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       FICAR!? NAMORAR!? OU CASAR!? 

 
 

Maio é o mês das noivas 

muito namoro, variados sentimentos 

risos, alegria e choro, 

mas...  poucos casamentos. 

 

O ser humano cada vez mais inteligente, 

não quer se ligar a ninguém, não deseja compromisso. 

Pede liberdade para viver livremente, 

com graça e viço. 

 

A mulher aspira vaidade; 

O homem não quer humilhação; 

Cada qual tem a sua verdade 

no momento da separação. 

 

Depois de anos de convivência, 

o amor se diz acabar. 

Os dois querem livre consciência, 

para de sua vida tratar! 

 

Chega! Não agüento mais! 

Você é culpado,  

não posso viver ao seu lado, 

não somos almas iguais. 
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E assim ocorrem as brigas, 

muitas discussões, 

no campo das intrigas 

surgem as desilusões. 

 

Aqui o egoísmo campeia, 

ali é a tentação que aparece; 

desdenhando a vida alheia, 

enquanto o corpo envelhece. 

 

Falta equilíbrio; 

falta compreensão; 

falta diálogo, 

e uma sincera aceitação. 

 

Não é fazer o outro escravo, 

nem viver encenação, 

é escutar muito desagrado 

buscando a moeda do perdão. 

 

Ligue-se bem em pensamento 

no que você escolheu; 

conviver no casamento 

é um dilema exclusivamente seu. 

 

A convivência no lar, 

é uma ciência divina, 

conjugando o verbo amar, 

com apurada disciplina. 
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Não ouça o conselho fácil, 

julgue com a própria cabeça. 

Quem muito vai pelos outros 

transforma a existência às avessas. 

 

Muitos estão simplesmente “ficando”, 

o amor livre impera; 

o sexo sem freio 

fisga o burro pelo reio, 

complicando a “galera”. 

 

Amados amigos, prezados irmãos; 

pensemos com carinho na nossa relação; 

a vida não é brinquedo, não é jogo de trapaça. 

 

Analise a situação;  

todo problema com persistência que lhe faz fraquejar, 

é teste de paciência, que lhe surge no lar. 

 

Pense no recado, 

haja com confiança, 

não dê passo trocado, 

se já usa aliança. 

 

Tenha calma, use da educação; 

todo homem e toda mulher 

tem alma e deseja consideração. 
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Seja o marido bondoso; 

seja a mulher leal; 

o namoro é muito gostoso, 

mas só o casamento tem efeito legal. 

 

 

 

                        Pedro Léo 


