APENAS UMA GOTA...
Com a suavidade de uma pétala.
Com a doçura do mel.
Apenas uma...
Gota!
Com a beleza de um pássaro.
Com a leveza de uma nuvem.
Apenas uma...
Gota!
Com a pureza do orvalho.
Com a alegria de um sorriso.
Apenas uma...
Gota!
Incomparável! Indescritível!
Maravilhosa! Perfeita!
Apenas uma...Só uma
Gota!
De teu precioso Amor...
Perdoa...Purifica...Transforma...
Eternamente, Senhor!

LIVRES?
Somos todos frágeis seres
Em triste desalinho.
Vivemos entre o trágico,
O translúcido e o divino.
Tropeçamos no fútil e mágico,
Movidos pelo admirável...
Paralisados pelo aceitável.
Livres sempre para escolher;
Mas, sem saber o que fazer...

PASSA O TEMPO
Tudo passa a seu tempo.
Passa o tempo
das dores, das nuvens, das trovoadas.
Passa, passa o tempo
da indiferença, das tristes revoadas.
Tudo... tudo sempre passa!
Tudo passa a seu tempo.
Passa o tempo
das alegrias, das paixões, dos amores.
Passa, passa o tempo
correndo no relógio, marcado por temores.
Tudo... tudo sempre passa!
Tudo passa a seu tempo.
Passa o tempo.
da beleza, do encanto, da lembrança.
Passa, passa o tempo
das dores, do perdão, da saudade.
Tudo... tudo sempre passa?
Não. Só não passa a Esperança!

BANAL
Nenhuma palavra é banal!
Tem força, tem energia, tem impulso.
Banal é quem a usa mal.
Perigosa é a palavra injusta,
desperdiçada, leviana, sem cor,
vazia, sem afeto, sem amor,
que fere como seta fervente, mortal.
Banal é quem a usa mal.
Pedra aguçada, agressiva,
ou pérola preciosa, que anima,
produz conforto e dá alegria!
Não esqueças a cada dia:
- Nenhuma palavra é banal...!

ILUSÃO
Podes partir, já não te quero
mais !...
Podes seguir teu caminho
em paz!...
Chegaste como passageira
tormenta em primavera,
súbita e inesperada quimera.
Deves partir, já não me
fazes falta!
Envelheci mil dias em poucas
e amargas horas!
Deves partir, já não te quero
mais!...

