AH, O AMOR!
Ah, o Amor! Misterioso Amor!
Nunca está onde o procuramos...
Quando menos se espera, o encontramos
E da nossa vontade, torna-se senhor.
Tem seus caprichos, acontece,
O Amor não tem definição,
Toma de arroubo nosso coração
E do nosso ser, a mente entorpece.
O Amor é lindo quando é verdadeiro!
Também fui jovem e também amei,
Troquei juras de amor e também sonhei ...
Hoje vivo a recordar meu companheiro,
“Até que a morte nos separe”: - juramos,
Ela chegou ... Então, nos separamos!…
BISBILHOTANDO
O moço que vejo parado na esquina,
Está apaixonado por alguém da minha rua,
Estou desconfiada que é por uma menina
Muito bonita, de olhos claros cor da lua.
Mas a jovenzinha, não toma conhecimento
E o pobre moço insiste em conquistá-la...
Entretanto, ela, talvez por acanhamento,
Ao vê-lo, sai da janela e bate ao fechá-la.
Sou idosa, mas não sou bisbilhoteira...
Foi por acaso que percebi o que se passa,
Tenho pena do moço, que perde a estribeira
Toda vez que a menina aparece.
Para ajudá-lo vou rezar e pedir Graça,
Talvez Deus me ouça e o romance comece!...

DOÇURAS DE RECORDAR
Eu me lembro, eu ainda era bem pequena,
A cozinha, fogão à lenha crepitando,
Minha mãe ao lado, sua face serena,
Como sempre sorrindo, cantarolando,
Na sala de jantar a mesa era oval,
A toalha, de linho branco, engomada,
Vejo meu pai na poltrona, lendo jornal,
Meus irmãos brincando, dando risada;
Revejo o bibelô na cristaleira,
Sinto o aroma de alfazema pelo ar,
Certamente das flores da cantoneira,
Quanta harmonia havia naquele lar!
São lembranças que guardei a vida inteira...
Quem me dera ter feito o tempo parar!?
EU E VOCÊ
Os anos tão depressa se passaram
Mas eu ainda me lembro...
Foi num mês de dezembro
Que nossos olhares se cruzaram.
Suas mãos as minhas segurando,
Você me disse : “Quer ser minha namorada?”
E há meio século com você estou casada
E continuamos sempre namorando.
Pela vida seguimos de mãos dadas,
Colhemos flores nas beiras dos caminhos,
Sempre juntos afastamos os espinhos.
Nosso pôr do sol já vem se aproximando,
Que importa? Se além da caminhada,
Com certeza continuaremos nos amando?!
LÁGRIMA
Quem nunca uma lágrima verteu,
Seja de tristeza ou seja de alegria,
Em qual face uma lágrima não correu?
Todas as faces ela umedeceu um dia...
Quantas rolaram por amor desfeito,
Outras rolaram por amor traído,
Quantas ficaram retidas dentro do peito,

Outras tantas tremularam sem ter caído.
Incolor, límpida, transparente,
Às vezes até mesmo sem razão,
Escorrem pela face docemente
Ou rolam em suspiro pelo coração.
Mas quando se chega na terceira idade,
As lágrimas que banham nosso rosto
Ou são causadas por algum desgosto
Ou rolam como carícia, de saudade!…
MOÇA
Você que é moça e formosa
Que só conhece da vida
Sua vereda florida
E seu perfume de rosa.
Seus olhos são tão brilhantes,
Tem nuances de veludo,
Quais estrelas fulgurantes
Vivem sorrindo de tudo...
O tempo que corre sempre,
No seu compasso apressado,
Vê seu sorriso atraente
Vai caminhando ao seu lado.
Um dia, ao seu despertar
E no espelho se olhar,
Verá o que o tempo fizera...
Da moça que ali estava,
Que o tempo acompanhava:
– A juventude... Já era!…
NAMORO NO MEU TEMPO
No meado do século passado
A donzela ficava na janela
Esperando o namorado...
E ele surgia, sorrindo para ela.
Vinha apressado, elegante, garboso,
De terno e gravata, cabelo impecável,
Barba bem feita, sapato lustroso...
E ela sorria, terna e amável.
Descia correndo ao portão,

Feliz por receber o amado...
Que trazia uma rosa na mão
Para lhe fazer um agrado.
Depois... o vai e vem na calçada,
Era permitido andar de mão dada
Se o namoro era para noivar.
Na hora marcada, de volta ao portão,
Um olhar, um sorriso, um aperto de mão...
Casar primeiro... Depois " Ficar" !
NOSTALGIA
Muitas vezes, em certas tardes de estio,
Dá uma vontade irresistível de chorar,
O pranto vem aos olhos, coração vazio,
Vago perfume de saudade inunda o ar...
É a saudade daquela velha história
Que a gente sabe que não mais existe,
Mas está sempre voltando na memória,
Trazendo com ela uma alegria triste,
Parece ás vezes uma mera nostalgia,
Lembrando antigas palpitações de amor,
Uma vaga sensação de melancolia,
Saudade, anseio vão, felicidade fugidia
Do passado, quando a vida nos sorria
E deixamos a alma sofrer...Bendita dor!
RECEITA
O tempo passou depressa, envelheci,
Os sonhos foram ficando para trás,
Sinto-me feliz porque ainda estou aqui,
Vou prosseguindo com meu sorriso audaz...
Minha receita é prática: “ Muita alegria,
Uma chávena bem cheia de esperança,
Não coloque na receita, nostalgia;
Não esqueça de colocar perseverança;
Pra compensar, coloque sonho e doçura,
Um pouco de saudade, não em demasia.
Essa receita não leva amargura...
Cozinhe tudo com fé e confiança.”
A maneira de servir essa iguaria

É sorrindo...Que vida longa, alcança ...
RETRATO
Hoje, revendo seu retrato
Que o tempo impiedoso desbotou,
Constatei, com tristeza, que de fato,
Da mocidade só saudade me restou.
Por um momento tive a ilusão
Que o seu retrato criou vida,
Sorriu, chamou-me de querida
E fez acelerar meu coração...
De repente o sonho se desfez...
Ele novamente foi descorando
Voltando a ser só um retrato outra vez.
Mas, nesse breve sonho de momento,
Eu me senti feliz e então chorando
O seu retrato beijei com sentimento!...
SONHAR
Sonhar dormindo ou acordada,
Sonhar com um velho desejo,
Sonhar com a pessoa amada,
Não é motivo de pejo.
Quem não sabe sonhar
Ou de sonhar não é capaz
Deve se encorajar
E verá que sonhar lhe apraz.
Discordo de quem disser
que sonhar é divagar...
Deixo aqui o meu pensar:
– Seja homem ou mulher,
Independente da idade,
Sonhe! Sonhar traz felicidade!

