
As estrelas no céu começam a brilhar.
Beijo os teus lábios neste momento,
Como se fosse um colibri no gravatá.
E as nuvens se assanham no firmamento...
Querendo aplaudir com o teu menear!
As ondas se agitam com o teu rebolar
E a praia parece que sente teu cheiro...
Quando tu começas o teu bronzear...
Sol se acende em um enorme braseiro...
E os golfinhos que estavam a passar
Assistem a um beijo de amor primeiro!
Como as duas passas de um pudim...
Duas cerejas no meu bolo a enfeitar...
As tuas tetas se assanham para mim
Querendo em minha boca se alojar.
E os teus seios de botões no jardim...
Querendo em meus lábios se florar!
Quero as tuas coxas bem volumosas...
Como as pernas de boneca torneadas.
Unguentos das violetas ou das rosas...
Deixam as tuas curvas perfumadas!
Quando em minhas caricias fogosas
Cedes teu bumbum para as palmadas!
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Quando a tarde beija o pôr-do-sol...
A lua cheia desponta no horizonte...
Teu olhar se transforma em girassol
Como o arco-íris se reflete na fonte...
Que nem mesmo a beleza do arrebol
Possuis encantos que te amedronte!
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UM BEIJO DA SUA BOCA MOLHADA

Uma cesta de café da manhã...
Um homem muito apaixonado.
Mascando uma bala de hortelã,
Vai ao encontro do bem amado.
Que se descansa em seu divã,
Com seu cabelo encaracolado.
Uma sereia em forma de gente,
Capaz de naufragar minha vida.
O seu olhar assim envolvente
Quase que me deixa sem saída...
Encanta mais que uma serpente
Quando vê sua presa preferida.
Não sei pensar em mais nada,
Que não seja o amor e paixão...
Quando vejo a minha amada
Quase que desmaio pelo chão...
Um beijo da sua boca molhada
Basta para me matar de tesão!
Por que é que o amor é forte?
Seu cartão de visita é a paixão!
Até mesmo depois da morte,
Insiste em viver no coração...
Quem na vida tiver boa sorte?
Vai ter corpo, alma e emoção!
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O lírio se despetala no jardim...
Quando olho aquele rostinho
Que vem sorrindo para mim
Se despetalando em carinho!
Embriagado de amor assim...
Sonho acordado com beijinho!
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SEXO CASUAL

Nada deste sexo convencional...
Nada de uma transa premeditada!
O bom mesmo é um sexo casual,
Que acontece sem hora marcada!
Quando aparece um desejo fatal...
Aproveitamos o ensejo na transada!
Nada de papai e mamãe na cama...
Um lugar sagrado para o amor!
Quero é um sexo bem sacana...
Sem pejo algum e arrebatador!
Com loucura dizer que me ama!
E que goza comigo seja onde for!
Fazer amor é mesmo que brincar,
Com o seu corpo fazer brinquedo!
Não estipular a hora para acabar,
Com a desculpa de acordar cedo!
E em uma transa radical viajar...
Fazendo disso um doce segredo!
Transar toda hora se enfadonha,
E vira aquela rotina insuportável!
Mesmo num casal sem vergonha?
Torna o sexo um pouco agradável.
O beijo deixa de ser coisa medonha,
Para ser um gole de agua potável!
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Transar é uma novidade e surpresa...
E com a nudez do amado sonhar!
Fazendo do sexo uma rara beleza...
Um ritual mágico a compartilhar!
Fazendo amor na maior safadeza...
E de um jeito casual se entregar!
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A CIÊNCIA DE AMAR

O amor é um fogo na juventude
Uma paixão que arde pra valer.
O coração fica naquela inquietude
Querendo loucamente meu bebe...
É loucura querer você amiúde...
Ficar louco se pensar lhe perder!
Não sabia o que era uma paixão,
Armadilha do amor desconhecia...
Você veio sem querer no coração
Despertando em mim a fantasia!
Depois partiu sem uma explicação
Deixando o meu peito em agonia!
Desconheço a terminologia amorosa
Confundo o amor com uma paixão.
Penso que uma mulher carinhosa
Deveria não ter espinho no coração.
E que quando lhe ofereço uma rosa?
Fico mais perto de receber um não!
Quem é que conhece o amor?
Quem é que vive sem a ilusão?
Quem não tem peito sofredor...
Ou que não sofreu por paixão?
Pois com o sofrer vem o amor
Felicitar e habitar meu coração!
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A paixão tem prazo de validade.
Chega como uma bolha de sabão:
Cresce, cresce e Puff de verdade!
Vai embora como ave de arribação.
Sem raiz, sem terra e pouca idade...
Só causa mesmo chuva de verão!
Os anos passam a gente cresce
Com o tempo vem á experiência.
Quando enfim a gente amadurece...
E consegue ter na vida paciência...
Da paixão a gente não esquece...
Mas descobre que amar é ciência!
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FICAR COM ALGUÉM POR FICAR

Ficar com alguém por carência
É como se masturbar sem vontade.
Jogando no lixo a sua essência
De ser bem feliz com prioridade!
Praticando uma grande indecência
A caminho da própria infelicidade!
Não se preocupe com quantidade,
O orgasmo não é uma competição.
O que nos importa é a qualidade,
E o que nos satisfaz numa relação.
Pois para sermos feliz de verdade?
Basta se amar em primeira mão!
Fique com alguém por vontade,
Escolha própria e merecimento!
Deixe de lado a grande ansiedade,
De decidir o jogo neste momento
Sem com isso almejar a felicidade,
E aumentar bem mais o sofrimento!
Ficar por ficar sem gosto algum,
Só para atender nossa sociedade?
Não leva alguém a lugar nenhum,
Além de manchar sua integridade.
E depois nem o Orixá de Ogum
Vai lhe devolver a sua felicidade!
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Consigo mesmo fique muito bem
Se envolva com um bom parceiro.
Invista na qualidade que advém
E descarte a malicia do primeiro.
Pois quando for ficar com alguém?
Escolha o seu conjunto por inteiro!
Esqueça matemática meu bem,
E o oportunismo do aventureiro!
Quando for ficar com alguém?
Descarte o que chegar primeiro...
Saiba das intenções dele também,
E fique com quem for verdadeiro!
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A PRAIA PARADISIACA

O Pôr-do-Sol adornava o Céu
Com as cores da Primavera!
A areia Cristalina Beijada
Pelas Ondas Inquietas!
Os Pássaros sonorizavam o Ambiente
Com um Canto de Acasalamento!
Incontáveis Cochas Coloridas
Enfeitavam nosso Caminho...
Um Filhote de Crustáceo Assistiu
O nosso Primeiro Beijo!
Caminhávamos Abraçados por uma
Praia Paradisíaca...
Nossos Pés banhavam-se nas águas
Verdes, Transparentes e Misteriosas
Do Mar!
Contemplávamos o Voo Rasante
Das Gaivotas...
A Corrida Sensual dos Golfinhos
E o Balé Clássico dos peixinhos
Ornamentais!
Formávamos um Casal como
Cleópatra e Marco Antônio.
Tínhamos a Paixão de Abelardo
E Heloise e o Romantismo de
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Romeu e Julieta!
Pelo Céu e pelo Mar fizemos as
Nossas Juras de Amor!
Caminhávamos de mãos dadas como
A Vitória-Régia e a Noite!
Os ventos Assanhavam seus cabelos
E as suas curvas os meus desejos!
Botei uma Rosa Vermelha
Entre os seus Seios...
Símbolo de uma Paixão Ardente!
Em seus Lábios de Vinho,
O meu sublime Beijinho!
Em sua Boca eu Provava
Um Bombom de Chocolate...
Pétalas de Jasmim... Águas de Cheiro
Aromatizavam seu Corpo Inteiro!
E neste Maravilhoso Cenário,
Sob as Areias Mornas de uma
Praia Paradisíaca:
Um Duelo de Desejos
E dois Corpos por um só
Eros Derrotados!
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SEU CORPO É UM TEXTO

Seu corpo é um texto
Que posso compreender...
Dentro de um contexto
De uma leitura de prazer!

Seu beijo é uma lição
Que aprendo de cor.
E faço uma interpretação
Do sal do seu suor!

Seu carinho é um verso
Que componho com emoção!
Seu amor, meu universo,
Dentro de nossa relação!

Sua carícia é uma poesia
Que gosto de declamar.
Sua leitura me contagia
E faz meu corpo delirar!

Faço uma crítica leitura
Do seu gostoso orgasmo.
E me vejo com ternura
Dentro dele com pasmo!
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O ALIMENTO DOS MEUS DESEJOS

És doce como o néctar e ambrosia.
Tu és o alimento dos meus desejos...
És como aurora ao raiar de um dia...
Quando desfrutas dos meus beijos!
Tu és como uma quimera e fantasia,
A mademoiselle dos meus cortejos!
Tu és bonita como a deusa do amor!
Afrodite de uma estonteante beleza.
Tu és como aquela fascinante flor...
Uma orquídea imperial com realeza...
Que floresce uma vez anual com ardor
E que extasia quem lhe admira a finesa!
Quero te cobrir de ouro e brilhantes,
Para de modo real expressar o amor.
Valem mais do que muitos diamantes...
Ou colares de rubis de grande valor...
Os teus sorrisos pra lá de hilariantes
Feito o colibri quando encontra a flor!
Tu és como uma cachoeira de amor...
Ou como uma dadiva de um noivado!
Que entras a igreja com buque de flor
Para jurar diante do altar do sagrado...
Que pertencerás sempre ao teu amor!
Como girassol diante do sol dourado!
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Quero te presentear com mil flores!
E em cada uma delas dar meus beijos!
Dividir contigo todas as minhas dores...
Mas te entregar também meus desejos!
Sei que nossa vida não é só de amores,
Tu podes te perder em carinhos sobejos!
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A BARCA FURADA DA TRAIÇÃO

Quem lhe ama sem a demagogia,
Em nenhuma traição se aventura!
Pois não vai estragar sua fantasia
Se entregando a qualquer criatura.
Quem lhe trai em plena luz do dia?.
Não merece teu olhar e tua ternura!
Quem a si mesmo não respeita?
A nenhum parceiro vai respeitar...
Quem a uma traidora se sujeita...
Sua autoestima já foi pra Bagdá!
Mesmo que a pessoa seja a eleita...
De sua vida deve logo se mandar!.
Quem pratica uma vil infidelidade?
Se comportar como jovem imaturo...
Que ainda não tem uma maturidade
Para as consequências de seu furo...
Passando a jogar com sua intimidade
E comprometendo até o seu futuro!
Quem tem abertura em sua relação...
Deve fazer pacto de reciprocidade!
Se pintar por alguém outra paixão...
Seu parceiro deve saber da verdade!
Isso evitaria um monte de confusão:
Até o de ser perfídia na infidelidade.
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A paixão nos leva a fazer loucura!
E entrar na barca furada da traição...
Magoar quem nos ama na aventura!
Perder quem nos quer com o coração!
Apenas por ser mais gostosa fissura...
Não justifica jogar sujo na relação!
Para trair precisa ao outro mentir...
Que é um desvio de personalidade.
Com estranho caçoar e se divertir...
Ás custas de quem ama de verdade.
Ao invés de somar no amor subtrair...
Fazendo alguém pagar a infidelidade!
Alguém paga pela sua vadiagem...
Dai o caso proibido ser vantajoso!
Enquanto goza na vagabundagem,
O bobo pago seu caso vergonhoso!
Avacalhando com ele e a imagem...
Sendo o bobo de seu caso amoroso!

Quem trai jamais aceita ser traído,
Ser idiota em um caso vergonhoso.
Nem ser vitima de amante proibido.
Pois sabe o quanto é bem cavernoso...
Servir de pilheria de caso um ocorrido!
Ainda mais se for de um caso jocoso!
Não jure a sua fidelidade a ninguém,
Pra não se trair a si mesmo meu bem!
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FAZENDO AMOR NA PRAIA TROPICAL

Quando provo do vinho teus beijos
Fico embriagado de grande paixão!
Meu corpo se desmancha de desejos...
Minha alma quase se perde de tesão.
E o teu corpo nu em meus manejos
Transforma meu corpo é um vulcão!
Os teus lábios tem um doce sabor
Do mel da jati da mata do litoral.
Toda vez que eu te beijo com amor!
E me enrosco em teu corpo sensual...
A madrugada até sente mais calor
Quando tu vens de cinta-liga fatal.
A agua corrente de uma correnteza...
Banha com tesão o teu corpo inteiro!
Os teus seios flutuam com a certeza...
De que fazes de mim grande braseiro!
E os teus mamilos com mui safadeza
São como as uvas do meu brigadeiro!
Mais deliciosa do que um pudim...
Mais apetitosa do que um vinho...
Tu és como a murta de um jardim
Que se despetalas em teu carinho!
E embriagas de desejo todo a mim
Quando me vens com teu beijinho!
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E neste cenário pra lá de sensual...
A praia do Atlântico me insinua...
A fazer amor de maneira natural
Iluminado só pelo clarear da lua...
Nós dois no cio como um animal
Que acabou de achar parceira tua!
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QUANDO MINHA MUSA FICA DESPIDA

Quando minha musa fica despida?
É um verdadeiro show desta vida:
A primavera aparece mais florida!
Meu coração dispara a sua batida!
Seu corpo nu vira a minha comida
E meu gozo lhe chega à medida!
Os seus cabelos muito ondulados...
Ornamentando a face da princesa!
São como meus sonhos dourados
De beijar seus lábios de framboesa!
Sentindo o gosto de doces caramelados
Que deixam minha fogueira acesa!
Os seus seios tem brancura do leite...
Que se excitam em forma de queijo!
Os seus carinhos aumentam o deleite
E chegam ao ápice com o seu beijo!
E desse manjar sua nudez me enfeite
E me ornamente todo corpo de desejo!
Quero os seus mamilos quentes...
E as mãos nas curvas artesanais!
Quero todos meus beijos ardentes
A deslizar em suas coxas sensuais!
De prazer você range seus dentes
Num frenesi de sussurros e de ais!
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Quero incendiar a minha cama
Com você nua sem o baby-doll...
Com os beijos acender a chama
Do seu corpo nu no meu lençol.
Quando louca dizendo que ama
Fazer amor no nascer do arrebol!
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BALNEÁRIO DE OLIVENÇA
(Ilhéus-Bahia)

Uma atmosfera de volúpia
Envolvia o exótico
Balneário de Olivença!
O pôr-do-sol é um tesão!
Colírio para a nossa visão!
O céu azul pedra turquesa,
Uma fonte natural de beleza!
Caminhávamos de braços dados
Como dois pardais enamorados!
Banhávamos nas ondas mansas
Como duas singelas crianças!
A sinfonia desses passarinhos
Embala aos nossos carinhos!
Gabriela, morena baiana,
Bonita e doce como a cana!
Quero o seu corpo louco
Banhado pela água de coco!
Quero o suco dos cacauais
Nos seus lábios sensuais!
Na asa delta do seu biquíni
Navegava os meus desejos!
Jorge Amado jamais define
O sabor desses seus beijos!
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Os seus mamilos inteiros
São como dois brigadeiros!
Um vento de sensualidade
Soprava na deserta
Praia de Olivença!
Uma Tieta emergia das águas verdes,
Verdes como a Mata Atlântica.
Voluptuosa como a lambada,
Salsa e o merengue.
Morena que naufragou meu coração!
Quando o sol desapareceu...
Somente você e eu...
No céu apareceu a lua...
Você agora tão nua!
E neste palco afrodisíaco
Sob as areias medicinais
De Olivença?
Fizemos amor aplaudido
Por lagostas, tartarugas e
Micos Leões Dourados!
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O PILAR DO DRAGÃO CELESTIAL
(Terminologia Oriental)

Quero as “Delicias do Divã”
Com minha Musa toda Manhã!
Prefiro um Cacho dos seus Cabelos
A Cabeleira de mil modelos!
Na Magia Doce do seu Olhar,
O Encanto Cósmico do Luar!
Beijo seus Lábios Carnudos
Com Mil Ósculos Abelhudos!
Quero a minha Fêmea Fatal
Com seus Seios Maravilhosos...
Em seu Corpaço Sensual...
Os meus Carinhos Apetitosos!
Imagine o que Acontece Comigo...
Quando chupo as suas Tetinhas
Com Champanhe no seu umbigo
Entrecortados com Mordidinhas!
Retiro o seu Sutiã Vermelho,
Sua Calcinha de Framboesa...
Contemplo pelo o Espelho
A Nudez da minha Princesa!
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As minhas Mãos Quentes
Massageiam seu Corpo Inteiro...
E os meus Beijos Ardentes
Acendem o seu Braseiro!
A Sua “Flor de Lótus Dourada”
Espera minha “Haste de Coral”
Para levar aos Céus minha Amada
No meu “Pilar do Dragão Celestial”!
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O PODER DA MULHER

A mulher é muito poderosa,
E repleta de efervescência...
O corpo frágil de uma rosa
É um disfarce da aparência.
Pois aquela mulher dengosa
Tem a sedução em excelência!
Quem resiste á diva sedutora?
Nem mesmo o grande Sansão...
Uma maquina avassaladora...
Rendeu-se ao poder da sedução
De uma Dalila adulteradora,
Que o enganou como um cão!
A mulher desafia até a igreja
E laça muitos padres devotos...
Quando um religioso a beija?
Torna-se logo um ex-devoto.
O corpo mais doce que cereja
Rouba a cena até de uma moto!
A Ferrari italiana ainda tenta
Suplantar o poder da mulher...
Uma modelo que ela ostenta,
O Xeque compra se ela vier...
E pela fêmea sem vestimenta
Paga o dobro e o que puder!
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A mulher de calça ajustada
Salto alto e de andar fogoso!
Faz a concorrente assustada
Prender em casa o seu garboso!
Diante do poder da safada?
Até imperador fica medroso!
Diante do poder da sedução
Cai o Califa e o Imperador...
“As Mil e Uma Noites” então
Fez Bagdá um palco sedutor!
Pois até o seu grande Sultão?
Renderam-se as graças do amor!
Quero falar da Idade Medieval
Igreja brigando com a mulher...
Dizendo ser ela a fonte do mal
E digna da fogueira que vier...
Mas antes de queimar o avental
A serva lhe levantou o escaler!
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A SEDUÇÃO FATAL

Faça amor com criatividade
Invente um milhão de fantasias!
Explore a sua sexualidade
De corpo e alma na sua orgia!
Busque sempre a intensidade,
Ao invés de gozos e companhia!
Faça sexo bem devagar.
Jamais como atleta sexual.
Sinta o seu orgasmo chegar
Trazendo tudo que é sensacional.
Se na descarga você desmaiar...
Acordará feliz lamentando o final!
Precisa-se de um clima sensual
Um olhar bem malicioso...
Um piscar de olhos, imoral...
Um roçar de coxas, indecoroso...
Algo que incite o sexual.
Como um dedo na boca gostoso
No jogo da sedução fatal.
Deixe chegar o seu desejo.
Retarde o mais que puder.
Quando não aguentar o ensejo?
Deixe rolar tudo que vier!
Sua boca se perder num beijo
E se achar transando sua mulher!
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Quando você fizer assim?
Fazer amor será uma novidade!
É banquete, é carnaval, é festim!
Seja qual for a sua idade!
É como um mouse ou pudim
Que comemos com vontade!
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O SEXO NO CASAMENTO

O sexo não quer premunição
Nem tampouco previsibilidade!
Quer brincar sem intenção.
Como crianças na puberdade!
Usando muita a imaginação,
Mas com pouca intencionalidade!
Abandonamos a afetividade
E desprezamos a imaginação!
Fazemos sexo sem vontade.
Para satisfazer nosso tesão!
Transar não é mais novidade,
Depois que passa a paixão!
O sexo agora é um dever,
Para o casal uma obrigação!
Ninguém transa por prazer,
Mas para evitar uma traição!
E com a rotina conviver
Apenas para adiar a separação!
Tudo demais enjoa
E com o sexo não é diferente!
Todo dia com a mesma pessoa.
Não há paixão que aguente!.
Por mais que a transa seja boa?
Um dia, satura a gente!
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Com isso trair é um passo,
O casamento já acabou!
Um beijo e um abraço!
Tempo de namoro passou!
Lembrança do ultimo amasso?
Nem na memória ficou!
Nunca faça amor na cama
Busque sempre outro lugar!
Nunca diga pra ela que ama
Pra mulher não se achar!
Se o seu parceiro reclama?
Chegou à hora de recomeçar!
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UMA VÊNUS MORTAL EM BELEZA

Escutava uma musica inglesa,
Quando minha diva apareceu...
Uma Vênus mortal em beleza
Toda nua do jeito que nasceu!
E o meu coração com certeza
Quase que no peito faleceu!
Não esqueço aquela imagem
Dos seus cabelos de sereia...
Na fresta da porta a miragem
Bem mais bela que a lua cheia!
E a minha amiga a personagem
Que faz ferver sangue da veia!
Em seus cabelos uma trança
Bem ao meio lhe enfeitava...
E o meu afago como criança
Em suas madeixas deslizava...
O meu destino em sua trança
Para sempre o amor laçava!
O corpo esbelto de uma musa
Como os acordes de um violão...
Sonhei com o tirar da sua blusa...
Como quem sonha ser campeão!
O meu desejo jamais lhe exclusa
Mesmo com outras em relação!
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Em seus lábios batom vermelho
Sua boca pequena resplandecia...
Quando você em frente o espelho
Com a língua gostosa umedecia...
E de desejo eu ficava vermelho!
Vendo minha deusa que surgia!
Ainda me perco em devaneios
Depois de muito tempo passado...
Aqueles seus pequenos seios...
São como um pudim caramelado
Que faz os pássaros em gorjeios
Compor seresta de apaixonado!
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A BUNDA É PREFERÊNCIA NACIONAL

A sua bunda é um tobogã...
Uma preferência nacional.
Que eu deslizo pela manhã...
Quando tiro seu fio dental...
E com um óleo de hortelã
Faço um lustre sem igual.
Quando a sua nádega vejo...
Estranho prazer me inunda...
Fico todo vermelho de desejo...
Quando olho a sua bunda!
E nada mais na vida almejo
Que não seja ir a sua cacunda!
Certamente olhar não desperta
E chega até causar compaixão...
Uma mulher que é toda reta
Que é desprovida de popozão...
Quando passa na rua por certa
Não provoca nenhuma aflição!
Faz que o homem passe mal
Causa uma euforia profunda...
Um bumbum com o fio dental
E se for uma grande bunda?
Até o velho levanta a moral
E arrisca cantar a vagabunda!
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Toda mulher é um ciclone,
Quando a bunda é natural...
Mas o enchimento de silicone?
Faz uma bunda quase igual!
Natural ou mesmo artificial?
Bumbum é preferência nacional!

78

Birck Junior

SEIOS DE CEREJA

Sou como aquele lindo beija-flor
Que escolhe com cuidado a rosa...
Sugando o teu néctar com ardor
Em meio a muita poesia e prosa.
Voando mais rápido que a condor...
Para beijar a tua boca gostosa!
No céu cintila um azul celeste...
Beijo os teus lábios adocicados.
Contemplo o teu olhar alpestre.
Afago teus cabelos encaracolados.
Sorvendo o teu cheiro silvestre
Em meus carinhos arremessados.
Os teus olhos são muito airosos
Como duas estrelas do meu céu!
São como dois rubis preciosos
As tuas pupilas de um doce mel...
São como esses versos fogosos
Que compõem agora este cordel.
Os teus seios são como a cereja!
Os teus mamilos como uma uva.
Quando a minha língua os beija...
Você de tanto prazer geme e uiva!
Como uma loba que me deseja!
Abre-se toda como o guarda-chuva!
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Pelo teu baby-doll transparente...
Excita-me o quadril da gostosa...
E a tua calcinha de uva aderente...
Deixa você como a manga-rosa...
Que me lambuza de corpo quente
Quando me come sem fazer prosa!
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O MEU CORAÇÃO IMBECIL

O meu coração era um imbecil...
Bastava um rosto belo de mulher
Para que ele logo entrasse no cio!
Nem perguntava se ela não quiser?
Só de vê-la já lhe causava arrepio!
E entregava o jogo no bem-me-quer!
O meu coração era um leviano...
Duas ou mais mulheres gostava!
Ás vezes, durante passar do ano,
As duas namoradas ele enrolava!
Uma delas ele lhe passava o cano
E a outra com desejo ele ficava!
O meu coração era um louco...
Que até platônico se apaixonava!
Ainda achando que isso era pouco?
Até de comer e beber ele recusava!
Mesmo com seu estomago bem oco...
O coração de paixão transbordava!
O meu coração era um palhaço...
Mesmo da mulher recebendo não?
E sem ser aquele homem de aço?
Choramingava louco de paixão!
Querendo receber até um abraço!
Para apaziguar a dor da solidão!
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O meu coração era um sofredor...
Era ingênuo, jovem e babaca!
Nunca na vida conheceu o amor!
Apenas o sofrimento que lhe ataca!
Depois que a maturidade chegou?
Agora meu coração saiu da maca!
O meu coração aprendeu a andar...
E não se apoia em mais ninguém!
Se uma musa não lhe quiser amar?
Tem certeza outra será o seu bem!
E se o meu coração quiser voar?
Voe, pois de mulher tenho um harém!
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DEUSA DO OLIMPIO NA CAMA

Deusa do Olímpio na cama!.
De Afrodite é uma rival.
Para o homem que a ama?
Não tem na terra outra igual.
Até a beleza das ninfas reclama
De sua sensualidade fatal!
O corpo de formas de abajur.
Que me clareias de desejo!
Quando sinto teu corpo nu
No toque suave de um beijo!
Viajo em um lindo céu azul
De quimeras, sonhos e ensejo!
Se o beijo fosse um veneno?
Teu osculo seria bem mortal...
Os teus lábios tão pequenos
Tem um perfume sem igual...
E esse teu beijo tão sereno...
Faz de mim um Eros imortal.
Quando cometa verte a calda
Que rasga inteiro o infinito?
Teus olhos de uma esmeralda
Reflete um verde mais bonito!
Pois eu sou o poeta bem peralta
Que lhe faz poemas no granito!
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É meia noite no meu quarto.
Lá fora resplandece o sereno!
Aqui dentro o teu corpo farto
Exala um aroma bem obsceno!
E dessa paixão não me aparto
Antes de provar do teu veneno!
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SOU MAIS A MULHER

SOU MAIS A MULHER!

Entre as estrelas fulgurantes
E anoite enluarada.
Entre a nostalgia do pôr-do-sol
E a beleza da primavera.
SOU MAIS A MULHER!

Prefiro o ouro dos seus cabelos
Aos pelos dourados dos milharais!
SOU MAIS A MULHER!

Entre as praias virgens
E as dunas prateadas.
Entre o balé dos peixes
E a dança das borboletas!
SOU MAIS A MULHER!

Prefiro o brilho dos seus olhos
Ao cintilar dos diamantes!
SOU MAIS A MULHER!

Entre as fontes transparentes
E as cachoeiras coloridas!
Entre as cataratas do Iguaçu
E a Foz do amazonas!
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SOU MAIS A MULHER!

Prefiro néctar dos seus lábios
Ao mel das abelhas!
SOU MAIS A MULHER!

Entre os bosques vicejantes
E as paisagens encantadoras.
Entre os montes altaneiros
E a s campinas floradas.
SOU MAIS A MULHER!

Prefiro os picos dos seus seios
Ao cume das montanhas!
SOU MAIS A MULHER!

Entre a melodia dos passarinhos
E o gorjear do uirapuru.
Entre as gardênias perfumadas
E o suave aroma das roseiras!
SOU MAIS A MULHER!

Prefiro o abrir das suas coxas
Ao desabrochar das violetas!
SOU MAIS A MULHER!

Prefiro os seus encantos sensuais
A todos os fascínios naturais!
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ROUXINOL DOS MEUS PALÁCIOS

Rouxinol dos meus palácios!
Cantas como o uirapuru na
Floresta Amazônica!
Teu canto ecoa como a melodia
Do sabiá no entardecer do sertão!
Prefiro o doce do teu canto
Ao néctar das flores!
Teus amores são mais belos
Que os lírios!
Teu nome é como o sândalo derramado!
Teu perfume é mais suave
Que o aroma das rosas!
Teus cabelos são como a
Inflorescência das margaridas!
Como duas jabuticabas e duas
Pitangas, assim são os teus olhos!
Teus lábios são como dois
Favos de mel silvestre!
Teus beijos destilam o néctar
Das orquídeas selvagens!
Teus seios são como dois pardais
Gêmeos na gaiola dos meus carinhos!
Como uma açucena entre os cactos,
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Assim é minha morena entre as meninas!
Teu umbigo é uma taça de
Champanhe aromatizado!
Como duas palmeiras de marfim
São tuas coxas para mim!
Tuas roupas exalam o odor da erva
Doce e o aroma de baunilha!
Teu corpo é um bosque florido
A beira de águas cristalinas!
Onde flui o nardo e a hortelã!
Morena dos bosques verdejantes...
Tu és bela como as tulipas
Vicejantes!
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IARA DAS ÁGUAS DOCES

IARA DAS ÁGUAS DOCES
Flutuas nas águas como a
Vitória-Régia no Amazonas!
E qual nenúfar no Pantanal
Mato-grossense!
Os teus cabelos de girassol
Tem a beleza do pôr-do-sol.
Antes penetrar no verde dos
Teus olhos, que no verde dos
Campos!
Teus lábios destilam gotas
De orvalho de um raro gravatá!
Teus seios pendem do teu dorso
Como duas goiabas maduras
Inclinam um frágil galho!
Teus mamilos são duas pitangas
Remanescentes de uma safra
Especial!
Tuas coxas são como duas
Palmeiras exuberante de uma
Praia tropical!
O teu perfume atraente, sensual,
Inconfundível... É semelhante ao aroma
De um jardim em meio de uma
Mata virgem!
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A tua formosura é como as praias
Afrodisíacas em beleza, encanto
E atração!
IARA DAS ÁGUAS DOCES!
O riacho corre para o rio, o rio
Corre para o mar e eu corro
Para os teus braços!
IARA DAS ÁGUAS DOCES!
Abraço o teu corpo nu
Em meio às águas de um rio
Caudaloso...
Cortejados por peixinhos,
Circundados por flores,
Curtindo o canto envolvente
Dos pássaros, docemente...
E nos amando como dois cisnes
Apaixonados em um lago!
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EXCESSO DE GOSTOSURA

Quando a paixão diz: entre!
E você vem toda formosa!
Rebolando no meu alpendre
Mais atraente que uma rosa1
No molejo da “dança do ventre”,
Você chega toda fogosa!
Com o seu beijo devastador
Ardente como sol do meio dia!
Inflama o meu desejo de amor
Quando faz a minha fantasia!
Um só beijo seu com ardor
Faz meu corpo cair na folia!
Por excesso de ser gostosa
Você paga Imposto Federal.
Por ser inteiramente deliciosa
Desde o começo até o final!
Estonteante e toda formosa
Com o seu corpo escultural!
O seu perfume me embriaga
Com a sua essência sensual.
Age comigo como um Viagra
Naquele momento sem rival!
E que o seu corpo me traga
Um Olímpio de amor carnal!
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Você oculta nesse seu olhar!
Glamour, paixão e ensejo!
Mas quando seus lábios tocar...
No fogo ardente do desejo...
Seu corpo vai me mostrar:
Que a vida vale por um beijo!
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FORMOSURA SEM LIMITES

Quando vejo aquele avião
Cheia de esplendor e beleza!
Sobre vem àquela sensação
De se encontrar uma deusa!
O Olímpio descendo ao chão
Com toda a sua realeza!
Quando vejo a minha deusa
Chego a perder meu apetite!
Uma Barbie em delicadeza
Que enciúma até Afrodite!
Ninfa dos campos! Que beleza!
Que formosura sem limite!
Com um só dos teus olhares
Arrebatastes o meu coração!
Sinto-me flutuando pelos ares
E todo vermelho de emoção!
Nem mesmo a Sereia dos mares
Me despertas tamanha paixão!
Diante de tanta formosura
Meu coração desfalece...
A sua pele tem a textura
Que o meu tato entorpece!
Um beijo seu com ternura
O meu paladar apetece!
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Que Afrodite me proteja
Se estiver nos braços seus?
Quando a ninfa me beija?
Sinto-me como um Zeus!
E o meu corpo lhe deseja
Toda nua nos braços meus!
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O GOZO E O PRAZER

Bebamos um cálice de vinho,
Cantemos o gozo e o prazer!
Embriaguemos de um carinho
E gozemos a vida pra valer!
Cantemos o Gozo e o Prazer
E Gozemos a Vida pra Valer!
A vida ruim ou boa,
Seja qual for á ventura...
É como um pássaro que voa
E pousa no galho da sepultura!
Cantemos o Gozo e o Prazer
E Gozemos a Vida pra Valer!
Se Nascermos para morrer,
De um gozo viemos ao mundo!
Façamos do gozo um dever,
Não percamos um segundo!
Cantemos o Gozo e o Prazer
E Gozemos a Vida pra Valer!
A Vida é muito Passageira,
Não perca tempo com besteira.
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Lembre-se que na sepultura...
Acaba toda nossa aventura!
Cantemos o Gozo e o Prazer
E Gozemos a Vida pra Valer!
Canto as ninfas sedutoras
Que me fazem enlouquecer...
As mulheres são as autoras
Do meu livro de prazer!
Cantemos o gozo e o prazer
E gozemos a vida pra valer!
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O PRIMEIRO BEIJO

Quase sempre se perde o pejo
Quando se dá o primeiro beijo!
Vai embora a nossa timidez.
Fica mais apertado o abraço.
O ósculo se repete outra vez.
Corpos se perdem no amasso!
A boca de beijos fica freguês
E o desejo de sexo a um passo...
Quase sempre se perde o pejo
Quando se dá o primeiro beijo...
Meias palavras falam de tudo
Nem é preciso uma explicação...
O meu olhar traduz o abelhudo
Que explora o corpo e o coração.
Uma mão boba desliza em tudo
Que provoca desejo e um tesão!
Quase sempre se perde o pejo
Quando se dá o primeiro beijo...
Aquele olhar surpreso e tanto
Avalia positivo aquele beijo...
E não é de se causar espanto
Se brotar um ardente desejo!
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E de felicidade desce o pranto
Quando se realiza o seu ensejo!
Quase sempre se perde o pejo
Quando se dá o primeiro beijo!

É quase impossível controlar
A nossa ofegante respiração...
As roupas ficam em um lugar
Aguardando o fim da relação...
Não dá mesmo pra se segurar
Se pintar um clima de paixão!
Quase sempre se perde o pejo,
Quando se dá o primeiro beijo!
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A DIETA DO BEIJO
“O beijo exercita 29 músculos (12 dos lábios e
17 da língua). As pulsações cardíacas saltem de 70 para
140 por minuto e ainda queima de 03 a 12 calorias”.

O beijo é o termômetro
Que mede nossa paixão!
Frio, suave ou caliente,
Revela o teor da emoção!
O beijo nunca contagia
Quando o amor se esfria!
O beijo sempre é quente
Quando o amor é ardente!
O beijo é a minha dieta
Gostosa de fazer!
Queima até doze calorias
E ainda nos causa prazer!
O beijo é uma ginástica
Daquelas essenciais!
Exercita vinte e nove,
Dos músculos faciais!
Quero com todo o gosto
Evitar as rugas do rosto!
Quero um beijo especial
Para a minha saúde facial!
Beijo, beijoca, beijinho...
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Beijo com muito carinho!
Quente, selinho ou molhado
Quando é doce é prolongado!
A gente só gosta de quem beija
E só quer quem nós beijamos!
Para saber quem você deseja?
Basta observar como beijamos!
Mulher pode fingir o orgasmo
Ou até mesmo o seu desejo!
Mas eu digo sem pasmo:
Não pode fingir o beijo!
Comercializamos o sexo,
Mas o beijo não tem nexo!
Começa com um beijo...
Toda história de amor...
Acende o fogo do desejo
Que une o casal sonhador!
Mas quando acaba o beijo?
É porque o afeto terminou!
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QUERO A SUA BUNDINHA EMPINADA

Sou como uma criança pequena
Que aconchega em seus braços...
Quero o corpo de minha morena
Se entretendo em meus amassos!
E os seus encantos me envenena
Ao me mostrar os dotes devassos!
Quero seus cabelos de nanquim
Perfumado com aroma de rosas...
Quero os seus olhos belos assim
Como duas jabuticabas gostosas!
Que ficam mais doces para mim
Como néctar de flores apetitosas!
Quero os seus seios belos melões
Que colho no pomar desse ensejo!
Nem mesmo grande poeta Camões
Decifra o que eu sinto no seu beijo...
Ainda que a vida me deixe arranhões?
Por nada largo a gata que eu desejo!
Quero a sua bundinha empinada
Com as suas curvas glamorosas...
Você em meu regaço agasalhada
Com suas coxas bem volumosas...
Se despetalando toda desvairada
Como bem-me-quer das alterosas!
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Quero com muito ardor lhe beijar
Por toda essa a madrugada a fora...
O bumbum de fio dental acariciar
Até que o desejo alma me devora!
E do seu corpo nu quero me saciar
Como mousse saboroso de amora!
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CLARA MORENA

A minha clara morena
Tem os cabelos cacheados!
Uma linda boca pequena
Com teus olhos encantados!
Um só beijo da tua boca
Acende o fogo do desejo!
Deixando minha alma louca
Toda vez que eu lhe beijo!
Os teus seios em minha boca
Deixa minha alma lavada...
Quando de uma forma louca
Levo aos céus a minha amada!
Teu umbigo! Que maravilha!
Destila a pura sensualidade!
O meu olhar sempre brilha
Quando vejo tua cavidade!
Tuas coxas! Que monumento!
Erguido em louvor do amor!
Minhas mãos! Que atrevimento!
Provocam um enorme furor...
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O teu corpo tem as delicias
Que supera o manjar celestial!
Se eu provo das tuas caricias?
Capoto no teu corpo sensual!
Quero nesta noite enluarada
Nos braços da minha morena!
Vazar por toda a madrugada...
Beijando tua boca obscena!
Sem me lembrar de mais nada
Que não seja a minha pequena!
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A FORMOSURA DO SEU CORPO NU

Nada como o canto do uirapuru...
Fundo musical de nossa paixão!
E a formosura do seu corpo nu...
Que me tortura em sua excitação.
Quando no amor nos fazemos um
Em uma copula de ardente tesão!
Quero a suavidade de um perfume
Perfumando o seu corpo inteiro!
Deixando até as flores com ciúme...
Quando se apresenta no picadeiro!
E o delírio da plateia chega ao cume
Quando da uma rebolada no traseiro!
Quero os seus cabelos cacheados...
Com o aroma dos lírios singelos!
Quero os seus lábios adocicados
Com meus beijos fazendo duelos!
Os nossos corpos todo enroscados...
Como os pés dentro dos chinelos!
O doce mel de abelha destilando!
Os seus lábios de rosa vermelha!
Seus seios quentes me desejando
Acendendo o prazer em centelha!
E suas tetas leitosas me excitando
Quando diante de mim se ajoelha!
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Quero você em minha doce cama...
Com as suas coxas bem torneadas!
Dizendo com loucura que me ama!
Na ousadia de caricias bem safadas!
E com aquele seu olhar bem sacana...
Pedir-me que lhe dê umas palmadas!
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SEU CORPO DE VIOLÃO

Seu corpo é o meu violão
Que me acompanha na noite...
Em meus acordes de paixão,
Tenho seus beijos como açoite...
Em meus galopes de tesão...
O prazer vem e diz: “Boa noite”!
Seu corpo é o meu violino
Que me segue em meu desejo...
Perto dele viro um menino
Que tem sede de seu beijo!
Que razão? Você é meu desatino!
Minha loucura sem pejo!
Seu corpo é uma citara suave
Que toca em meus versos de amor!
Quando o abraço voou sem nave
Pelo belo horizonte sedutor!
Somente seu corpo tem a chave
Que abre minha noite de amor!
Seu corpo é uma guitarra
Que enlouquece o meu tesão...
Quando em mim você esbarra...
E me diz que foi sem intenção?
Meu desejo se desamarra
E nos entregamos á paixão!
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Seu corpo é um concerto musical...
Que me embriaga e me extasia...
Quando exala um aroma sensual
Faz noite e madrugada virar dia!
Amando o seu corpo escultural
Sou Eros envolvido em sua magia!
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QUERO OS SEUS SEIOS EM MINHA
BOCA

As pétalas douradas da primavera
Adornando o amarelo dos cabelos.
Beijar os seus olhos quem me dera!
Quero você pra mim sem atropelos...
Para ter em meus braços a pantera
Que vem me amar em seus desvelos!
Quero os seus olhos bem cativantes
Uma acácia branca em minha vida!
Seus dois olhos: os rubis cintilantes!
Que enfeita a face de minha querida!
E faz que a vida não seja como antes...
Mas tenha a beleza de uma margarida!
Quero os seus seios em minha boca...
Se excitando com meus doces beijos!
Que me pede de uma maneira louca...
Tome os mamilos em meus arquejos!
E esparramando pelo quarto a roupa...
A nos esperar a matar nossos desejos!
Como o lírio dos vales a pele macia!
O roçar de sua língua em meu peito.
Suas mãos meu corpo todo acaricia!
E me entrego a você neste meu leito...
Até que aurora o raiar do sol anuncia
E faz do trabalho o nosso novo pleito!
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Sublime como uma rosa silvestre.
Suave como o toque de uma fada!
Simples como a planta campestre
Que cresce livre na terra campada!
Assim é a paixão selvagem equestre...
Que pulsa no peito da minha amada!
Quero muito o champanhe e vinho...
Para brindar seu fascinante sorriso!
O sândalo derramando no corpinho
Para lhe perfumar dum jeito preciso!
E a sua fragrância, doçura e carinho...
A me embriagar até perder meu juízo!
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BONECA INFLAVEL

Ela é uma garota muito bela,
E as suas pernas são demais...
Quando a vejo na minha janela...
Perco o fôlego e digo uns ais...
Mas é sem conteúdo dentro dela
Boneca inflável para o rapaz!
Com todos gosta de “ficar”
E não se amarra em ninguém.
Se um cara chama pra namorar?
Ela inventa que tem alguém,
Pois ela adora desdenhar
Quem lhe trata de meu bem!
Adora o funk e o rock in rol,
E não se veste como princesa.
Com quase todos já transou...
Uma ninfomaníaca com certeza...
Se um rapaz lhe falar de amor?
Fica nua e transa com safadeza!
Vazia como a bola de assoprar,
E cheia de muitas futilidades...
Diz até se os caras vão aguentar
Transar com ela nas intimidades...
Só mesmo um tolo pra suportar
Uma gata cheia de vulgaridades!
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Ela esta nas escolas e na rua
E gosta de se exibir no Orkut...
No Facebook faz vídeo, nua
Mascando chicle tu-ti-fruti...
E ainda para o cara se insinua
Boneca inflável seu desfrute!
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COMER, BEBER E GOZAR

O poeta é a antena da raça
E o pulmão deste mundo.
Por ele respira a graça
E o amor mais profundo!
Não tem grana na praça
Mas capta o belo num segundo!
O que o homem pode lucrar,
Se não comer, beber e gozar?
Quando o show da vida encerra,
Todos vão para debaixo da terra!
O que o homem pode lucrar,
Se não comer, beber e gozar?
Não adiante nem fazer baderna,
Pois a Morte é uma Lei Eterna!
O que o homem pode lucrar,
Se não comer, beber e gozar?
Coma e beba com moderação,
Pois isso evita uma congestão!
O que o homem pode lucrar,
Se não comer, beber e gozar?
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Não adiante dinheiro acumular,
Pois em herança tudo vai ficar!
O que o homem pode lucrar,
Se não comer, beber e gozar?
Coração alegre, corpo contente.
E abatido e triste, corpo doente!
O que o homem pode lucrar,
Se não comer, beber e gozar?
Para que você se orgulhar,
Se em pó e cinza vai ficar?
O que o homem pode lucrar,
Se não comer, beber e gozar?
Corpo, beleza e formosura...
São como vento e fumaça.
O tempo entrega na sepultura
Com vaidade, orgulho e graça!
O que o homem pode lucrar,
Se não comer, beber e gozar?
Preocupação nos traz velhice
Até mesmo antes da hora...
Porem a cólera é uma tolice,
E nos envelhece sem demora!
O que o homem pode lucrar,
Se não comer, beber e gozar?
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Quando o homem morrer?
Lucrou o comer e o beber!
Deixou todo o seu Ter
E levou todo o seu Saber!
E com alguém que lhe amou
O prazer da vida desfrutou!
O que o homem pode lucrar
Se não comer, beber e gozar?
O hoje pertence aos filhos seus,
Mas o amanhã pertence a Deus!
O que o homem pode lucrar,
Se não comer, beber e gozar?
Aproveite o aqui e o agora
Não deixe o tempo passar!
A morte chega sem demora
E muitas vezes sem esperar!
O que o homem pode lucrar,
Se não comer, beber e gozar?
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DIA INTERNACIONAL DO ORGASMO
(31 de julho)

Excitação, desejo e prazer
São caminhos do orgasmo!
Quem faz amor pra valer?
Curte a vida sem marasmo!
Goze a vida com entusiasmo,
Desfrute o seu doce prazer!
Que vem com um orgasmo
Que lhe faz estremecer!
Clímax do ato sexual
É um poderoso orgasmo!
Que leva ao céu o casal
Que transa com pasmo!
Em meio a um clima exótico,
Beba aquele vinho delicioso!
Assista ao um filme erótico
E tenha um orgasmo gostoso!
O maior orgasmo da vida
É o orgasmo bem devagarzinho...
Fazendo amor com a querida
Recheado de muito carinho!
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AROMATIZAR CAMA VAZIA

Aromatizar uma cama vazia
É um banquete sem convidado.
É uma noite sem nostalgia.
É um amar sem ser amado!
É uma festa sem alegria.
É um beijar sem ser beijado!
Aromatizar uma cama vazia.
É um celebrar sem vinho.
Onde falta aquela alegria,
É como um sexo sem carinho,
Que, depois, deixa melancolia,
Em nosso aconchegante ninho.
Aromatizar uma cama vazia
É como se arrumar pra você...
Não tem quem diz: bom dia!
Boa noite o que vai querer...
É como o quadro sem alegria
Que ninguém vai perceber!
Aromatizar uma cama vazia,
Deixar o quarto bem perfeito.
Ouvir uma fascinante melodia...
Imaginar alguém no teu leito...
Amando-te até ao raiar do dia
Sem pejo, vergonha ou respeito!
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Aromatizar uma cama vazia,
É como um jardim sem flor...
É como a criança sem fantasia
Que na vida jamais brincou.
É como o palhaço sem alegria...
Que para trás o circo deixou!
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DEUSA NEGRA

DEUSA NEGRA
Fonte de sensualidade!
Quero beber nestas águas cristalinas
O veneno lascivo de mil Messalinas!
DEUSA NEGRA
Filha mais bela da mãe África!
Quero saciar o meu ensejo:
Acariciar sua pele da cor do desejo!
Seu corpo inteiro tem a chama
De um enorme braseiro!
DEUSA NEGRA
Gazela das Savanas do Quênia!
Quero os seus lábios de mel
Ardentes como os astros do céu!
Quero queimar o meu viver
Nas labaredas do seu prazer!
DEUSA NEGRA
Beleza do meu carnaval!
Quero amar você ao som
De um berimbau!
Os seus seios voluptuosos
São como dois jambos saborosos!
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DEUSA NEGRA
Flor obscena do meu jardim!
O seu corpaço, morena, é uma
Nascente de gozo sem fim!
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SE TEUS BEIJOS TIVESSEM VENENO

Quero uma banheira perfumada
Com a essência de muitas rosas...
Quero o corpo da minha amada
Deslizando em mãos carinhosas!
Afago teus cabelos de madrugada
E capoto em tuas curvas deliciosas!
Quero o teu rosto no sereno
Molhado pelo orvalho da manhã...
Meu mundo inteiro fica pequeno
Quando beijo teus lábios de maçã!
E se teus beijos tivessem veneno?
Morreria de amor nesta manhã!
Quero nadar em rio sem correnteza
E te amar nestas águas encantadoras...
Beijar os teus seios com toda certeza
E acariciar as tuas coxas sedutoras!
Fazer dos teus mamilos a framboesa
No manjar dessas coisas tentadoras!
Quero no teu umbigo de feijão,
Uma gota do néctar das rosas...
Depois enxugo com um beijão
Acaricio as tuas coxas gostosas!
Nós dois rolando por esse chão
Acendemos as chamas amorosas!
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Quando sinto um beijo umedecido
Que pula rápido de sua boca...
Quase que perco o meu sentido,
Quando me apareces sem roupa...
Falando sacanagens no ouvido
E me amando como uma louca!
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O AMOR NA CONTRA MÃO DA PAIXÃO

Quando hoje ouvimos falar de amor?
Como a mídia fala de um modo geral!
Nosso povo se ilude tanto com o autor,
Que confunde o amor com o sensual.
Um sentimento de luxuria destruidor
Que aliena você de si mesmo no total!
Quando hoje ouvimos falar de amor?
Que se mostra na novela da televisão!
Um sentimento leviano subordinador,
Que submete o parceiro na escravidão.
Faz o moço perder estima de vencedor
E se perder logo nos braços da paixão!
Quando hoje ouvimos falar de amor?
Religiões desconhece a subjetividade.
Ignora o Eros de nosso corpo sedutor!
Acha que amor é uma pura alteridade.
Diminui substancialmente o seu valor,
Reduz esse sentimento a mera caridade.
Quando hoje ouvimos falar de amor?
Se sepulta a autoestima dessa pessoa!
Acha que o amar a si mesmo é horror...
E que sozinha ninguém é feliz na boa.
Mas quando se separa vemos o valor...
De um amor próprio se o outro voa!
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Quando hoje ouvimos falar de amor?
A juventude confunde com um ficar.
Que mata sede do desejo dominador,
Pensa que o sexo pode lhe completar.
Depois percebe que o vazio aterrador
Veio em seu corpo e alma se habitar!

Quando hoje ouvimos falar de amor?
Esquecemos que precisamos nos amar.
Ter amor próprio e um brilho interior.
Independente de ao outro se apaixonar.
Reconhecer que não mereço o desamor,
Se porventura alguém for me entregar!

Quando hoje ouvimos falar em amor?
Não podemos descartar a autoestima!
Pois um sentimento bem enriquecedor...
Quer mais é colocar a pessoa pra cima!
Fazer que se percebessem o nosso valor
Se bem faltar ter amor que nos redima!

Quando hoje ouvimos falar de amor
Não se pode deixar de nele acreditar.
Que somos mais que belo merecedor!
Desse sentimento que alguém vai doar.
Pois se desacreditarmos desse amor?
A qualquer ventura vamos nos entregar!
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Quem se acha indigno de um amor?
Nesta vida nunca vai amar alguém!
Se não admitir que tenha o seu valor?
Jamais vai ser de uma pessoa o bem!
Pois quem se deprecia como pecador?
Acha que a sua vida não vale vintém!
Quando hoje você ouvir falar de amor?
Questione se a agua é pura meu senhor!
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A MULHER É UMA ROSA

Para mim a mulher é uma flor,
Sem preço na Bolsa de valores!
Quem na vida merecer o seu amor?
Vai ter um arco-íris de muitas cores!
Quem mede nossa mulher em valor?
São os poemas dos seus amores!
Para mim a mulher é uma rosa
Que dizemos não ter espinhos!
Quando chega bonita e dengosa?
Embriagam-nos com seus carinhos!
E se estiver fresca, nua e perfumosa?
Ficam fatais os seus beijinhos!
Morro de amor com o seu beijo
Até vejo as estrelas no meio dia!
O seu corpaço me mata de desejo,
Que nem mil noites não me sacia!
E nesta vida o meu doce ensejo?
É me saciar da sua ambrosia!
Para mim a mulher é um mel,
Pois eu sou o seu zangão safado!
O seu néctar me enleva ao céu...
E me sacia com um beijo molhado!
Por minha abelha viro um menestrel
Para cantar o seu amor encantado!
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Para mim a mulher é desafio
Pois com nada ela esta satisfeita!
Se na vida quer ter um filho,
E se tornar uma mãe perfeita?
O trem começa a sair do trilho,
Pois sonha em ser a musa eleita!
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A BOCETA DE NOTA REBAIXADA

A boceta perdeu o selo de garantia
Pela agencia sexual do adultério.
Nem o casamento garante mais o
Selo de exclusividade!
A boceta teve a sua nota rebaixada
No mercado da putaria pela agencia
De traição conjugal.
A gora a boceta deixou de ser uma
Ferrari de poucos privilegiados para
Se tornar um fusquinha de canalhas
Mil.
Deixou de ser um produto original de
Fabricação com nota fiscal na fonte
Familiar e passou a ser um produto
Pirata.
Boceta zero quilometro é tão rara quanto
O cometa de Halley.
A boceta seminova que antes era uma
Relíquia, hoje virou um espelho na praia
E na piscina...
A calcinha deixou de ser um segredo de
Estado privado, para se transformar em
Um Cartão Postal da periguete!
Hoje qualquer malandro sabe a cor, o
Modelo e o material da calcinha,
Basta conferir na subida de qualquer
Escada.

128

Birck Junior
O playground virou uma área de acesso
Fácil, deixou de ser uma via burocrática
Com negociatas travadas entre a
Proprietária e o cliente...
Antigamente a boceta era cara porque
Era difícil, o sujeito tinha que namorar,
Noivar e se casar para ter acesso ao
Lazer e ao entretenimento erótico.
Playground fácil só mesmo descendo o
Baixo meretrício e pagando por uma
Empresaria do prazer de sociedade
Anônima!
Hoje por outro lado, basta cruzar uma
Cadela e dizer “se vai ou fica”?
Com cachê, com pedágio ou mesmo
Na pura sacanagem...
A mulher que já foi deusa do Olimpo,
Ninfa dos poetas dos campos e fonte
De inspiração para poemas lascivos...
Foi até considera a “rainha do lar”
Pelos maridos apaixonados... E hoje
Não passa de uma fruta que se chupa
E joga o bagaço no lixo... É mulher
“Melão”, “Melancia”, “Morango”,
E até a “mulher Jaca”.
A mulher virou uma cadela no funk
Sensual da promiscuidade: é chamada
De “cachorra”, de “preparada” para o
Engate com qualquer cão perdigueiro...
Enfim, agora se tornou de fato um mero
“Objeto sexual” que se troca por uma
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Latinha de cerveja, uma dose de conhaque,
Uma carona de Camaro Amarelo ou um PF
Em qualquer restaurante de beira de BR...
Tem mulheres que fazem selfie da xereca
E põe no Facebook aguardando as “curtidas”
“Compartilhamento” ou “não curtir”!
A boceta esta mesmo a preço de banana
Enquanto eu aqui descascando a minha
Nana sem uma fruteira para guardar!
Por outro lado a oferta de boceta é tanta
Que até as colegas do mesmo ramo de
Atividade, ou seja as lésbicas estão
Concorrendo com os varões, garanhões e
Reprodutores!
Minha tia me falou de um moço que
Gostava tanto de boceta que botou o
Nome da filha dele: “Bocetildes”!
E na roça da minha vovó em meio a
Farinhada tinha uma mulher de
Nome: “Carola”!
E a comadre de minha vó Adelícia vendo
Toda gente sentada nos bancos falou:
“- Que peninha! Toda essa gente sentada
E a minha comade Carola em pé”?
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O DESRESPEITO HOJE É FODA

Ninguém respeita mais ninguém,
Nem aluno respeita ao professor!
Quem lhe chama de meu bem?
Também não respeita ao seu amor!
Com outra de você faz desdém,
E lhe trai como covarde sedutor!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!
Ninguém respeita mais ao seu pai,
Todo filho faz o que bem quiser!
Nunca lhe avisa para onde se vai...
Nem lhe toma a bênção que vier.
Assim todo o respeito se esvai...
Como a água que vaza da maré!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!
Ninguém respeita mais ao ancião,
Acha que é uma coisa passada.
Tem vergonha de lhe pegar a mão
Para lhe atravessar numa calçada!
Ainda lhe furta a misera pensão,
Para se divertir com a sua moçada!
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O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!
Ninguém respeita mais ao menor,
E pelo pedófilo é muito abusado.
Quando é pai ou padrasto é pior!
Alguém que lhe ameaça do lado.
A criança sofre sem piedade e dó...
Nas mãos de agressor desgraçado!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!
Ninguém respeita mais ao casal,
A família esta sendo vilipendiada.
O “ficar” trouxe a morte da moral,
E trair virou uma coisa massificada!
O divorcio cresceu além do normal,
E o filho sofre com essa debandada!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!
Ninguém respeita mais o serviçal,
E se paga a miséria ao trabalhador.
Ninguém quer fazer serviço braçal,
Pra nossa sociedade perdeu o valor.
Por isso se paga um salário bem mal,
A remuneração de quem não estudou!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!

132

Birck Junior
Ninguém respeita mais a pessoa...
Dignidade humana perdeu o valor!
O jovem livre de um velho caçoa...
O pobre na rua virou um morador.
Muita gente vive do lixo numa boa,
Sem que o povo ache isso um horror!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!
Ninguém a si mesmo se respeita,
Antes de dirigir ingere a bebida.
Depois enxerga a rodovia estreita,
E numa colisão vai perder a vida!
Estoura o cartão com a sua eleita,
E faz do salario o beco sem saída!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!
Ninguém a si mesmo se respeita,
E gasta o que não tem na balada,
Depois ao consignado se sujeita...
Entra numa bola de neve danada...
A pobreza fica logo na espreita,
Pois temos mais uma endividada!
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CHEGA DE POESIA DONZELA

Chega daquela donzela poesia
Que significava algo de beleza!
Aquela interior e doce fantasia,
Que não incomoda nossa realeza!
Nem tira o servo de sua letargia,
O poeta não denuncia a pobreza!
Chega daquela ternura poesia
Feita em honra de uma religião.
O Index proibiu a pornografia,
E sacramentou a livre expressão!
A igreja a qualquer poeta punia,
Queimando no fogo da inquisição!
Chega daquela recatada poesia
Que se recitava no salão imperial!
Carregava em si tanta demagogia?
Que até D. Pedro II passava mal.
Pois o poema inteiro lhe elogia,
Botando nas alturas um rei carnal.
Chega daquela insossa poesia
Que nem dá gosto de se ouvir!
Muita gente no recital dormia,
Enquanto algum começou a sair.
Pois mentira a ninguém contagia,
Nem contada por politico daqui!
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Chega daquela bucólica poesia
Que exaltava a nossa natureza!
O índio era dono da terra dizia,
Verdadeiro posseiro com certeza!
Nem se falava do índio que morria,
Nas mãos da cambada portuguesa!

Chega daquela angelical poesia
Que figura em qualquer paixão!
Sua sinceridade é pura demagogia,
É como aquela bizantina questão!
Basta um tempo que a sua alegoria
Vai passar como ave de arribação!

A poesia sexual é um grande tabu
Que a nossa sociedade ainda tem!
Aprova até uma pobreza sem tutu
E para essa corrupção diz amém!
Mas se botar em um poema o “cu”?
O poeta desvirginou o meu bem!

A minha poesia é muito sensual,
Bate de cara com a demagogia!
A escola me chama de ser imoral.
A igreja diz que é uma pornografia.
Mas pra mim mulher nua é normal,
E é uma fonte de qualquer poesia!
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A minha poesia é muito voluptuosa
Um tabu que a sociedade mantém!
Um poema de uma mulher gostosa!
Faz a igreja toda negar um amém!
A escola diz que é coisa indecorosa
Que para o professor não cai bem!

A minha poesia a gente incomoda
E faz a igreja se reunir em oração!
O besteirol pode esta em moda?
Mas sigo mesmo é na contra mão!
Pois sei que o meu poema é foda!
É gostoso como o arroz com feijão!
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UM ENCONTRO DE AMOR
(Homenagem saudosa a Tia Rita Veloso
Da AFI de Itabuna na Bahia
Do seu poeta Birck Junior).

Fascina-me o encontro do colibri
Com a flor!
Encanta-me o encontro do sabiá
Com o canto!
Extasia-me o encontro de duas gaivotas
Enamoradas voando nos ares da
Soledade praiana!
O biquíni transparente das águas.
A doce melodia das ondas!
As espumas flutuantes beijando
As margens da praia!
O pôr-do-sol a pintar um
Horizonte multicor!
Os peixes ornamentais a nadarem
Suavemente como o balé
Das borboletas!
A música antiga vai de encontro
Com a saudade!
Você correndo para os meus braços?
Vou de encontro com a felicidade!
O riacho corre para o rio,
O rio corre para o mar
E eu corro para os seus braços!
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Os sonhos, as fantasias e os amores
Platônicos são os mais belos castelos
De areia na praia da vida!
A natureza é um concerto de harmonia!
O mar é um sonho azul.
A praia é um poema de paz:
Palco perfeito para
UM ENCONTRO DE AMOR!
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SEIOS AVANTAJADOS

Quero dançar com meu amor
Uma música muito antiga...
Quero lhe oferecer uma flor
E lhe chamar de minha amiga!
Os seus cabelos ao vento
E os seus olhos cor de céu!
Mexem com meu pensamento
Beijar seus lábios de mel!
Os seus seios avantajados
Suspiram por meus beijos!
Quando por mim abocanhados?
Saltitam os bicos de desejos!
Quero passear por uma praia
Paradisíaca deste Atlântico...
O vento assanha a sua saia
E o meu coração mais romântico!
Passeamos de mãos dadas
Como a Vitória-Régia e a noite.
Duas criaturas apaixonadas
Que usam os beijos como açoite!
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Em nossa viagem ao infinito
Sussurros, carinhos e delicias!
Mergulho no seu corpo bonito
E me afogo em suas caricias!
Vênus que emerge do mar
Com toda beleza e esplendor!
Uma deusa a me desvairar
Com o seu corpo abrasador!
Vou fundo nas águas desse amor
Como as pérolas e os corais...
Uma Sereia de corpo sedutor
Com magníficos encantos sensuais!
Quero saciar minha loucura
Naquele momento especial!
Viver uma doce aventura
E capotar no seu corpo sensual!
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LÁ QUANDO EM MIM PERDER A
HUMANIDADE
Manuel Maria Barbosa du Bocage

Lá quando em mim perder a humanidade
Mais um daqueles, que não fazem falta,
Verbi-gratia – o teólogo, o peralta,
Algum duque, ou marquês, ou conde, ou frade:
Não quero funeral comunidade,
que engrole sob-venites em voz alta;
Pingados gatarrões, gente de malta,
Eu também vos dispenso a caridade:
Mas quando ferrugenta enxada idosa
Sepulcro me cavar em ermo outeiro,
Lavre-me este epitáfio mão piedosa:
“Aqui dorme Bocage, o putanheiro:
Passou a vida folgada, e milagrosa:
Comeu, bebeu, fodeu sem ter dinheiro."
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A SANTIFICAÇÃO DAS PROSTITUTAS

Santifico as prostitutas
Beatifico as meretrizes,
E louvo as gueixas acompanhantes,
Pois, se nem Jesus as condenou?
Quem sou eu para lhes amaldiçoar?
Madalena foi a mais ardente seguidora
Do Cristo, pois lhe lavou os pés com
Os perfumes mais caros e lhes enxugou
Com os seus longos cabelos, além de
Que, por muitas vezes, lhe beijou na
Boca para lhe demonstrar o vinho
Doce do seu amor erótico, quente
E apaixonado!

Além do mais enquanto os homens
Fazem guerras para pilhar riquezas,
As putas fazem sexo para ter
Prosperidade!
Todo varão que se preza faz amor com
A esposa e faz sexo sem vergonha
Com a sua concubina!
Santa puta Maria Madalena!
Protetora das raparigas do motel.
Rogai pelas meretrizes obscenas,
Que na terra leva os varões ao céu!
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A CRIAÇÃO DA XOXOTA
(Autor desconhecido)

Sete bons homens de fino saber
Criaram a xoxota, como pode se ver:
Chegando a frente, veio um açougueiro.
Com faca afiada deu talho certeiro.
Um bom marceneiro, com dedicação.
Fez furo no centro com malho e formão.
Em terceiro o alfaiate, capaz e moderno.
Forrou com veludo o lado interno.
Um bom caçador, chegando na hora.
Forrou com raposa, a parte de fora.
Em quinto chegou, sagaz pescador.
Esfregando um peixe, deu-lhe o odor.
Em sexto, o bom padre da igreja daqui.
Benzeu-a dizendo: ‘É só pra xixi!’.
Por fim o marujo, zarolho e perneta.
Chupou-a, fodeu-a e chamou-a… Buceta!
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DELIRIO
Olavo Bilac

Nua, mas para o amor não cabe o pejo
Na minha a sua boca eu comprimia.
E, em frêmitos carnais, ela dizia:
– Mais abaixo, meu bem, quero o teu beijo!
Na inconsciência bruta do meu desejo
Fremente, a minha boca obedecia,
E os seus seios, tão rígidos mordia,
Fazendo-a arrepiar em doce arpejo.
Em suspiros de gozos infinitos
Disse-me ela, ainda quase em grito:
– Mais abaixo, meu bem! – num frenesi.
No seu ventre pousei a minha boca,
– Mais abaixo, meu bem! – disse ela, louca,
Moralistas, perdoai! Obedeci...
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QUANDO NASCEMOS NESTE MUNDO

QUANDO A NOSSA ALMA SE ENCARNA NESTE
MUNDO:
PARA AS RELIGIÕES
Já nascemos pecadores, maculados, culpados, imperfeitos,
concebidos na concupiscência da carne, errados e
suscetíveis ao inferno.
PARA OS GOVERNOS
Já nascemos endividados, precisando ser registrado,
identificado, vacinado e enumerado com o Código de
Pessoa Física (CPF).
PARA OS PSIQUIATRAS
Já nascemos com algum distúrbio psíquico, com uma
tendência esquizofrênica hereditária.
PARA OS MEDICOS
Já nascemos com alguma doença crônica, uma tendência de
desenvolver uma diabete, um AVC ou um câncer.
PARA OS COLEGAS,
Já nascemos como um potencial rival no trabalho, nas
mulheres e nos empreendimentos.
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PARA AS ESCOLAS
Já nascemos inquietos, ignorantes, burros, mal educados,
um cérebro vazio precisando ser formatado e reprogramado
não para Criar, imaginar e inventar, mas para copiar,
reproduzir as mentiras, aceitar leis impostas e perpetuar a
imbecilização das massas rudes.
PARA OS EMPRESARIOS
Já nascemos como uma célula do proletariado que vai
perpetuar a exploração dos operários.
PARA OS FAMILIARES
Já nascemos como um ônus a mais no orçamento, uma
boca a mais na mesa, um peso a mais na cruz.
PARA DEUS
Já nascemos livres, leves, jovens, inspirados, inteligentes,
geniais, originais de fabricação, sinceras crianças que falam
o que pensa diz o que sente e não sabe mentir...
PARA DEUS
Já nascemos como uma síntese do universo, um
microcosmo dentro de um Cosmos, com um Cérebro que
tem quase cem bilhões de neurônios, um corpo com mente
e alma imortal, uma Verdadeira partícula do Criador, com a
sua imagem e semelhança de sua perfeição eterna!
Contudo, a sociedade e as instituições religiosas,
educacionais, governamentais e familiares Se incubem logo
de nos transformar em um numero nas estatísticas, um fiel
medroso do Inferno e se sentido culpado pelas imperfeições
que lhes impuseram nas igrejas, um aluno Idiota proibido
de fazer perguntas e comparado a toda hora com os demais
para lhe baixar a autoestima, um estudante silenciado
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diante de um mestre que lhe impõe saberes manipulados, A
maioria inútil para a sua vida, um telespectador imbecil
diante das televisões, um torcedor fanático de futebol e de
carnaval, um eleitor alienado e uma xerox de um individuo
desfigurado, despersonalizado, desprestigiado e que acha
que deve amar aos outros em troca de deboche, abandono e
chifre!
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OS HIPÓCRITAS SÓ TREPAM
EM SEGREDO

Desde que seja em segredo?
O padre pode foder a fiel na sacristia.
O sacerdote pode comer a irmã puritana
Do convento na clausura.
Desde que seja em segredo?
O pastor pode trepar com a crente no templo.
A mulher adultera pode trair ao marido!
Desde que seja em segredo?
Desde que seja em segredo?
Desde que seja em segredo?
A foda pode correr solta anos a fio...
Seja na igreja, no templo, no seminário
Ou na clausura das freiras!
Desde que seja em segredo?
Desde que seja em segredo?
Desde que seja em segredo?
Os hipócritas podem transar a vontade!
O bicho só pega mesmo quando toda
Farsa vem á tona e alguém abre o bico!
O bacanal pode correr livre, leve e solto...
Seja na igreja, no templo, no seminário
Ou na clausura das freiras!
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Desde que seja em segredo!
Desde que seja em segredo?
Desde que seja em segredo?
Os hipócritas podem foder á vontade,
Ao seu bel prazer, pois depois da foda?
É só buscar o “bode expiatório” de uma
Periguete ninfomaníaca ou de um professor
“Poeta erótico” que faz poesias picantes
Quentes e ardentes e julgar e condenar
Sem sequer o direito de defesa pelas
Costas como fazem os covardes, os fofoqueiros
Os linguarudos e os de mau caráter!
Desde que seja em segredo?
Desde que seja em segredo?
Desde que seja em segredo?
O bacanal pode correr livre, leve e solto...
Porque no final das contas o rotulo de
“Pervertido”, de “erótico”, de “pornográfico” e
De “libidinoso” vai para os poetas mestres,
Para as minas de minissaia, para as prostitutas,
E para as cachorras do funk...
Aqui neste Brasil até as moças estupradas são
As responsáveis pelo próprio abuso sexual,
Logo, podemos concluir hipocritamente que
“devasso” são os outros... Nós somos meros
Anjos de pureza!
Nosso pai estava com o terço na mão
Rezando quando levou nossa mãe para o quarto
E de um jeito sem querer os dois
Transaram? Foi uma tentação do demônio!
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E que tentação maravilhosa!
Graças a essa tentação estou aqui tentando
As musas e as ninfas que me desejam!
Faço minhas as palavras de uma freira:
- Se este livro é pornográfico, irmã?
- Então, todos nós nascemos de uma putaria?
Ao qual ela me respondeu:
“-Nascemos de uma foda sim, mas
Foi de uma foda escondida”!
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