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Para a minha mais que tudo…
Dizer que tu és linda seria pouco,
Pois tu és muito mais que isso.
És tudo que sempre sonhei,
A mulher mais inteligente que conheci.

é o seu nome,
É pesado e brincalhão.
Gosto muito dele,
É um grande amigão!

Tu, ó Tempo
Tempo
Senhor do momento
Passado, presente
Que sendo,
Já eras, serás
Tu que apagas e curas
As feridas…
Tu que és veloz e tão lento
Tu, ó tempo
Que passas indiferente
Às voltas que o mundo dá,
Que nos dás a esperança
De que algo melhor virá…
Que nos sopras,
Doce, amargo
Ao ouvido
As palavras, que só tu, ó tempo
Com o tempo
Nos dirás…

O amor agora dito com prazer
Na amargura do sofrer…
E agora? – perguntas tu.
Que quereis dizer?
Dizer e transcrever…
O amor faz sofrer!…
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A melhor mãe que posso ter
E o melhor amor que já vivi.
Amo-te muito, querida mãe.
Quero passar a minha vida ao teu lado,
Esquecer todo o passado
E viver somente entre nós.
Nunca te esqueças disso, meu tesouro!..
Ariana Cravo

A minha mãe
A minha mãe dá-me amor
Dá ao meu mundo mais cor.
Quando eu preciso de ajuda
Ela está lá para me ajudar.
Ela dá-me tudo o que quero e preciso.
Vemos os dois o «Rei Leão»
E às vezes até me apetece ter um cão.
Ela tem limites,
Mas para mim não tem
E como ela não há ninguém!
Ela tem
Mais de cem,
Cem amigos…
Eu amo a minha mãe até ao infinito
E se ela ler o que escrevi
Envio-lhe um beijito
Como um lindo cantar de um periquito!
Leandro Ferreira

Saudades
Você nem imagina
Quanta saudade eu sinto de você!
Sinto demais a sua falta
E arrependo-me por termos discutido
E brigado por tantos motivos fúteis.
Você completa-me…
Stefany Garcia
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É muito inteligente
E ao mesmo tempo traquina também
Todos os dias brinco com ele,
Faço-lhe festas sem fim, como ninguém!
O
não é humano…
É um cão giro e engraçado
Alguns acham-no chato, mas eu não.
É um cão muito amado.
Este é o
.
Mariana Calheiros

O amor não morre,
permanece sempre.
O amor é bondoso,
é paciente.
O amor não procura o seu próprio interesse,
quer o bem de todos.
O amor não guarda ressentimento,
sempre perdoa.

O amor procura ser compaixão,
quando tu menos mereces.
Tu acreditas nos homens,
Eu acredito no amor,
em Jesus.
Olha só como estamos,
Tantos jovens, mas vazios,
Não percebem que não servimos para viver
Se não vivemos para servir.
Compreende que a vida é um instante,
Mas a alma é para sempre.
Deus é perfeito,
mas ama ao imperfeito.
Por isso ele te chama,
porque te ama com loucura.
Preferes a luz ou a escuridão?
A escolha está na tua mão.
Eu escolho a luz, porque acredito no amor.
Porque quando tudo falha, ele dá-me a força
de Sansão.
Mas ele nunca falha e ama-te com loucura.
O grandioso desta vida é que ele entregou a sua.
Maria Sevilla da Silva
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Covid-19
Eu amo sem amar
Eu vivo sem viver
Só vejo o tempo de passar
Só penso em sobreviver.
Vivo de cara tapada
Também não posso brincar
A vida parece acabada
Nem podemos traquinar.
Temo perder quem amo
Nem quero ver sofrer
Cada dia parece um ano
Cada dia, mais difícil de viver.
Só espero que passe o mal
Bem depressa, espero eu
Que tudo regresse ao normal
Sabendo que o mundo sobreviveu.
Rodrigo Vitorino

S de Seixal
Seixal e os seus habitantes
Seixal e os seus restaurantes
Seixal e os seus jardins
E os seus jogos em patins.
Seixal e o seu rio
Com os seus pescadores de redes de fio
Seixal e as suas coletividades
Com os seus sócios de grandes amizades.
Gil Lopes

O amor divide-se em várias maneiras
Quando amamos palpita-nos o coração
E quando deixamos de amar
Tentamos seguir em vão.
O amor é a nossa cara-metade
Às vezes aparece mais cedo
Outras vezes aparece mais tarde.
O meu verdadeiro amor
Ainda não apareceu,
Mas quem me dera que fosse,
Como Julieta e Romeu.
Quem me dera
Ser um anjo da guarda,
Para te guardar,
Mas como sou um ser humano
Vivo para te amar.
Ame antes que seja tarde!..
Não espere e não aguarde!…
Yasmin Benji
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O
é o meu hamster
Pequeno e fofinho,
Gosto de brincar com ele
Porque é muito peludinho.
Ele tem uma casinha
E anda na sua roda
Quando come comidinha
Quase que rebola.
Ele gosta de amendoins e nozes
É um belo roedor,
Faz corridas velozes
E às vezes tem fedor.
Gabriel Magalhães

A luz do luar
Queria-te convidar
Para um mergulho no mar
Mergulho esse, à luz do luar!
Mas como tu…não sabes nadar
Tenho que te convidar
A dar um passeio junto ao mar!
Matilde Grilo

O amor é lindo
Lindo como o verão
Traz-nos satisfação
E acelera-nos a respiração.
O amor é como a música
É bonito de se ouvir e ótimo de se dançar
É como avançar numa estrada cheia de cor
O amor é multicor.
O amor é como a vida
É bonita quando é vivida
O amor é lindo
E é mais lindo quando é correspondido
Joana Leitão

O meu cão
O meu cão
gosta de comer ração.
O meu cão chama-se João.
O meu cão
gosta muito de mim
e quando me vê fica doidão.
Quando vou comer, ele ladra: «ão, ão»
E, quando venho da escola, fica no portão
À espera que eu chegue
Para dar-me um abração.
É um cão bonitão,
muito espertalhão,
Que ladra sempre ao ladrão!..
Beatriz Martins

Amor…
A minha vida sem você
É uma seca
Mas quando você
Está perto de mim
A minha vida enche-se de cor
Muita felicidade e muito amor!
Beatriz Abreu

