
PERFUME 

A preciosidade da pérola olfativa, porta de diversas conexões, inclusive com o 

sagrado, no excêntrico momento da resina queimada proporcionou à humanidade 

uma descoberta que ganhou do lexical, representatividade latim “per fumum”. Um 

acorde da inspiração através do figurado real fumaça. A essência que revira a alma e o 

corpo num frenesi de atitudes onde perpassam viventes num verdadeiro paraíso de 

odores. Coexistentes, diferenciados: As formigas, as abelhas, os camelos, as árvores, as 

flores, os peixes... Da guerra foi palco lascivo, rastro e fixação, potência avassaladora, 

bomba atômica, grude de osso, feira parisiense.  

Enquanto humano, delicadeza e ternura de memória afetiva e experiências 

olfativas, os sentimentos de felicidade revelam formas, contornos, assinaturas – a 

fotografia, a dança e estilismo.  

JOHNSON - ANGEL 

Intercala aroma “Matter” numa fragrância seiva - ramo de flores roxas, sinfonia 

de efeitos espirituais psicológicos ou raios sofisticados de projeção molecular e não 

ortodoxos. Sonham muitos! 

O que desperta a “lavandula angustifolia mill”, “officinalis chaix” – rosa, jasmim 

árabe, narcisos, âmbar, pêssego,  açafrão, coco, tangerina, ameixa, lírio do vale, 

orquídea, manjericão, algodão doce, cássia, azeitonas, lima,  mel, damasco, amora, 

abóbora, alecrim, tomilho, mirra, vanilla? 

Atrair, adaptar, seduzir, acolher, liberar, acalmar, purificar, neutralizar, salvar, 

blindar, cicatrizar, aliciar, entregar, equilibrar, harmonizar, aliviar, retificar, evocar, 

extrair... Narcótica maceração. Território marcado, “Brésil Citron”. 

Amadeirados, sândalo, cedro do Líbano, copaíba, anis estrelado Vietnã, 

alquimia das frutas: abacaxi.  Inspiração - juventude. Sensualidade floral, caminho do 

orvalho, “herbal”, cachoeira eterna. Acompanham o imemorável pensar do elixir.  

CRAVO - CHOCOLATE – CANELA 

AMBERGRIS - ÂMBAR CINZA 

Fantástico desempenho do bem estar, da autoestima. Organização elaborada 

do mapa olfativo das notas de cores místicas. Inebriantes Notas: de cabeça, do coração 

corpo, de fogo. Brilhantes compostos mesoamericanos, mesopotâmicos, indos-

arábicos, juntos à língua persa de nafta. Cálculo estomacal – gastronomia santa, 

conforto, idílica proteção líquida. 

Pressão alta, problema respiratório, restrição avançada. Espirrar é sinal! 
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Deuses musgos, castoreum, couro defumado, bergamota, ládano, patchuli, 

mofo, chocolate amargo, olíbano, benjoim, gato selvagem “civet fecal” na fixação e 

vascularização sanguínea. Evapora calone, aldeído, caximira da sintética embalagem. 

Da luxuria, traço de personalidade animálico, absoluto, almíscar cálido, talcado, 

límbico, elegante Atelier de Arte “Flower by Kenzo”, mercado de identidade. 

Cultural cotidiano, as fórmulas de concentração das árvores coníferas e seus 

misteriosos efeitos de conexão com as terminações nervosas, éter, alambique objeto 

de desejo na função social química orgânica atinge os vastos campos do aroma 

mitológico: Egeu. 

Das Famílias industriais capitalistas sobre fuligens as campanhas: cumarina, 

amêndoas, baunilhas favas tonkas, rococó, festivais, praças, jardins, turismos 

aromáticos polidos, climatizados aquáticos. O clássico nasceu de um erro, será?! 

Os terrosos das gorduras vegetais esparramadas sobre camadas dissolvidas da 

pomada de composição sólida, faceta - Álcool etílico. As ervas balsâmicas – Hortelã – 

Melão no Éter de petróleo, indicam o científico: pulsos, nuca, atrás das orelhas um 

banho prolongado, negociável. Um escândalo que insiste em prevalecer e abraçar os 

sistemas. Um amor que segue até o fim! Ato marcante. Único. 

Felizes os convidados para ceias e as composições de incensos com 

significativas promessas na dimensão sacramental de missão abençoada, fonte de 

proteção divina. Santos óleos, recuperação da saúde. Amém! Para uma boa fixação, 

recomenda-se fé. Mãe de vigílias, nichos criados a ferro e fogo. De coragem, 

solidariedade, amor em movimento bendiz, tem sede de paz. Tuberosa. 

Na criação do pilão socos e fusão de delícias que preservam o modo de vida 

numa expansão elementar, peregrina de natural secreção da pele. Gábano cortado, 

grama esmeralda, Paspalum Notatum Fluegge. Prosperidade visível nas infindáveis 

linhas!  Cada casa tem a sua classificação, sua custódia. “Opium” marrom dourado. 

"Cochinchina" 1516, sediada, algo nos pertence - viverá em mim? 

Reanimação após secagem da fragrância, borrifar despojo do óleo celular na 

fome de comer: Gourmand, remir, adaptar-se ao meio ambiente. Guardião redentor. 

Como se senti “Viola odorata”? “Poison”, “musk”. Mel caramelo. 

-  Ylang  ylang  o  sol  de  procura,  fica nos trópicos! 

Pilocarpus Pennatifolius  -  Aniba Roseodora  -  Dipterix Odorata  -  Protium 

Pallidum. 

OREMOS! 

12º texto para o livro: “RAILDA FLORES, a História de uma Mestra”. Autoria: Sayonara Gomes. 
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