
Algumas quadras de Amor retiradas de LENÇOS DE NAMORADOS 

 

A carta que eu te escrevo 

sai-me da palma da mão 

a tinta sai dos meus olhos 

e a pena do coração. 

Escrevia-te uma carta 

se tu a soubesses ler, 

mas tu dala a ler a outrem, 

tudo se vem a saber. 

A carta que me escreveste 

inda não ia acabada 

faltava-le pôr no meio 

Uma rosa encarnada. 

Cartas de amor são mentiras 

E amores mentiras são;  

mentira foi teu amor 

que enganou meu coração. 

Escreve-me, amor, escreve. 

la do meio do caminho;  

se não achares papel,  

nas asas de um passarinho. 

O cravo de pois de seco 

senefica amor perdido 

ainda creira não posso 

tirar de ti osentido 

 

Toma la este lencinho 

dentro dum copo de vidro 

resolve o teu coração 

o meu está resolvido 

 

Amor tu es a estrela 

que ade guiar o meu ser 

pois sem ti meu querido 

eme impossível viver 

 

A firmeza e lealdade 

tu encontraste em mim 

eu no ceu amo Deus 

e na terra so a ti 

 

 

Só tu es o meu encanto 

a minha doce alegria 

ao  teu lado satisfeita 

passo a noite e o dia 

 

A rosa do meu peito 

a flor do meu jardim 

deicha de amar a quem amas 

se me quer amar a mim 

 

E  tam certo eu amarte 

como o lenço branco ser 

deicharei de te amar 

cuando o lenço a cor perder 

 

Neste lenço deposito 

as lagrimas que por ti choro 

ja que não posso lograr 

os braços do bem que adoro 

 

Lencinho que foste feito 

de noite ao luar 

vai dizer ao meu amor 

que eu de sempre o eide amar 

 

Bai lenço da minha mão 

bai currer a freguesia 

bai dar em formação 

da minha sabeduria 

 

Hade a nossa amizade 

acabar 

quando esta pomba 

voar 

 

Toma lá este lencinho 

com um raminho de flores 

eu bem sei a quem o bou dar 

a quem tem outros amores 

 

Vai lenço feliz voando 

nas azas de um passarinho 

se encontrares o meu amor 

dale por mim um beijinho 


