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Talvez algum dia eu te encontre querida 

Para renovarmos momentos felizes, 
Já que o nosso passado foi um passado lindo, 

Tão lindo que não posso esquecer 
Anseio dia e noite para te rever. 

  
Como ficaria contente se pudesses estar junto a mim 

Beijando-me os lábios, acariciando meu corpo... 
Fazendo amor para depois dormir. 

  
E sonhar com este amor que nasceu já crescido, 

Ou cresceu de repente, eu não sei explicar. 
Só sei que há verdade naquilo que eu sinto, 

Eu sei que é amor, mas eu quero sonhar. 
  

 
 

AO ENCONTRAR-TE 
 
 

Ao encontrar-te pela rua. 
Maltrapilha quase nua! 

Implorando... 
Um pedaço de pão! 

Quem te conheceu não sabe, 
Que fosses qual majestade... 

Morando numa mansão 
  

Tratavas teus serviçais... 
Como se fossem animais. 
Sem amor ou compostura, 
Hoje estas abandonada... 

Passas as noites na calçada, 
Como mendiga de rua. 

  
Quantas noites recebesses, 

Esmola e compreensão 
Dos mesmos que maltratavas, 

E arrogantes gritavas vão trabalhar 
Malandras e malandrões. 

  
Os mesmos indignados, 



Mas pobres e necessitados. 
Fingiam não escutar... 

Pois eram gente honesta. 
E precisavam do trabalho, 
Pra seus filhos sustentar. 

  
E tu com aquela arrogância. 
Não pensavas que ferias... 

...a alma e o coração! 
Daqueles que trabalhavam, 

Cujo suor derramavam... 
Para ganharem seu pão. 

  
Hoje vives abandonada... 

Cansada e desmemoriada, 
Talvez sintas dor profunda, 

  
Tua casa é a marquise, 
Tua cama é a calçada... 
Pois es mendiga de rua. 

  
  

 
 

BUSSOLA 
 
 

Ainda venho te pedir clemência, 
Depois de tudo que já te pedi, 

Eu sei que errei, sei também que te adoro, 
E que não consigo viver assim. 

  
Tu és a bússola da minha vida, 
Sem ti não sei viver, querida, 

Estou sem direção, vem bem depressa, 
Para dar-me o rumo, tenha piedade, tenha compaixão. 

  
Estou cansado de viver sozinho, 

Sem teus carinhos, os dias são maus, 
Vem ficar comigo, pois és meu tesouro, 

És meu consolo, és meu ideal. 
  

 
 
 
 
 



UMA GRANDE FESTA  
   
 

 Percorri aldeias! 
Percorri cidade! 

A procura desse amor primeiro! 
Mesmo sem a conhecer eu sintia seu cheiro. 

  
Em meu coração ela já morava... 

Me seguia sempre aonde eu andava! 
Vivia comigo sem nada falar. 

Mas no seu silêncio e meu caminho... 
...eu tinha esperança de um dia a encontrar! 

  
  

E foi dum dia, duma grande festa... 
...que fui convidado a recitar! 

Recitei poemas para quem ama! 
E também recitei para quem deixou de amar... 

  
  

E nesse dia uma bela jovem... 
...olhou para mim atirou-me uma flor! 

E foi também esse dia! 
Que parei de procurá-la! 

Pois encontrei meu grande e único amor! 
 

 
 

NOSSA BELA ITAJAÍ 
 
 

Nossa bela Itajaí com seus encantos profundos! 
Ela é pequenininha, mais é grande para o mundo... 

Conhecida em toda parte da Europa ao Japão 
Graças as suas belezas que despertam multidões 

Com vários pontos turísticos que são mesmo de encantar! 
Posso citar alguns deles... 

Pois são espetaculares 
O Bico do Papagaio, e nosso Morro da Cruz...  

O turista pode visitá-lo... 
A pé ou de carro! 

Pois tem uma bela estrada que para o mesmo o conduz 
 Após a chegando ao ápice à noite, 

 Isto é no fim da jornada... 
Ele fica radiante! 

Pois tem o privilegio... 



De vê-la bela... 
 E totalmente iluminada... 

Nosso relógio de sol... 
...também não é diferente! 

Pois atrai a curiosidade dos turistas... 
E do povo itajaiense!  

Nosso Porto também é muito valorizado! 
Sendo um dos melhores do Brasil... 

E o melhor do Estado. 
Gerando muitas riquezas para Itajaí... 
...Santa Catarina e nosso país amado! 
Nossa Igreja Matriz é o cartão de visita! 

Sua beleza é tão grande que chama a atenção dos turistas. 
 Suas as praças e seus jardins floridos... 

Chegam aos mesmos os enlevar! 
Fazendo por hora, crerem que aqui é o paraíso! 

E o melhor lugar para se morar  
Seu Píer de uma grande beleza e de grande utilidade... 

Pois nele ancoram navios de todas as bandeiras! 
Que deixam e levam saudades!  

Tem a Casa da Cultura e a Fundação Cultural. 
Isso é importante! 

Pois ter cultura, é um dos pontos essenciais!  
Por isto é que volto à primeira estrofe... 

Que diz: Nossa bela Itajaí com seus encantos profundos! 
Ela é pequenininha, mais é grande para o mundo... 

Conhecida em toda parte da Europa ao Japão 
Graças as suas belezas que despertam multidões. 

 
 

 
NATAL 

 
  

Vinte e cinco de dezembro 
Comemorasse o natal! 

Isso porque é o nascimento de Jesus! 
O salvador do mundo! 

E, portanto não existe data igual... 
Jesus, o divino mestre cheio de amor e carinho, 

Nascido numa manjedoura, 
Abençoa os pobres e pequeninos. 
Jesus o iluminado filho de Deus! 

Veio aqui na terra... 
...para nos deixar um legado! 

Que é o Santo Evangelho! 
E perdoar nossos pecados! 



E ainda deixou escrito 
Que no céu ele é nosso advogado! 

Portanto queridos irmãos 
Vamos seguir a Jesus! 

Pois ele é o único meio... 
Que para o céu nos conduz. 

No seu eterno legado... 
...ainda falou assim dizendo: 

Ninguém vai ao pai senão por mim!  
 

 
 

CARNAVAL É UMA QUIMERA  
 
  

Carnaval é uma quimera, 
Vestida de fantasias 

Nos lábios um belo sorriso, 
Cheio de hipocrisia. 

  
É festa milenar, pois e pagam... 

Com certeza, vivendo de ilusões, 
De uma suposta alegria 

Porém causando tristeza. 
  

São noites e dias felizes pra qualquer folião, 
Que fogem da realidade, 

E às vezes sem condição, 
Pois Gastão tudo que tem, 

E ficam até sem o pão. 
  

Graças a Deus que as igrejas, 
Fazem retiros excelentes, 

Para louvar ao senhor, 
Pois pensamos diferentes, 
Não gostamos do pecado, 

Pois Jesus esta com a gente. 
 

 
 

MULHER  
 
 

Tu és divina ó ser maravilhoso,  
Entre a criação tu és a preferida!  

Tem o dom de ser mãe e de ser amada pelo homem,  
E por Deus de ser reconhecida.  



Tens no coração a ternura dos santos,  
E na alma o amor, nasceste para amar,  

Mesmo quando não amada.  
Ainda que dos teus olhos escorra uma lágrima,  

Mesmo assim estás pronta para socorrer, e acalmar a dor.  
És tu que no ventre trás o herói ou a santa!  

És tu que no simples olhar nos dás a esperança,  
Querendo com isso dizer,  

 Que somos fortes, pois és valente!  
Já não temes a morte.  

 
 


