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 Minha amada de ti eu preciso,

Não como anteparo ou muleta.

Tens a ternura que em poucas diviso,

E a jovialidade de uma bela ninfeta.

http://pikitita.bloguepessoal.com/31379/Romero-Tavares-da-Silva/ (1 of 4)5/3/2008 08:56:30

http://pikitita.bloguepessoal.com/home/
http://pikitita.bloguepessoal.com/home/
http://pikitita.bloguepessoal.com/home/
http://pikitita.bloguepessoal.com/home/
http://pikitita.bloguepessoal.com/home/
http://pikitita.bloguepessoal.com/33147/PASSA-UMA-BORBOLETA-do-Guardador-de-Rebanhos-Alberto-Caeiro/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31766/Pes-descalcos-pisam-caminhos-de-areia/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31766/Pes-descalcos-pisam-caminhos-de-areia/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31764/Comece-a-correr-agora/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31763/SOCIOLOGIA-RUI-KNOFLI/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31763/SOCIOLOGIA-RUI-KNOFLI/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31762/Rumo-ALDA-LARA/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31760/So-depende-de-nos-Charles-Chaplin-BOA-TARDE/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31760/So-depende-de-nos-Charles-Chaplin-BOA-TARDE/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31760/So-depende-de-nos-Charles-Chaplin-BOA-TARDE/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31374/Cantemos-o-amor-e-o-vinho-FAGUNDES-VARELA/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31374/Cantemos-o-amor-e-o-vinho-FAGUNDES-VARELA/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31374/Cantemos-o-amor-e-o-vinho-FAGUNDES-VARELA/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31371/VINICIUS-DE-MORAES/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31369/O-PRECO-DO-AMOR/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31355/A-ANDORINHA-E-A-JANELA-Ondina-de-Aquino-Carrilho-Cruz/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31355/A-ANDORINHA-E-A-JANELA-Ondina-de-Aquino-Carrilho-Cruz/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31355/A-ANDORINHA-E-A-JANELA-Ondina-de-Aquino-Carrilho-Cruz/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31330/PRESENCA-AFRICANA-Alda-Lara/
http://pikitita.bloguepessoal.com/31330/PRESENCA-AFRICANA-Alda-Lara/
http://os4estarolas.fotosblogue.com/
http://os4estarolas.fotosblogue.com/
http://staticblog.hi-pi.com/gisblogMnt-pt-bloguepessoal/pikitita/images/gd/1203977268.jpg


Romero Tavares da Silva - http://pikitita.bloguedemusica.com | pikitita.bloguepessoal.com

●      conquista 

●      pauloborges 

●      lobo 

●      flores 

Os meus amigos
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Ver lista de amigos

Descritivo

 
Espaço de notas musicais ... 
sons e ritmos ... acordes e 
timbres !!! A música faz parte 
da vida !!!! Eu gosto de 
música ...
continuação... 

Procurar

  

 

Uma sagacidade que surpreende,

E a cumplicidade que me comove.

Tens desejos que aos meus atende,

E anseios que me promove.

 

Tudo isso é demais para mim,

Às vezes assusta enlevo assim.

É demasia ou má apreensão?

 

Que tempos difíceis sejam o pretexto

Fatos raros em nosso contexto,

Para os agradáveis que virão.
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