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A BONDADE DO 
SEU CORAÇÃO

Nos meus sonhos vejo você,
Sinto uma profunda alegria e você me tocando.
Percebo que há uma luz dentro de ti
Que parte do seu coração para fora,
Irradiando e contaminando o ambiente
Com uma profunda sensação de paz, amor e bondade,
Vindo diretamente para mim a me encher
De felicidade ao ver que em você há
Muito além do que posso enxergar.

Perto ou longe de mim, ao meu lado
Ou do outro lado do mundo ou no universo,
Em qualquer outro lugar que você esteja poderei sentir 
Que em seu coração o que reina é a bondade,
E isso é o que me faz gostar de você.
Da sua paz, da sua alegria, do seu 
amor, da sua amizade
E do seu jeito sincero e amigo de ser.

A bondade do seu coração faz-me perceber
Que você é diferente e tem algo a mais para ensinar
E que você é uma pessoa que hoje tenho orgulho
De ter conhecido e de chamar de amiga.
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A sinceridade da sua amizade é tão
Significativa e grande que me senti na obrigação
De fazer-te este singelo e simples poema.

Agora você está aqui na minha vida, totalmente
Sem possibilidade de sair dela. 
Vejo como você é importante, especial 
e fundamental para mim.
Com toda a sua bondade e sinceridade que você
Tem, você soube ganhar toda a minha admiração,
Atenção, carinho, respeito, amizade e confiança.
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A SAUDADE DE VOCÊ

Garota, esta noite eu me peguei
Sonhando com você, que sonho mais lindo!
Não vou negar que cada dia que passa
Eu sinto mais saudades de você.
Espero poder te ver mais vezes,
Para, assim, podermos conversar.
Ah! Que saudade que sinto de você!

Meu único desejo é poder conversar contigo.
Como sinto saudade de conversar com você!
Fico olhando para os céus, durante noites e dias,
Imaginando conversas nossas.
Nesta noite o sonho que tive com você
Foi tão lindo, a conversa que nós tivemos,
Tão bela!

Sabe, também, do que tenho saudades,
Além de conversar contigo?
É de você! Se soubesse a saudade
Que tenho de ti, como é grande!
Garota, sua amizade foi um presente
De Deus para mim, com a sua amizade
Tão simples e valiosa para mim.
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Hoje, por você, atravessaria o mundo a pé
E navegaria pelos sete mares para ter a sua amizade
Que é tão importante para mim.
Queria você soubesse o quanto você
É especial e importante para mim.

Aqui estou eu,
Neste poema, que é o meu disfarce
Para estar perto de você, 
Pesando em você, na saudade
Que sinto de você, e quanta saudade!
Vivo cada dia sabendo que conheci
Uma pessoa de ouro que não quero jamais perder.

Se achar que estou mentindo para você
Basta ver nos poemas que fiz para você,
Incluindo esse simples poema,
O que sinto por você é a amizade
E saudade de você.
Te adoro muito.
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ALGO ESTÚPIDO

Sei que nos conhecemos há pouco tempo
E não muito bem, sim eu sei.
No pouco tempo que te conheço 
Percebi que você, garota, não iria ficar
Apagada em minha memória
Nem iria passar despercebida por mim.

Desde o dia que te conheci, garota,
Não tiro mais você da minha cabeça,
Não consigo, de nenhum jeito.
Pode até parecer amor, mas não é,
É apenas, e somente, um sentimento
Que não sei qual é, mas sei que não é amor.

Sei que não nos encontramos com frequência
E sei que daqui a alguns dias será
Difícil nos encontrarmos, mas sempre
Há a chance de nos vermos, mesmo que
Seja apenas por um instante na rua
Ou em outro lugar, que seja.

Quando eu estiver a pensar em você,
Vou lembrar-me dos dias que eu te via,
Desses dias que eu quero me lembrar.
Mas insisto, isso não é amor não,
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É apenas um sentimento que
Eu não sei qual é, mas amor não é.

Posso ver através dos seus olhos
Que existe um amor e uma delicada
Pessoa que, com o seu trabalho,
Só quer fazer o bem para as pessoas
E se sente feliz quando vê que fez o seu melhor.

Nas noites eu penso em lhe contar,
Mas tenho medo de estragar tudo
Ou alguma coisa com algo que acho
Que hoje já não tem mais o mesmo sentido
De outrora e que acho que não seja “estúpido”
Dizer “Eu te admiro”.

Não sei quando será o tempo certo
Que lhe contarei, mas sei que, quando
Penso em você, as estrelas do céu parecem
Brilhar mais e mais, e chegará um
Momento que tenho medo de estragar
Dizendo-lhe algo que não é “estúpido”: 
“Eu te admiro”.
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AMIZADE ESPECIAL

Já faz tempo que não nos vemos, quantas saudades
Eu sinto de você! Queria poder te encontrar apenas
Mais uma vez e lhe dizer a falta que você me faz e
O quão você é importante para mim e minha vida.
Se ao menos você soubesse o quanto te admiro...

Eu tenho um carinho muito grande e especial por
Você que é nobre, esplêndido e grandioso.
A sua amizade é tão importante para mim,
Ela é maior e mais forte que tudo que já senti.

Você chegou à minha vida tão de repente e
Inesperadamente que a marcou de uma forma tão
Glamorosa que não há nada que possa mudar isso
Ou tirar você e a sua amizade da minha vida.

A sua amizade é tão importante e especial para
Mim que hoje eu orgulho de tê-la em minha vida.
Mesmo não nos vendo sempre – e há anos que não
Te vejo – saiba que você sempre estará em mim e eu
Lembrarei quando te conheci, te vi a primeira vez
E a última vez que te vi por toda a minha vida.
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