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Dedicatória

“Katyen Sarayn”

Amor a Distância
Em outra cidade morava,
Lugar longe que não
Conhecia,
Cultura diferente da minha,
Mas que admirava.
Religião que contradizia,
Mas que adorava o mesmo
Deus,
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Cidade pequena e linda,
Que mais parecia uma vila;
À distância nos impede de se ver,
Nos deixa tristes por não se
Tocar,
Lágrimas que rolam aqui
Em São Paulo e você no
Paraná.
Dois corpos que são um só,
Duas almas que são um único
Amor,
Duas bocas que não se tocaram,
Mas que nunca perderam a
Vontade.
A Distância é o maior vilão,
O tempo é a única certeza,
O amor que esta longe,
Amor entre duas pessoas...
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Prólogo
A vida nos reserva surpresas que não tem
explicação. Tem momentos que estamos muito
tristes, e algo muito especial acontece sem
podermos entender. No começo achamos que é
coisa do destino, o tempo passa e quando damos
por si, vemos que tudo o que acontece, é esperado
por um ser maior...
São momentos inesquecíveis, e que mudam
nossas vidas. Sentir-se especial, viajar nas palavras
e ouvir elogios de alguém, que você sente que ainda
é um sonho...
Simplesmente coisas que só vivenciando e
sentindo, para acreditar que é a uma realidade. A
vida é uma escola, aonde aprendemos que nas
vitórias e nas derrotas, tiramos lições para viver
uma vida feliz e de paz...
Esta história que vou contar é algo muito divino
e que mostra que o amor quando verdadeiro ele
ultrapassa, palavras, ele mostra que não basta à
beleza externa, se o que realmente você precisa é
um amor além da vida...
Uma história real e que no começo, vai lhe tirar
risos, depois vai lhe deixar preocupado, mas no
final, vai lhe tirar lágrimas. Aprecie e sinta o
verdadeiro sentido do amor...
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