TROVADORES DIVERSOS IV

Nei Garcez - Curitiba
Sinto Deus em toda escala...
Na vida, nos pensamentos,
no cheiro que a terra exala
entre a chuva e o próprio vento!
Carlos Rodriguez Sanchez - Venezuela
Una sonrisa sincera
siembra en tu bello vergel
y estará, por donde quiera,
multiplicándose en él.
Sônia Sobreira – Rio de Janeiro
De estrelas toda bordada,
porta aberta para a rua,
a tapera abandonada
abriga os raios da lua.
Anis Murad Lamar – Rio de Janeiro
A minha alma não se cansa,
- embora desiludida,
de acalentar a esperança,
que é o acalanto da vida.
Maria Calil Zambon – Novo Horizonte
Em toda Mulher se vê:
o charme, o encanto, a alegria
e em todas elas há um quê
da doçura de Maria!

A. A. de Assis - Maringá
Melhor idade?… Bobagem…
lorota antiga… falácia…
– Velhice só traz vantagem
para o dono da farmácia!
Amilton Maciel Monteiro – São José dos Campos
A noiva diz que "ele aceita"
e vai se casar feliz,
porque está bem satisfeita:
achou o noivo que quis!
Delcy Canalles – Porto Alegre
Sobre um fio, numa rua,
brincavam gato e criança,
sob a luz do Sol ou Lua,
fantasiados de esperança!
Francisco José Pessoa - Fortaleza
Quem faz da vida um disfarce
e finge viver a esmo,
de tudo pode safar-se,
mas não engana a si mesmo.
José Lucas de Barros - Natal
Buscar a verdade, perto,
olho a olho, frente a frente,
parece o jeito mais certo
de se falar com quem mente.
Prof. Garcia - Caicó
Aos ritos do amor se entrega
um casal apaixonado,
que até nos olhos carrega
o silêncio do pecado!
Lucília A. Trindade Decarli - Bandeirantes
Não sei se todos ponderam
a troca que o livro traz…
Grandes homens o fizeram,
grandes homens ele faz!

Therezinha Dieguez Brisolla – São Paulo
Felicidade?… É a que eu tenho
quando na vida ajo assim:
– Quero alguém feliz… me empenho…
e esqueço um pouco de mim.
Maria Cristina Fervier - Argentina
Palabras aún en distancia
son vida para quien ama,
pueden saciarnos el ansia
amándonos con su llama.
Maria Madalena Ferreira - Magé
Felicidade! – Eu te estudo
e não decifro a “charada”:
– Uns – infelizes com tudo…
– Outros – felizes sem nada!!!
José Antonio de Freitas - Pitangui
Para ter felicidade
e ser, de fato, feliz,
aprenda a simplicidade
de São Francisco de Assis!
Jennifer Caroline Correia - Bandeirantes
Em busca do meu futuro,
descobri o seu coração.
Este amor, tão prematuro,
tirou-me da solidão.
Dáguima Verônica de Oliveira – Santa Juliana
Não se compra, tendo em vista
que não se vende alegria;
felicidade é conquista
que se faz no dia a dia.

