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PPrefácio
A Medicina é uma ciência com requinte de arte. Quando um
artista resolve ser médico, desde os primeiros ensinamentos de
Anatomia até sua atuação com o paciente, não pensa somente
no aprendizado e na prática médica, principalmente transporta-
se para elucubrações filosóficas e humanísticas.

Artista que sempre foi, Oscar, quando estudava, era incansável
na busca de explicações para os conflitos existenciais da
humanidade, na tentativa de elucidá-los, solucioná-los e,
encontrar a harmonia e a felicidade.

Hoje, como médico, dedica grande parte do seu tempo à
atualização acadêmica, estando atento às novas descobertas, às
novas técnicas diagnósticas e terapêuticas, sempre no intuito de
minimizar o sofrimento dos pacientes que o procuram. Dedica-
se por inteiro a essas famílias esclarecendo sobre a doença, seu
tratamento e dando conforto. Coloca-se como aliado nesta
“guerra” tão difícil que, muitas vezes, já se conhece o vencedor.

Sinto-me à vontade para tecer esses comentários, pois acom-
panhei toda sua evolução como pessoa. É sensível e observa os
acontecimentos da vida com profundidade. Escreve com clareza
e objetividade, mas sem perder o toque poético, todos os seus
sentimentos.

O leitor vai encontrar nesse livro questões importantes que
permeiam o nosso dia-a-dia. Amor e perda, felicidade e tristeza,
passado e futuro, vida e morte. As próximas páginas são muito
mais que parte de um livro de poesia, são um convite à reflexão.

Maria Bacelar
Médica neurologista e mãe do Oscar
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NNossos pedaços
Nossos filhos são nossos pedaços
A melhor parte dos nossos dias
A melhor parte de nossas vidas
Nada é mais maravilhoso

Como é possível
Amarmos alguém mais do que a nós mesmos?
Nossos filhos são nossos nervos expostos

Por ele você mata
Por ele você morre
Por ele você abdica dos seus sonhos
Por ele você enfrenta qualquer dificuldade
É um sentimento incondicional

Incrível como são indefesos
Totalmente dependentes de nós

O aconchego e calor do peito da mãe
É a interação mais bonita da natureza
É Deus tentando eternizar o estado de paz e amor

Eles crescem e ganham a vida
Fazem suas escolhas
Tornam-se independentes
E criam seus próprios pedaços

Assim o ciclo se repete
E nós nos perpetuamos
Com nosso barco de genes
Navegando pela vida
Geração após geração
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AA passagem
O nascimento é a expressão máxima da vida
Assim como da morte
Pois ambas são a mesma coisa

Vinda do ventre de sua mãe
Num sopro de ar por seus pulmões
Chega a uma nova vida

E o que é cessar de respirar
Senão o libertar da existência para uma nova?

De um lado, adeus
Do outro, meu Deus
Você vai embora e chega ao mesmo tempo

Mesmo que você chore
Há do outro lado gritos e lágrimas
Que jorram de felicidade

O coração pode doer de saudade
Mas há uma nova aventura
A alegria e a tristeza são, de fato, inseparáveis

Pare de respirar
E deixe o ar invadir os seus pulmões
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EEstamos diferentes
Estamos diferentes
Nem melhores nem piores
Diferentes

Estamos mais ricos
Mais focados
Mais ambiciosos
Menos românticos

Menos família
Mais egoístas
Mais voltados para a nossa família

Menos puros
Descobrindo a pureza nos outros

Trabalhando mais
Reclamando menos
Diferenciando o sonho da realidade

Estamos envelhecendo
Muito rapidamente
É só olhar as fotos
O tempo não perdoa ninguém

Ainda planejamos para um futuro distante
Até quando?
O futuro já é passado
Ainda somos tão românticos...

A vida são momentos fugazes
Na hora são normais
Depois felicidade

O fim não é agora
Ainda há muita estrada
Só saberemos amanhã

Deve-se aproveitar a caminhada
Para que chegarmos lá?
Então estaremos mortos
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PStart spreading the news
I am leaving today

De paz com a vida e com o que ela me trouxe
E isto me fez realista demais
Se chorei ou se sorri
O importante é que emoções eu vivi

Vivi e não tive a vergonha de ser feliz
Cantei e cantei e cantei
A beleza de ser um eterno aprendiz

Mas nada acabou, não
Havia ainda uma voz que cantava
Uma voz que dançava
Uma voz que girava bailando no ar
Bastou eu ser sincero e desejar profundo

Porque já não dava pra viver
Um sentimento sem sentido
Eu precisava descobrir
A emoção de estar com o Senhor

Vi o sol amanhecer
E vi o mistério da vida acontecer
Num certo dia de domingo

Parem os carros... Ele morreu!
Embora o seu coração esteja doendo
Sorria
Mesmo que ele esteja se partindo
Quando houver nuvens no céu
Você vai ficar bem se você sorrir
E talvez amanhã o sol brilhará para você

Ilumine a sua face com alegria
Oculte cada traço de tristeza
Embora uma lágrima possa estar muito próxima
Você deve continuar tentando sorrir

Para que serve chorar?
Sorria
E nunca pare de sorrir



16 17

AAs flores
Certo dia a maior das flores gerou uma semente
Ela brotou
Transformou-se na mais forte das flores
E também gerou a sua semente
Ela brotou
E se transformou na mais bela das flores

Algum tempo depois...

A maior das flores ficou prosa
A mais forte, realizada
Porque da mais bela brotou um botão

Tão pequeno e já tão amado
O Bernardo finalmente chegou
Um presente de Deus
Para iluminar as nossas vidas

O dia é de festa
O sol está brilhando
E as três flores juntas vão celebrar
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MPor mais que eu te expulse
Nada te faz sair
Te detesto, te desprezo
Não te quero!

Sua danada!
Meu corpo é sua morada
Você não é bem-vinda
Como me incomoda...

Quando te cuido
Você alivia
Mas é só relaxar
Que você volta para o recado dar

Um dia ainda consigo
Fazer você me abandonar
Como te odeio
Sua imunda!

Seu verme, seu bicho
Parasita que meu corpo habita
Dor maldita!

Maldita
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T Dádiva
Ser uma pessoa simples e sensível
Observar sem preconceito
E não apenas ver
Mas enxergar em detalhes
Isso é belo

Saber ouvir sem julgar
Dar sem solicitar
Entender e ajudar naturalmente
É mais que belo

E para os generosos
Encontrar alguém para receber é alegria ainda maior que a
de dar
Isso é ainda mais que belo

No entanto
Contagiar o mundo com generosidade não é apenas belo
É também dádiva

The gift
To be a simple and sensible person
Observe without preconception
And do not barely see
But see in detail
It is a beautiful thing

Hear without judging
Give without being requested
Understand and help naturally
It is more than beautiful

And for the generous
Find someone for receiving is a joy even bigger than
giving
It is even more than beautiful

Nevertheless
Spread generosity to the world is not only beautiful
It is a gift



22 23

CCollection of beauty
What a collection of beauty
son, mother and father – a poem!
We are in the very center of the world
And we will stay here for a while

How incredible is that situation
We generate a new life
A result of our love
A gift of God

The birds are singing in their very cozy nest
A symphony of happiness
All animals from nature are coming to say hello
The horse, the chicken and the cow

Bernardo was born
And with him a new way to see the world
It seems we are in the place that Lennon “Imagined”
With love and peace only

I hope I never wake up from this dream
A dream where the life is worthy
And where in a blink of eyes the mystery of life
Has been discovered
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AAmor perdido
Como é triste partir
Eles ainda se amam
Como se despedir?

As lágrimas brotam nos olhos
A voz embarga
A garganta aperta
O peito acelera

Precisarão partir para dar valor?
A vida é tão simples...

O mais importante
É encontrar o amor verdadeiro
Apenas ele trará felicidade e paz

Amor
É a única coisa que se dá a alguém
Para fazer bem a si próprio

Nesta nossa breve passagem pela vida
É preciso amar
É preciso cuidar
Para crescer o amor

Talvez só saberão
Quão grande era o amor
Quando ele se for
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FFelicidade
Coisas tolas e simples
São lembradas
Como efêmeros momentos felizes

Uma viagem
Uma brincadeira
Um jogo
Um beijo
Goiabada com queijo

Passam pelas nossas vidas
Sem darmos o devido valor
Mas ao fazer um retrospecto
Diz que era feliz e não sabia

Pra que dizer isso?
Isso é balela
Comece já a ser feliz

Encontre paz nas pequenas coisas
Na chuva que toca sua face
No sorriso do seu filho
No trabalho bem feito

Não seja autodestrutivo
Permita-se viver
Cada dia intensamente
E não um dia após o outro
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43Meu pai morreu
43 dias após
Meu filho nasceu

Que sentimento estranho
Ao mesmo tempo
Luto e euforia no coração

Via no meu filho
Imagens do meu pai
Era como se ele estivesse ali

Morreu como criança
Mas uma nova criança vivia ali
Sentimentos antagônicos
Trajetórias distintas

Me trouxe alento
Engraçado
Meu pai virou meu filho

Ciclo renovado
Amor redobrado
Hoje entendo melhor
O amor de pai para filho

43 dias
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MMelancolia
Era domingo
O dia estava cinza
Árvores quase nuas
Ela partira há quinze anos
O vento frio lhe rachava os lábios
Aquele início de estação estava mais difícil que os outros
Todos aqueles momentos eram apenas parte da lembrança
De nada lembrava o jovem fascinante de anos anteriores
Seu olhar era distante
Seu coração doía
Não havia volta
Ela se fora
Era o fim
Chorou
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TNão há nada mais importante que o tempo
Só o que será feito com ele

Quem aproveita o tempo
Cresce junto

Quem ama
Multiplica o tempo

Quem tem filhos
Perpetua o tempo

Quem é apressado
Atropela o tempo

Quem é lento
Perde tempo

Quem se atrasa
Não respeita o tempo

Quem mata o tempo
Está se matando aos poucos

Tempo
Os idosos não têm mais muito tempo
Mas têm todo o tempo do mundo

Os jovens que têm todo o tempo
Nunca têm tempo

Há tempos que não nos recordamos
Outros que não saem da nossa memória

Não podemos aumentar o tempo
Podemos apenas enchê-lo de vida
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PPacientes órfãos
A chuva cai
Cada gota, uma lágrima
Cada gota, uma história
Luto sem fim

“Perder um filho é como morrer e continuar vivo”
“É uma ferida que nunca cicatriza”
“É uma gota de sangue que não pára de cair”
“Não há dor maior”

“É como se estivessem apertando meu coração”
“A morte de um filho não segue a ordem natural da vida”
“É um luto permanente para toda a vida”
“É uma tortura contínua no coração”

“É uma dor irrecuperável”
“Não existe frase para expressar tamanha perda”
“A morte do filho dói mais no pai”
“Eu daria tudo para abraçá-lo mais uma vez”

“Parece que vou enlouquecer”
“Não vale mais a pena”
“Perdi a razão de viver”
“Por que não eu?”

“O que eu vou fazer da minha vida?”
“Por que Deus quebra suas próprias leis?”
“O que Ele quer nos mostrar fazendo isso?”
“Meu Deus, me livra dessa dor!”

Não há o que fazer
Não há o que dizer
Só o que ouvir
E o lenço estender

O médico não deve se envolver
Senão junto vai adoecer
Está moído o coração do autor
Exausto de tanta dor
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GGuardião do seu destino
Você faz o que escolhe fazer
Você é quem escolhe ser
Dependendo das escolhas que você fizer
Melhor ou pior sua vida vai ser

Não culpe os outros
Por sua dificuldade
Por sua inércia
Por seu fracasso

Você é o único responsável
Você pode tentar
Você é livre para mudar

A derrota ensina
É preciso saber perder
Cabe a você aprender

Pare de reclamar
E mexa-se!
Vá à luta!
Você é guardião do seu destino
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AAnjo de Luz
Foram 4 anos e 2 meses
A alegria reinou e a palavra de ordem era “BRINCAR”
Fui muito feliz e amado
Trouxe luz e contagiei a todos com o meu carisma

Contei piadas na véspera de minha despedida
E parti rápido para tentar minimizar os seus sofrimentos
Foi uma vida perfeita
E mais bem vivida do que os que falecem aos 100 anos

Morri?!
Certa vez ouvi um pai orgulhoso dizer:
“Não morrem aqueles que vivem na nossa lembrança”
Assim foi o meu ciclo
Um verdadeiro festival
E é o que deverá ficar nas suas memórias

Não há porque chorar
Sorriam!
Vamos viver como eu os ensinei
Felizes!
É como eu quero os ver
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EEscorpião no deserto
Já disseram que sou um bom doutor
Que ouço atentamente
Que examino lentamente
Mas permita-me acrescentar
Interesso-me pelo paciente

Já disseram que sou como uma rocha no oceano
Que nada me abala
Mas permita-me confessar
A água me cobre algumas vezes por ano

Já disseram que sou um escorpião no deserto
Discreto e solitário
Mas permita-me dizer
Só ataco quando chegam muito perto

Já disseram que eu escrevo sem saber para aonde vou
Sem rumo e sem nexo
Mas permita-me revelar
Não sei quem realmente sou

Já disseram que sou um novo escritor
Com pensamentos nômades
Em busca do meu destino
Mas permita-me divagar
Sou apenas um jovem sonhador
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DA vida é breve
Não há espaço para pequenas desavenças
Ou qualquer outro tipo de sentimento menor

Discussões sempre existirão
Excessos sempre existirão
Não existem verdades absolutas
Mas visões diferentes sobre um mesmo assunto

É preciso haver respeito
É preciso haver tolerância
Mas mesmo se a briga insistir
Sempre deve haver espaço para o perdão

Aquele que não perdoa
Agride-se duas vezes
Pelo mal que sofreu
E porque não se permitiu perdoar

Desavenças
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CAmor
Cumplicidade
Confiança
Tolerância
E respeito
Essas são as receitas
De um casamento perfeito

Como é bom
Dormir agarrado
Como duas colheres dispostas lado a lado

Como é bom viver junto
E com a pessoa amada
Descobrir o mundo

Conviver é uma arte
Pessoas diferentes dividindo um mesmo lar
Para uns pode ser difícil
A rotina é preciso quebrar

Na vida de casado não há espaço para um terceiro
O problema não está no casamento
Mas na escolha certa do parceiro

Casamento são dois corpos
Se unindo para um só formar
E, com desejo, um novo ser gerar

Casamento
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FFamília
A busca da felicidade
É a razão de ser da vida
E a família
Seu principal combustível

A família apóia
A família anima
A família entende
A família é nosso sangue

Nessa nossa breve trajetória
Perdemos pessoas que amamos
Mas geramos pequenas pessoas
Que vamos amar ainda mais

Nada pode ser mais belo
Que a pureza das crianças
O brilho nos olhos dos pais
O sorriso no rosto dos avós

Como é bom brincar
Sentir cheiro de terra
Comer fruta do pé
E sentir a brisa do ar

Como é bom gritar
Bem alto pular
Como se fosse as estrelas tocar
E desse dia não mais querer acordar

Nossos filhos, magia
Nossos irmãos, alegria
Nossos pais, ponto de partida
Maravilhosa é nossa família
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PHá muitas doenças sem cura
Na verdade
Há poucas com cura
Mas sou persistente
Não findo a procura

Às vezes sinto-me impotente
Nem sempre
Há muito o que fazer
Oh! Pobres pacientes

No idoso demente
O sofrimento é de seus entes
O paciente nem sabe que está doente
Protege-se assim do final iminente

É como um trem com abismo a sua frente
Pode-se apenas reduzir e nada mais
Eis o que o médico faz

Não entendo o porquê
É constante esse tormento
Essa doença desanima
Não abandona o pensamento

Por que Deus criou enfermidade tão terrível?
Será que o homem é uma criação de Deus?
Ou será que Deus é uma criação do homem para
abrandar a sua dor?

Perda da mente
As respostas?
Não as tenho
Deus irá me perdoar?
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ÉPostados em frente às bancas
Velhos lêem as notícias do dia
Da política se queixam

Na escola, mães seus filhos deixam
Apressadas e sozinhas pessoas caminham
Pobres descem dos ônibus cheios
Há muito já acordaram

Através de seus óculos escuros
Pais no trânsito checam a hora
Enquanto seus filhos com as babás passeiam

Nos hospitais as filas se formam
O tráfego, os guardas controlam
Será que hoje o mundo vai andar?

Os jovens chegam para deitar
Os vespertinos aproveitam para repousar
Os barcos voltam para descarregar
Nas feiras já se começa a gritar

Cachorros são levados para passear
São os únicos amigos do homem, será?
Ali próximo um mendigo ainda dorme
Pra que acordar?

Começa mais um dia
Na praia ela caminha
No horizonte o sol a brilhar
É manhã

É manhã



52 53

MO conhecimento é ilimitado
O aprendizado é contínuo
A ignorância é infinita

É preciso fazer com cuidado
Porque para tudo é preciso muito estudo
Ou estaremos sempre despreparados

Eu faço porque me sinto bem
Mesmo sem saber a lei
Mas sendo emotivo e sensível
Divido tudo o que sei

Minha caneta é minha confidente
Na folha em branco o que vem a mente
Meus versos são desabafos
Meus textos, o meu divã

Faço da poesia minha arte
Sei que está em construção
Assim como esse poema

Cresço a cada dia
Assim eu espero
Como pessoa melhorar

Minha arte
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PPássaro solitário
Um pássaro solitário
Vaga pelo céu há muito tempo
A procura do seu grande amor

Em alguns momentos
Cruza com outros pássaros
Mas não se identifica
E prefere seguir sozinho

Será que a vida se resume a procurar?
Será que ele terá a chance de encontrar?
Às vezes voa alto
Outras, ao nível do mar

Há momentos em que busca na direção do horizonte
Será que lá é o fim de tudo?
Onde só lágrimas e amargura encontrará?
Ou na chegada uma nova linha se formará?

A vida lhe responderá
Só lhe resta continuar
Com paz no coração
A felicidade não tardará
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MMal da alma
Perda do interesse
Tristeza persistente
Falta força e energia
A vida, uma monotonia

Nada anima
Baixa da autoestima
Lento o pensamento
Como está sofrendo...

Horas teimam não passar
Tortura trabalhar
Enorme peso a carregar
Desejo, só de deitar

Funcionamento distinto
Durante o dia
Letargia, anorexia
Na madrugada, fome voraz
Solidão e agonia

Humor deprimido
Faz a alma sofrer
Falta coragem para viver
E também para morrer

Dói profundo
Punhal no coração
Ao menos chorar
Para o mal tentar aliviar
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LA vida são capítulos que se relacionam
Dinâmicos e imprecisos
Que nos levam a experiências inimagináveis
Quando folhearmos nossos manuscritos
Veremos vários volumes

É impossível prever o futuro
Mais na frente pode estar em outro gênero
É preciso estar preparado e atento
Para aproveitar os lançamentos

O destino nos apresenta as questões
E rascunhamos nossas escolhas
Às vezes com todo o planejamento
A história não sai a contento

O ser humano é versátil
Sempre capaz de se re-escrever
É preciso saber quem é
Para poder as sentenças entender

Se em outros livros procurar
As respostas não vai achar
Não adianta querer copiar
É preciso olhar para dentro e se encontrar

E quando a tinta acaba
Os diversos capítulos se finalizam
Alguns que julgava importantes acabaram amassados
Outros feitos sem pensar, as melhores páginas

Livro da vida
O cursor pára de piscar
A capa se fecha
O livro está pronto



60 61

TTransbordar de emoções
Lágrimas que descem pelo rosto são de tristeza
As que fazem apenas os olhos brilharem, de emoção
As da despedida não aliviam o coração

Lágrimas das crianças são puras como água de riacho
As do velho têm motivos, uma infinidade
As que se misturam ao sorriso são felicidade

As do mentiroso cessam em um segundo
As que jorram para longe, desespero
Lágrimas que saem espremidas pelos olhos, são de dor
Da injustiça, cheias de rancor

As que apertam a garganta, saudade
As que se misturam ao suor, conquista
Lágrimas que não têm ombro amigo, solidão
As secas e sem esperança, depressão

As do artista, alegria ou pesar
Chora quem tem sentimentos
E deixa as lágrimas transbordar
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SÉ um sentimento único
Individual e solitário
É a vontade de reviver momentos
Impotência castigando por dentro

É um suspiro profundo
Uma leve pontada no fundo do peito
Mãos comprimindo o pescoço
Pensamentos assombrando a mente

São fotos castigadas pelo tempo
E cartas de amor há muito na gaveta
É a separação forçada
O oceano dividindo o casal

É um devaneio primitivo
É fechar os olhos
E sentir o gosto do beijo
Do calor e do desejo

São lágrimas do passado
Perfume que envolve
Lembrança do sorriso e do olhar
É a certeza de que amou

Saudade
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DQuero te amar com toda a minha vontade
Com toda a minha fúria
Até a última gota
Quero te amar

Sem licença pedir
Seu segredo invadir
Seu peito no meu peito quero sentir

Nossas almas
Como chave e fechadura se encaixar
Com muito ardor sua língua encontrar
E um só corpo formar

Quero te abraçar
O suor dos nossos corpos misturar
Seu sussurro quero ouvir
Nesse momento de puro desejo

Juras de amor quero fazer
Quando seu corpo estremecer
E quando não puder mais
Mais vontade de te amar eu quero ter

Desejo
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PA Medicina está doente
O médico também está doente
O que fazer quando o médico precisa de médico?

O médico está perdendo a essência da sua missão
Está cansado e impaciente
Não se importa mais
Está frio e seco
Não se comove
Não se interessa mais pelo ser humano

Triste a sua situação
Perdeu a compaixão
Muito trabalho
Pouco salário
Noites em claro
Tanta vocação e dedicação foram em vão?

Está sem vontade
Sem emoção
Sem motivação
Sem brilho nos olhos

Perdeu a curiosidade pelo saber
Perdeu a euforia pela novidade
Perdeu a satisfação pela cura
Perdeu a capacidade de chorar

Não deixem o médico se autodestruir
A Medicina morre junto
E todos nós vamos atrás

Pobres doutores
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MCerro os olhos
E com um sorriso tímido
Lembranças gostosas
Povoam a minha mente

Certas músicas que ouço
Lembram você
Parece que está tentando se comunicar
Dar uma mensagem naquele momento

Vem um sentimento de paz interior
E sinto-me mais próximo de você...

Como era bom brincar de tapete mágico
Ver os dinossauros no Alto
Jogar futebol nos fins de semana
E passear no seu carro conversível

Que saudade!

Meus momentos



70 71

UBetween us there is a little thing
And we cannot stop hugging and kissing
A bridge linking our souls forever
 
The best seeds into the rarest ground
Have been brought together
And a new life became true
 
God has taken the best parts from us
And like playing puzzles
Built our wonderful baby
 
It is complex mathematic
Two lives merging in one
Love blossoming
An unconditional passion

Unconditional passion
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ENa rotina de mau cheiro
Corpos chegam a cada instante
Mais um plantão se inicia

Uma mãe não consegue entrar na sala
Na força do abraço
A resposta
Não era preciso dizer mais nada
Queria tanto dar o último adeus...

É brutal
O martírio do reconhecimento
São sonhos que terminam sobre a lousa fria
Por que precisa ser assim?
Por que somos submetidos a tanta dor?

Pessoas ali próximas
Buscam informações de um parente desaparecido
Graças a Deus
Nenhuma daquelas pobres almas pertencia a eles

Do alívio imediato
Ao retorno da peregrinação
A esperança se renova
Estaria ele vivo?

Espectador da dor
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PPromíscuos!?
Por que os homens seduzem sem escrúpulos?
Por que os homens invadem...
...outros corpos sem qualquer intimidade?
Só pelo prazer efêmero?

Por que os homens procuram...
...em outras bocas o complemento de si mesmos?
Por que os homens vivem uma rotina contínua...
...de conquistas de quem nem se lembrarão?
Só para se sentirem mais homens?

Por que os homens buscam...
...numerosas sensações superficiais?
Será uma questão cultural?
Ou a necessidade da espécie em procurar várias cópulas?
São adictos da promiscuidade?

Os homens estão perdidos
Como navegantes viajando à deriva
Descarregando em cada porto

Os homens enganam o próprio coração
No êxtase momentâneo que se esvai
No vazio de amanhã
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MSão seres complexos
Desempenham vários papéis
São organizadas e sensíveis
Mas indecisas

Demoram no banho
Fazem a unha uma vez por semana
Competem entre si
Gostam do assédio
Mas amam um só homem

São vaidosas
Usam sapatos desconfortáveis
Mudam o humor
Só as mulheres são mães!

Fazem depilação
Acham que estão sempre 2kg acima do peso
Fazem mais amor que sexo
Estão no comando
Mas deixam os homens achar que mandam

Compram o que não precisam
Pintam os cabelos
São detalhistas
Têm assunto para horas
Muitas vezes sobre a vida alheia

Preferem assistir novelas a futebol
Não vão direto ao ponto
Casam-se de branco
Usam esse vestido uma só vez
Sentem-se seguras ao lado do seu homem

Têm TPM
Sofrem para não comer doces
Preferem dançar a beber
Querem ser notadas
São delicadas

Choram mais
Dormem menos
Trabalham mais
Ganham menos
Sonham mais

Colocam na bancada enfeites
E dentro do armário o que usam
Gostam de flores
Têm dificuldade para estacionar

Gostam de preliminares
Preferem jóias a dinheiro
Queixam-se mais
Mas têm mais resistência à dor

São mais cuidadosas
Menos pragmáticas
Só usam louças novas quando têm visita
São as maiores fontes de prazer do homem!

Que seres extraordinários essas mulheres...

Mulheres
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PPaz
Podemos ter doenças
Mas se tivermos tranquilidade
Serão mais facilmente combatidas

Podemos ter questões pessoais
Mas se tivermos harmonia
Serão mais facilmente esclarecidas

Podemos ter dificuldades financeiras
Mas se tivermos serenidade
Serão mais facilmente acertadas

Podemos ter problemas no trabalho
Mas se tivermos quietude
Serão mais facilmente resolvidos

Podemos ter muitas coisas nos incomodando
Mas se tivermos paz
Elas ficarão pequenas
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QQue seja imortal...
Você
Enche meu caminho de luz
Traz-me paz interior
Faz parte de mim
Está ao meu lado
Em todos os momentos

Quando
Te encontro
Meu coração palpita
Te beijo
Meu corpo se transforma
Estou em teus braços
Sinto-me no céu

Ao seu lado
Vejo amor em tudo
Pureza e encantamento

Nosso amor não é chama
É divino
É infinito
É para sempre



82 83

PPaixão é o tempero na relação
É o aditivo no combustível do amor
A chama que cobre a brasa

O comportamento primitivo do desejo
É paixão a flor da pele
A embriaguez, o êxtase e o prazer
É a paixão invadindo a pele

O sol afundando no mar
E a onda quando encontra a areia
É a paixão voltando a ser amor

Dançar de rosto colado é amor
Beijando-se, é paixão

Sexo uma vez e demorado é amor
Várias vezes e suado, paixão

Fantasiar ter dez filhos, paixão
Ter a certeza que é a melhor decisão, também é
Ponderar os prós e contras, é amor

Amor é contínuo
Paixão é intermitente

Todo esse tempo nunca deixei de te amar
E várias vezes me apaixonei

Paixão e/ou Amor
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BShe is there
And I am always with her
Like birds in the sky
 
I ask myself. Why?
I feel like climbing very high
My love is so far away
Could be in so many ways
 
I fell so much pain
I need to see her again
Tear drops from my eyes
A lonely song says good bye
 
I scream, Caroline !
I will never stop trying
Sooner or later I’ll find her
And my heart won´t cry

Birds in the sky
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PFim
Dever cumprido
Projeto concluído
Pura nostalgia

Saudades das minhas descobertas
Dos meus momentos
Reflito sobre novas trilhas
Um novo ciclo já se inicia

Curtindo uma xícara de chá
Penso nas possibilidades
Um novo livro?
Um novo filho?

Que graça teria
Sabermos todos os nossos dias
Mais gostoso que realizar
É o sonho imaginar

Quem vive no futuro
Ou no passado
Perde a mágica do presente
Assim sendo, vou ficar por aqui mais um tempo...

Presente
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