Francisco Cândido Xavier – Espíritos Diversos
Caro Amigo
Se você gostou do Livro e tem condições de comprá-lo, faça-o, assim
ajudarás a diversas instituições de caridade, que é para onde os direitos
autorais da obra são doados.

PÉTALAS DA PRIMAVERA

E as pétalas
Despreendem-se das flores,
Enviam o perfume que distilam
Para o Alto, sempre mais Alto,
Em reverência a Deus...

E depois se espalham pela Terra
Em sinal de agradecimento
Pela cor e beleza, aroma e vida,
Com que o mundo as fez,
Belas e brilhantes.

Emmanuel

Uberaba, 12 de janeiro de 1990.

VARIAÇÕES SOBRE O AMOR

Lucano Reis

O amor quando surge errado
Ninguém há que o desentorte;
Para quem ama aparece
Uma excursão para a morte.
-*-*Lívio Barreto
Somos linhas paralelas
Em que o nosso amor se esconde;
O encontro de ambas as linhas
Não se sabe quando e onde...
-*-*-

Pereira da Silva
Para o nosso amor no mundo
Viver é sonhar em vão.
Dor é o pão de cada dia,
A morte é libertação.

-*-*-

Silvio Fontoura
No amor, há contradições,
Como sejam: gelo e chama
Não amar é ser prudente,
Quem é prudente não ama.

Cornélio Pires
Para quem busca somente
O ouro e a mundana estima,
O amor só se manifesta
Da garganta para cima.
*-*Juvenal Galeno
Amor que nunca se acaba,
Nem cessa de transluzir
É possuir e não ter
Ou ter e não possuir.

-*-*Marcelo Gama

Quem sofreu muito na Cida
Às vezes sem esperança,
Lembrança não é saudade.
Saudade não é lembrança.

-*-*-

Lulu Parola

O beijo mais puro e lindo
Que doura e acalma a existência.
É aquele que só se dá
Escrito em correspondência.

-*-*-

Antonio Barros
Quem ama somente a forma,
Vê-se em estrada perdida.
O amor é pérola rara
Por dentro da própria vida.
-*-*-

Silveira Carvalho
Quem apóia leis de aborto,
Arrasando tantas vidas,
Não são verdugos comprados.
São as pessoas nascidas.
-*-*-

José Albano
Haja fogo dentro d’ água,
Grite a morte em apogeus,
O amor brilha no tempo
Qual bendita flor de Deus.

-*-*-

ANOTAÇÕES DA VIDA

Lucano Reis

Quem cumpre o próprio dever
Acende luz no porvir
Não é bastante viver,
É necessário servir.
-*-*-

Pedro Silva
Conversa maliciosa
É sempre treva em caminho;
Pessoa que beija a rosa
Não beija a ponta do espinho.
-*-*-

Lourenço Prado
O mundo tem um rifão
Que diz, ao sol do progresso:
“Todo fracasso é lição
que aponta para o sucesso “”.

-*-*-

Silveira Carvalho
Grande bem pregar o bem,
Que o bem sempre nos garante;
Mas pratica-lo na vida
É muito mais importante.

-*-*-

Casimiro Cunha

Ofensas em derredor?
Ouve o mal fazendo o bem;
Auxilia quanto possas,
Sem buscar saber a quem.
-*-*-

Lulu Parola
Para largar-me do mundo
E criar novo destino,
Sofri sob o pente grosso,
E agora é no pente fino.
-*-*-

Maria Dolores
Quem diz que a fé propagada
Não serve para os ateus,
Anote: a estrela nos Céus
É um belo cartaz de Deus.
-*-*-

Lívio Barreto
Em qualquer questão da vida,
Quem não cede por amor
Após a morte é chamado
De espírito obsessor.
-*-*-

Cornélio Pires
Toda briga mais leve
Faz conta que não se atrasa:
Reencarnação chega breve
E cobra dentro de casa.
-*-*Auta de Souza

A morte não analisa
A fortuna que possuir:
Mas te confisca a riqueza
Quando nada distribuis.

IDÉIAS DA FELICIDADE

Noel de Carvalho

Quem mais valente se faz
E possui tudo o que quis
Se necessita de paz
Não chega a ser feliz.
-*-*-

Fidélis Alves
A mais feliz, em verdade,
De toda pessoa é aquela
Que entrega a felicidade
Sem nunca esperar por ela.
-*-*-

Oscar Batista
Nota a lógica segura
Deste aviso benfazejo:
-Tanto maior a ventura
quanto menor o desejo.
-*-*-

Anfilóquio de Lima
Ventura está na pessoa
Sem rótulo e sem verniz
Que, tendo as mãos ocupadas,
Não pergunta se é feliz.

Moreira Cardoso
Felicidade na vida
Para brilhar, a contento,
É como a rosa, nascida
No espinho do sofrimento.
-*-*-

Silveira Carvalho

Um homem feliz nas trevas
Afirmou ter a certeza
De que a penúria dos outros
É uma lei da natureza.
-*-*-

Casimiro Cunha

Ventura? Para exprimi-la
Tenho este aviso ligeiro:
-É a consciência tranqüila
na bênção do travesseiro.

-*-*-

Tondela Júnior

Eu vi a felicidade
Chorava em plena alegria
Seguindo sob as pedradas
Daquele que a recebia.

Lobo da Costa

Sofri... Agora, porém,
Sei que a ventura descansa
Nos sacrifícios do bem
Que nunca perde a esperança.
-*-*-

Alfredo Nora
Eis o letreiro que puxo
Como quem guarda um capricho:
-Felicidade do luxo –
prosperidade do lixo.
-*-*Jerônimo Guimarães
Felicidade, no fundo,
É luz celeste ao dispor,
De quem leva a paz no mundo
Em sementeiras de amor.

VIVÊNCIA FAMILIAR
Juca Muniz
Quem não crê na disciplina
Das leis, onde as leis estão,
Olhe um carro quando perde
A barra da direção.
-*-*-

Quintino Cunha
Nos embates que a consomem,
Lute a mulher como queira,
Mas não olvide que o homem
Precisa de companheira.

-*-*-

Pedro Silva

Casal de senso comum
Vê agora e não depois
Que o direito dado a um
É sempre igual para os dois.

-*-*-

Jair Presente
Sentença clara e cediça
Que se vê por toda estrada:
No lar que hospeda a preguiça
A vida é barra pesada.

Silvio Fontoura

Quem queira viver contente,
Sem briga e sem rispidez,
Que aceite o próprio parente,
Assim como Deus o fez.
-*-*-

José Albano
Se exigires um lar perfeito
Lembrando a sede sem traças,
Cede aos outros o direito
De fazer tudo o que faças.
-*-*-

Lulu Parola
Intriga e lar descuidado
Parecem casa e cupim:
Se o cupim cai do telhado
A casa já está no fim.

-*-*-

Cornélio Pires
Nos graves transes da vida,
Muita gente se equivoca
Há muita casa caída
Pela praga da fofoca.

Lamartine Babo

Não deixes o idoso a sós.
Tudo traz devolução.
O que se faz aos avós
Nossos netos nos farão.

-*-*-

Lucano Reis
Onde a mulher se faz mãe,
Seja essa mãe como for,
Aparece a luz de Deus
Em forma de mais amor.

-*-*-

CRIANÇA FELIZ

Lucano Reis

Duas verdades da vida
Que ninguém pode negar:
O Lar pede uma criança,
A criança pede um lar.
-*-*-

José Albano

Matrimônio representa
Feliz união a dois,
Mas a criança que nasce
É a luz que os prende depois.

-*-*-

Silvio Fontoura

Toda pessoa que nasce
Em verdade, vem a ser
Criança – pingo de gente
Com a doença de crescer.

-*-*Nilo Aparecido Pinto
O casamento é ventura
De quem a bênção se propaga
E o filho quando aparece
É o imposto que se paga.

Antonio Barros

Há muito menino em prova –
-Qual lírio no furacão...
toda criança enjeitada
é alguém que te pede a mão.
-*-*Silveira Carvalho

O casal desajustado
Por rixa, ofensa e cobrança.
Tendo a criança de lado
Acha a própria segurança.
-*-*-

Luciano Prado
É preciso que se saiba,
Que todo aborto em ação,
É dos fatores mais graves
No campo da obsessão.

-*-*-

Auta de Souza
Na Terra, embora os conflitos,
Que temos em derredor,
No coração da criança
Começa o Mundo Melhor.

OCORRÊNCIAS DO AMOR
Lucano Reis
Sobre o Amor, nada se sabe
Da energia que o mantém;
Ninguém nota quanto chega,
Nem sabe de onde vem.
-*-*Pedro Silva
Pedi um brinde à roseira
Para tê-lo em meus caminhos;
Ela deu-me um ramo verde,
Todo crivado de espinhos.
-*-*-

Sinfrônio Martins
Dizia João amar tanto
A esposa, Dona Sofia,
Que lhe dava sem razão
Cinco varadas por dia.
-*-*-

Cornélio Pires
Dizia a noiva: “Meu bem”
Toda vestida de branco;
Mas, ante o marido idoso,
Chamava-o “burro manco”.

Firmino Amaral

Nunca escutei tanto choro
Como ouço tanta jura,
No enterro de alguns amigos,
À beira da sepultura.
-*-*-

João Ataíde

Nunca vi homem tão mau
Como aquele que se atira
À conquista da mulher
Que lhe recebe a mentira.
-*-*-

Lulu Parola
Beijando a segunda esposa,
Falou-me o Juca Dirceu:
A mudança é a lei da vida,
O viúvo é quem morreu.
-*-*-

Azevedo Cruz

Saudade! Triste saudade!...
Amargura nos extremos!...
Saudade em nós si se extingue
Nas saudades que tivemos.

Casimiro Cunha
Somos nós, os trovadores
Almas sedentas de Luz.
Buscando constantemente
A proteção de Jesus.
-*-*-

Auta de Souza

Em tempo algum, olvidemos
Entrelaçar nossas mãos,
Sabendo, perante Deus,
Que todos somos irmãos.

NOTAS DO TEMPO

Marcelo Gama

Enquanto o mundo se aferra
A lutas descomunais,
Trabalha. A vida na Terra
É tempo curto demais.
-*-*-

Silvio Fontoura

Simples verdade corrente
Este conceito seguro:
Do que plantas no presente
Recolherás no futuro.
-*-*-

Manoel Serrador

O mundo é um grande armazém,
Supermercado incomum,
Luz e treva, mal ou bem,
São compras de cada um.
-*-*-

Noel de Carvalho
Sofri em toda a existência,
Lutei, declive a declive,
Mas tempo de provação
Foi o melhor que já tive.

Lafayette Mello
Não penses fugir da vida
Por maior o teu pesar,
Deus pela força do Tempo
Tem muito ainda a te dar.
-*-*-

Oscar Batista
Apagar o sofrimento
Sem dúvidas ou demoras,
É o melhor investimento
No grande Banco das Horas.

MÉDIUNS E DEFINIÇÕES
Chiquito de Moraes

Mediunidade, a rigor,
Sobre a Terra onde se estira
É um talento que o Senhor
Tanto empresta, quanto tira.
-*-*-

João Brígido

Em minha longa jornada,
Guardo esta nota do bem;
Mediunidade trancada
Não auxilia a ninguém.

-*-*-

Juvenal Galeno

Médium que deixa o serviço,
Dizendo ter cruz na estrada,
Entra em novo compromisso
E encontra cruz mais pesada.

-*-*-

Lulu Parola

Médium feito que cai fora,
Largando o encargo que é seu,
Saí do mundo antes da hora
No tempo que recebeu.

Jair Presente

Médium que é dono da bola
E diz que é dono da praça
Parece cuca de sola
Cheia de bomba e fumaça.

-*-*-

Jaks Aboab

O médium que vive à toa
E por pouco se envaideça
Pode ser grande pessoa
Mas tem grilo na cabeça.
-*-*-

José Albano
Entre o Céu e a Natureza
Médium que não se degrade
Parece uma luz acesa
No escuro da Humanidade.
-*-*-

Lobo da Costa

Nobres médiuns que conheço
Ao defini-los não erro:
São baús cheios de ouro
Com cadeados de ferro.

Cornélio Pires
Médium de muita cultura
Que viveu no lero-lero
Quando vara a sepultura
Caminha na estaca zero.
-*-*-

Carlos Gondim

Muito médium que começa
Em prosas e fantasias
Acaba sempre em promessa
E fogo de poucos dias.

-*-*-

Manoel Serrador

A trabalhar no caminho,
Junto de médium sem fé,
É melhor sofrer lobinho,
Bexiga ou bicho de pé.

-*-*-

Leandro G. de Barros

O médium que vira ateu,
Desde a moça até o macho,
É terra que já morreu,
Bananeira que deu cacho.

Casimiro Cunha

O médium que não se apronta
Para servir por amor
Um dia fica por conta
De espírito obsessor.

-*-*-

Juca Muniz

Médium sem freio em ação
Que fala sem taramela
Tem coisa de caminhão
Disparado na banguela..

-*-*-

Mário Silveira

Quando trabalha e se alteia
Mediunidade é troféu
No coração que semeia
Os pensamentos do Céu.

CITAÇÕES DO AMOR

José Dias de Morais

Ainda que o mundo brade
Que isto não acontece,
Amor não registra idade,
Coração não envelhece.
-*-*-

Pedro Silva

Todo anseio de ventura
Quando acorda e se despacha,
Põe-se a razão na procura,
No entanto, o amor é que acha.

-*-*-

Marcelo Gama

Amor para ver o bem
Descobre dupla peleja:
Querer o que não se tem.
Ganhar o que se deseja.
-*-*-

Nicolau Soares

Sem raciocínio a guia-lo,
O amor, quando está sozinho,
Sofrendo o menor abalo
Pode cair no caminho.

Marques da Cruz

Seguindo, de chão a chão,
Em qualquer senda a transpor,
Noto que em toda afeição
Ciúme é a traça do amor.
-*-*-

Cid Franco

Para a injúria que nos lança
O golpe, por mais violento,
A mais completa vingança
É amor com esquecimento.
-*-*-

Jovino Guedes

Amor feliz ou infeliz...
Toda estrada vai e vem:
Deixa o problema ao juiz,
Não queiras julgar ninguém.
-*-*-

Cornélio Pires

Casórios poucos... Entendo.
Fazer conta é que me cabe,
Mas criançada nascendo,
Nada seu, Deus é que sabe.

Baltazar de Godoy Moreira

O amor, para lá da morte,
Encontra lutas fatais.
Quem fica pede notícia,
Mais quer notícias demais.
-*-*-

Cunha Mendes

O amor que volta do Além,
Quando fala ou quando escreve,
Pensa e repensa no bem,
Depois, só diz o que deve.

VIDA E MEDIUNIDADE

Múcio Teixeira
Ninguém consegue medir
A grandeza clara e imensa
Da coragem de servir
Sem pensar em recompensa.
-*-*-

Noel de Carvalho
A paz encontra lugar
Para morada segura
Naquela que sabe amar
Sem ter o amor que procura.

-*-*-

Lucano Reis
Coragem existe quando
Quem constrói, lavra ou semeia
Continua trabalhando
Embora a crítica alheia.

-*-*-

Américo Facão

Não faças condenação...
Lembra este ensino bizarro:
O trigo que faz o pão
Vem de uma cova de barro.

Jaks Aboab

Em toda a minha existência,
Destes médiuns tenho visto:
Querem tudo da ciência
Mas nada com Jesus Cristo.
-*-*-

Lamartine Babo

Quem queira mediunidade
Sem problema ou sem labéu.
Que mande a Terra parar
E desembarque no Céu.
-*-*-

Oscar Batista

Pessoa que me intimida
No apego, em nome do amor,
É a que se queixa da vida
E obseda o obsessor.
-*-*-

Lulu Parola

O Céu dá trabalho ao médium
Para que o médium se entenda:
A cana só cede açúcar
Quando passa na moenda.

Casimiro Cunha

Quem nas provas do dever
Não sofra, nem sobrenade,
Não consegue conhecer
A luz da mediunidade.
-*-*-

Ciro Costa

Mediunidade sublime
Lembra uma ostra, a preceito
Tendo aperola formada
Nas chagas do próprio peito.

TELAS DO MUNDO

Marcelo Gama

Deixa que o bem te conduza
Os passos de cada dia;
O homem dirige o barco,
No entanto, Deus é que o guia.
-*-*-

Lourenço Prado

Fazer o bem, hora a hora –
Eis o caminho seguro,
No que fazemos agora
É que se traça o futuro.

-*-*-

Jovino Guedes

O tempo cura na vida
Tudo o que não nos agrade,
Mas só Deus cura a ferida
Aberta pela saudade.
-*-*-

Cornélio Pires

Reencarnara pobretão,
Mas fora nobreza antiga...
Por isso, dava a impressão
De ter um rei na barriga.

Lulu Parola

Enquanto estamos na Terra,
Mesmo entre luzes e flores,
Para cada anjo de guarda
Temos cinco obsessores.
-*-*Jésus Gonçalves

Quem não suporta mudança,
Nem padece grandes provas,
Não se eleva, nem avança
No rumo de estradas novas.
-*-*-

Bóris Freire

Segundo antigo ditado
Mantido nas leis da vida,
Muito ouro acumulado
É muita conta esquecida.
-*-*-

Múcio Teixeira

Ante o chão amplo e fecundo
Que nos guarda o teto e o pão,
Qualquer queira contra o mundo
É simples ingratidão.

Belmiro Braga

Tão pobre, vivia às tontas,
Tão pobre era o companheiro,
Que o pobre afinal de contas,
Só possuía dinheiro.
-*-*-

Oscar Batista

O amor por si se resume
À luz que brilha sem norma,
É sempre o mesmo perfume
Em frasco de qualquer forma.

DINHEIRO E VIDA
Carlos Gondim

O mundo nos interroga
E o assinto não nos cabe...
Onde se encontra o Dinheiro?
Ninguém responde, ou sabe.
-*-*-

Sinfrônio Martins

Diz o doutor Jordelino,
Que por nada se embaralha,
Que o Dinheiro está em mãos,
Nas mãos de quem não trabalha.

-*-*Jovino Guedes

O Dinheiro quando é nosso
É tesouro resguardado,
Mas se o Dinheiro é dos outros
Quase sempre é criticado.

-*-*-

Lobo da Costa

Quem espalha onde se encontra
Quaisquer migalhas do Bem,
Terá colheitas de amor
Nas luzes do Grande Além.

Casimiro Cunha

Fortuna gratuita e fácil
Nem sempre serve de guia,
É grande complicação,
Sorte grande em loteria...
-*-*-

Bóris Freire

Grande ambição de riqueza
No homem ou na mulher,
Quanto mais tem mais exige,
Quanto mais ganha mais quer.
-*-*-

Cornélio Pires

Um casal herdou de um outro
Uma rua linda e inteira;
A mulher caiu no luxo
E o homem na bebedeira.
-*-*-

Ormando Candelária

Uma vida de bondade
É, por si mesma, um troféu...
Dinheiro da caridade
É investimento no Céu.

Juvenal Galeno

Provérbio de antigos tempos
De cujo ensino me valho:
-Dinheiro gera progresso,
progresso cria trabalho.

-*-*-

Auta de Souza

Quem do Dinheiro faz pão,
Quem ampara e veste os nus...
Está no caminho certo,
Para o encontro com Jesus.

TROVAS E PROVAS
José Albano

Quem diz que depois da morte
Não há saudade na gente
Saberá quando morrer
Que a verdade é diferente.
-*-*Silvio Fontoura

Que ninguém acuse a sorte
Rogando que a prova cesse,
Na vida quanto na morte
Só há o que merece.
-*-*Pedro Silva

Vi o sol da primavera
Aquecendo a moradia;
Mais tarde, se chega a morte
Tudo é tapera vazia.
-*-*Cornélio Pires

Sempre noto com reserva
As dores que vêm do herdeiro;
Não sei se o choro é de mágoa,
Ou de briga por dinheiro.

Sabino Batista
Luta, serve e segue acima,
Trabalha, constrói e avança,
Serviço dissipa as sombras
Entre a saudade e a esperança.
-*-*Antonio Barros
Não te deixes mergulhar
No fel da melancolia,
A tristeza que é de hoje
É luz para novo dia.
-*-*-

Augusto Coelho
Desgostos que te procuram
Em todo e qualquer momento,
São apoios disfarçados
Em forma de sofrimento.
-*-*Toninho Bittencourt
Era um menino inocente,
Chamava-me anjo Tonim,
Depois fui ao mundo... E agora
Tenho saudades de mim.

-*-*Auta de Souza
Dizem que a flor da saudade
Foi nascida, aos pés da cruz,
Quando Maria, em silêncio,
Chorava a dor de Jesus.

NOTAS DO PERDÃO
Carlos Gondim
Muito embora não pareça,
Nas provações a transpor,
O ódio, freqüentemente,
É o lado avesso do amor.
-*-*Antônio Barros
Sofrestes duros reveses,
Golpe, injúria, ingratidão...
Mas, tudo isso se apaga
Na água limpa do perdão.
-*-*Lourenço Prado
O adversário em família,
Cultivador de pedradas,
É um antigo desafeto
De nossas vidas passadas.
-*-*Pedro Silva
Conciliação compulsória,
Em muitos casos já vi;
Não adianta odiar,
Reencarnação vem aí.
-*-*Cornélio Pires
Antonio matou José
Por ciúme de Ana Passos;
Mas, José hoje é o filhinho
Que ele acalenta nos braços.

Lulu Parola
Janjão liquidou Joaquim,
Joaquim, irmão dos Germanos;
Esta na cela do ódio
Há cinquenta e cinco anos.
-*-*Lucano Reis
Se alguém re ofendeu nos brios,
Vingar-se não vale a pena,
Quase sempre quem se vinga
Cai naquilo que condena.
-*-*Leandro Gomes de Barros
Nas trincas da profissão
Quem queira se promover,
É viver, dia por dia
A perdoar e esquecer.
-*-*André Rodrigues
Ressentimentos na vida,
Sejam de mais ou de menos,
Fazem doenças no corpo
Quais perigosos venenos.
-*-*-

Auta de Souza
Enfrenta guerras em casa
Só porque buscas a paz:
Usa a luz da tolerância,
Perdoando, vencerás.

CRÍTICA E PERDÃO
Pedro Silva
Para a conduta sincera
Isto é conceito vulgar:
Só aquele que coopera
Tem direito a criticar.
-*-*Lucano Reis
Não há caminho sem falha,
Nem há serviço sem ela
Nunca censures. Trabalha.
O tempo tudo revela.
-*-*Bóris Freire
Frase da sabedoria
Nas bases do Eterno Bem:
A palavra de ironia
Não auxilia a ninguém.
-*-*Raul Pederneiras
Nos desajustes da Terra,
Jamais ergamos a voz.
Hoje, é um amigo que erra,
Amanhã, seremos nós.
-*-*Noel de Carvalho
Em se sentindo imperfeito
O homem nobre se acostuma
A não se ver com direito
De julgar pessoa alguma.

Jovino Guedes
Verdade em que me aprofundo.
A fim de melhor sentir-la:
O maior censor do mundo
É a consciência tranqüila.
-*-*Juca Munis
Quem peça concurso ativo
Em obras que busca expor
Empregue o claro incentivo
Das frases de paz e amor.
-*-*Múcio Teixeira
Mesmo em prosa que distrai,
Criticar não vale a pena;
Às vezes, a gente caí
Naquilo que mais condena.
-*-*Cornélio Pires
Muito aflito, disse o Duda:
-Tolero até mão na cara,
Mas se a prece não me ajuda,
O porrete é que me ampara.
-*-*Casimiro Cunha
A receita de perder
O que se quer conseguir
É a dupla que vem a ser:
Criticar e discutir.

MORTE E AMOR
Luiz de Oliveira
Recordando o entardecer
Quando todo o Céu se anila,
A morte parece um sonho
Na consciência tranqüila.
-*-*Lucano Reis
Em qualquer parte do mundo,
Sem saber como e com quem,
Quando a morte quer chegar
Não faz aviso a ninguém.
-*-*Arnold Souza
Dos irmãos que se desencarnam,
Pior dor é a do suicida...
Deus me perdoe... Fui um deles
E estraçalhei minha vida.
-*-*Cornélio Pires
O viúvo ouviu o Além,
Nas construções sepulcrais:
-Espero-te aqui, meu bem,
para saber como vais.
-*-*Lulu Parola
Tomou sítios e fazendas,
Aos outros despoja e ferra,
Mas, por fim se acomodou
Em sete palmos de terra.

TROVAS DA SAUDADE
Cid Franco
Para quem sofre no mundo
A morte seria um bem,
Se a saudade não marcasse
A nossa vida no Além.
-*-*Azevedo Cruz
Das saudades que carrego
Coisa alguma sei dizer...
Coração sabe sentir
Mas não consegue escrever.
-*-*Toninho Bittencourt
Afirmas que o nosso afeto
Foi um sonho que passou;
Desencarnei, mas não tenho
Um coração de robô.
-*-*Lívio Barreto
Depois da morte, escrever-te
Seria conversa vã;
Não posso chamar-te “esposa”,
Nem quero chamar-te “irmã”.
-*-*Lulu Parola
Meu estoque de lembranças.
Tantos detritos concentram,
Que a saudade me procura,
Abro a porta e ela não entra.

Lucano Reis

A morte destrói a posse
De tudo que nos domina,
Mas a saudade renasce
De toda e qualquer ruína.
-*-*Francisco Otaviano

Após deixamos a Terra,
O pior que nos alcança,
É o suplício da saudade
Que chora sem esperança.
-*-*Maria Dolores

De amores, o amor que fica
Sob a saudade tenaz
É o amor silencioso
Da união que não faz.
-*-*Cleomenes Campos

Passei por tantos desgostos,
Tantas pedras que, hoje em dia,
Apenas sinto saudades
Das saudades que eu sentia.
-*-*Jaks Aboab

Estou feliz mas não livre,
Tenho saudades de pai...
Estou na “Dança do índio
Que faz que vai mais não vai ““.

Auta de Souza

Uma trova de saudade?...
Debalde tento compor,
Cedo aprendi que a saudade
É sempre filha do amor.

-*-*-

OCORRÊNCIAS DO AMOR
Lucano Reis
Sobre o Amor, nada se sabe
Da energia que o mantém;
Ninguém nota quando chega,
Nem se sabe de onde vem.
-*-*Pedro Silva
Pedi um brinde à roseira
Para te-lo em meus caminhos;
Ela deu-me um ramo verde,
Todo crivado de espinhos.
-*-*Sinfrônio Martins
Dizia João amar tanto
A esposa, Dona Sofia,
Que lhe dava sem razão
Cinco varadas por dia.
-*-*Cornélio Pires
Dizia a noiva: “Meu bem”,
Toda vestida de branco;
Mas, ante o marido idoso,
Chamava-o “burro manco”.
-*-*João Ataíde
Nunca vi homem tão mau
Como aquele que se atira
À conquista da mulher
Que lhe recebe a mentira.

Lulu Parola
Beijando a segunda esposa,
Falou-me o Juca Dirceu:
“A mudança é lei da vida,
o viúvo é quem morreu...””.
-*-*Azevedo Cruz
Saudade! Triste saudade!...
Amargura nos extremos!...
Saudade em nós só se extingue
Nas saudades que tivemos.
-*-*Casimiro Cunha
Somos nós, os trovadores,
Almas sedentas de luz,
Buscando constantemente
A proteção de Jesus.
-*-*Auta de Souza
Em tempo algum, olvidemos
Entrelaçar nossas mãos,
Sabendo, perante Deus,
Que todos somos irmãos.

