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Pêssegos em corações
O sabor da sua boca é adocicado.
Sempre ao meu lado.
São flores que permanecerão em caldas,
do lado esquerdo do peito.
Uma delícia escorrendo pelo coração
e adoçando a vida, daquele jeito.
Eita, trem bão demais, deliciosamente versátil,
e a alma da gente até transborda.
Tipo? Creme de leite, pêssegos,
que deixam uma suavidade...
Que bate no peito uma imensa saudade.
Quero tanto você, que meu peito se divide, fica cortado,
entre o querer e o não poder estar ao seu lado.
Eu amo pêssegos, de cor amarela, rosados,
doces, aveludados.
Como sua pele, macia, e, quando estou ao seu lado,
nada é preservado.
Ah, meu Deus, como amo você,
com todos os seus defeitos!
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Seu olhar, sua camisa desbotada,
seu cheiro de vários gostos perfeitos.
Eita, coisa boa, que é beijar você
debaixo de um pessegueiro.
Eu tenho certeza, não é amor passageiro...
Você é tão pêssego, que me deixa toda
desarrumada, despenteada,
que meu coração faz vibrar.
Como é fácil amar você!
Você é tão pêssego, que vou desfolhá-lo todinho,
para mim.
Plantou uma semente no meu coração.
E as flores são usadas para calmante
da alma, do coração, e das estranhezas da emoção.
Você é tão pêssego, que ficará para sempre no meu coração.
Estilhaço de gostosura.
Meu Deus, pura, ternura, aventura!
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