TROVADOR
Não sei se trovador já nasce feito,
ou se ele é feito apenas por amor;
sei que ele lembra muito o amor-perfeito,
se nos encanta, assim como essa flor.
Qualquer das duas formas, com efeito,
talvez nem interfira em seu valor,
pois na flor ou poesia vale é o jeito
encantador que o deu seu criador.
No amor-perfeito o belo é sempre assim,
quer ele nasça num nobre jardim,
ou num quintal bem rude e desprezado.
E o trovador em sua poesia,
tem que insuflar amor, com estesia,
para exaltar alguém apaixonado!

IDOSO
Fui chegando aos sessenta, devagar;
bem depois aos setenta, incrivelmente.
Sem saber até aonde ia chegar
alcancei os oitenta, bem contente.
Com meu Deus continuo a caminhar,
mas com olhos voltados ao presente,
que vem tomando um rumo singular,
que ao idoso é bastante diferente...

Bem próximo da casa dos noventa,
peço ao Senhor deveras humildade
para aceitar o que inda está por vir...
Que toque o coração de quem inventa,
para que façam o bem à humanidade...
E eu só semeie amor até partir…

CARTAS DE DEUS
Meus filhos são as cartas carinhosas
que Deus constantemente me encaminha,
com advertências por demais valiosas,
tendo por intuito me manter na linha...
Seus conselhos são lindos como as rosas;
e é raro haver algum que me apezinha;
no geral são só frases amorosas
por meio de carícia comezinha...
Os afagos e beijos dos meus filhos,
tomando a forma até de trocadilhos
e aforismos, alegram o meu humor...
E ainda estou aos poucos entendendo
que as cartinhas de Deus que eu ando lendo,
sugerem é que eu aumente o meu amor!

JARDIM SECRETO
Eu também tenho o meu jardim secreto,
tal qual o mundo inteiro, com certeza...
Mas só porque não sou nada discreto,
o meu “secreto” some na esperteza...
Quem lê meus versos tudo sabe, exceto,
talvez o que eu não disse por lerdeza,
porque o que escrevo eu mesmo interpreto
no meu viver de inteira singeleza.

Se eu disse que te amei, também te disse
que tudo o mais que eu fiz foi só tolice,
pois nunca mais eu tive um outro amor .
O que faltou dizer, eu digo agora:
eu sonho com teus beijos toda hora;
és a razão de eu ser um sonhador!

DIA DA ÁRVORE
Árvore, quanta beleza
tu pões em nosso ambiente,
por isto dele és princesa
para mim e toda gente!
És sombra na Natureza,
se faz calor inclemente,
e às aves tu és defesa
das trevas ao sol nascente.
Com tuas flores e frutos
dás imensos contributos
para suprir nossa veia...
Por isto sempre me lembro
deste Vinte e Um de Setembro,
Data que te homenageia!

SONHOS
Não ponha, não, limites nos teus sonhos,
se queres ser feliz a vida inteira!
Não falo nos maus sonhos enfadonhos,
dos pesadelos que não há quem queira.
Refiro-me a ter sonhos tão risonhos,
que enriqueçam de ideia alvissareira...
E por mais que sejamos inda bisonhos,
nos elevam na vida e na carreira.

Mas sonhemos, dormindo ou acordados,
se estivermos ou não enamorados;
nesta vida o que importa é bem sonhar...
Com um mundo melhor, com mais justiça,
muita bondade..., e com menor cobiça,
para que Deus nos possa abençoar!

HOMEM
Um homem de verdade não despreza
o filho que gerou e pôs na terra;
pelo contrário, é genitor que preza
a bênção que essa graça em si encerra.
O homem como tal, ajoelha e reza,
pedindo a Deus, que é bom e nunca erra,
para jamais ser pai que menospreza
o filho que a família até descerra!
Um homem de verdade tem que honrar
a integridade com a qual nasceu
e dar o exemplo para o filho seu.
Não pode ser assim, por conseguinte,
um pai que represente até um acinte,
gerando um filho e não o querer criar!

