ARAUCÁRIA I
Tanta beleza...
Na imponente Araucária
Majestosa no papel de realeza.
- Esplêndida e cheia de vida.
Resistente às tempestades
Aos ventos e aos granizos.
Galhos formando copas
- Um brinde ao infinito.
Araucária - Madeira de lei
Como contestar? não há.
É o Pinheiro de grande valor
- Símbolo do Paraná.
A Gralha azul, em voos livres,
O pinhão vai plantar
Carregando no bico as sementes
- Para o pinheiro nunca acabar.

ARCO-ÍRIS
Olho para o céu e vejo o arco-íris
Cheio de encantamento e beleza
Em dias de chuvas de verão
Enfeitando a vida e a natureza.
Arco-íris de sete cores:
O vermelho da paixão, o laranja de lindeza mil
O amarelo que reflete luz,
O verde da esperança, o azul e o azul de anil.
Ver o arco-íris é sensacional ...
Imagens e cores iluminam e ofuscam
Emanam sentimentos de amor e saudade
De magia e vida.
- e que vida!

ENCRUZILHADAS
A trajetória
dos caminhantes
e errantes da vida
já vem traçada?
Não!
É uma incógnita constante.
Encontram-se nas encruzilhadas da vida.
Na ternura do seu viver.
Campeia-se a melhor estrada
para seguir em frente.
Dentro do baú está o mapa
a mostrar todos os caminhos.
O mapa da ciência indica dedicação
ao estudo e ao trabalho.
O mapa da sabedoria
inclui também silêncio e reflexão.
O mapa da solidariedade
revela união, aconchego, verdade.
Encruzilhadas muitas:
como escolher sem se perder?
Onde encontrar a felicidade
e suas flores de todas as cores?
Estará ela no trotear da vida
em suas encruzilhadas?

FELICIDADE
Felicidade
é coração seguro.
Mel e doçura
agora e no futuro.
Felicidade
é olhar de amor,
sorriso de luz.
É cantiga de ninar,
aconchego e paz.
Felicidade
é amor-volúpia,
estado de graça,
escolha da vida.
não importa a idade,
lugar ou cidade.
Felicidade
mora na mente,
na sabedoria do mestre,
na imensidão do cosmo,
nos deleites do coração.
Felicidade
encontra-se no amigo,

no afago do bem-querer,
na emoção da arte,
na estesia poética,
na vida a escorrer.

NATUREZA
Trovões de sons musicais
distantes!
Relâmpagos de efeitos especiais!
É a chuva que cai generosa.
A chuva passa, o Rei aparece
gigantesco: o Sol.
Depois, estrelas brilham,
surge a Lua,
a Rainha da noite
de esplendor sem fim.
Doce é sentir o calor do Sol
e tudo que reluz em torno a mim.

ROSAS
Será
que as rosas vermelhas
simbolizam o amor?
Pois...
no dia dos namorados o presente predileto
são os botões de rosas vermelhas.
Dádiva...
É receber rosas em qualquer data,
é alegria duradoura, é gratificante, é sinal de carinho.
Pensei...
quantas rosas já ganhei em minha vida?
Não sei.
Sei
que todas as vezes que as recebi
senti gratidão, respeito, doçura e muito mais.
Senti
o abraço apertado do eterno enamorado,
apaixonado, com juras de amor eterno.

VIVER
Viver é respirar ao vento,
contemplar o orvalho da manhã.
No horizonte... brilho e raios de sol.

Viver é sentir o aroma das flores
multicores que enfeitam nossos dias.
É percorrer os jardins na primavera.
Viver é cantar e encantar
ao romper da aurora,
encher o mundo de paz, arte e poesia.

