Procura-Se...
Procura-se um amigo. Não precisa ser homem, basta ser humano, basta ter sentimento, basta
ter um coração. Precisa saber falar e calar, sobretudo saber ouvir o que as palavras não dizem. Tem
que gostar de poesia,de madrugada, de pássaros, das estrelas, do sol, da lua, do canto dos ventos e das
canções da brisa.
Deve ter amor, um grande amor alguém ou então sentir falta de não ter esse amo. Deve amar
o próximo, respeitar a dor que os passantes levam consigo. Deve guardar segredo sem se sacrificar.
Não é preciso que seja de primeira mão, nem é imprescindível que seja de segunda mão.
Pode já ter sido enganado, pois todos os amigos são enganados. Não é preciso que seja puro,
nem que seja de todo impuro, mas não deve ser vulgar. Deve ter um ideal e medo de perde-lo, e no
caso se assim não ser, deve sentir o grande vácuo que isso deixa.
Tem de ter ressonâncias humanas, seu principal objetivo deve ser o de amigo. Deve sentir
pena das pessoas tristes, e compreender o imenso vazio dos solitários. Deve gostar de crianças e
lastimar as que não puderam nascer.
Procura-se um amigo para gostar dos mesmos gostos, que se comova ao ser chamado de
amigo. Que saiba conversar de coisas simples, de orvalhos, de grandes chuvas e das recordações da
infância.
Preciso de um amigo para não enlouquecer, para contar o que vi de belo e triste durante o
dia, dos anseios e das realizações, dos sonhos e da realidade.
Deve gostar de ruas desertas de poças d’água e de caminhos molhados, de beira de estrada,
de mato depois da chuva, de se deitar no capim. Preciso de um amigo que diga que vale a pena viver,
não porque a vida é bela, mas porque já tenho um amigo.
Preciso de um amigo para parar de chorar. Para não viver debruçado no passado em busca de
memórias perdidas.
Que bata nos ombros sorrindo e chorando, mas que me chame de amigo, para que eu tenha
consciência de que ainda vivo.
(Vinícius de Morais)

Relaxamento:

Valor:___________________
Valor:___________________
Técnica:__________________
Técnica:__________________
Fundo:___________________

Amigo Verdadeiro Está
Sempre Presente
"Meu amigo não voltou do campo de batalha, senhor. Solicito permissão
para ir lá busca-lo" -disse um soldado ao seu tenente.
"Permissão negada"- replicou o oficial - "Não quero que arrisque a sua vida por um homem que
provavelmente esta morto".
O soldado, ignorando a proibição, saiu, e uma hora mais tarde regressou,
mortalmente ferido, transportando o cadáver de seu amigo.
O oficial estava furioso: "Já tinha te dito que ele estava morto!!! !
Agora eu perdi dois homens"! Diga-me:
"Valeu a pena ir l para trazer um cadáver"?
E o soldado, morrendo, respondeu:
"Claro que sim, senhor! Quando o encontrei, ele ainda estava vivo e
pôde me dizer": "Tinha certeza que você viria"!

UM AMIGO É AQUELE QUE CHEGA QUANDO TODO O MUNDO JA SE FOI.
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Você meu amigo de fé, meu irmão camarada
Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas
Cabeça de homem, mas o coração de menino
Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada
Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro
Você tantas vezes provou que era um grande guerreiro
O seu coração é uma casa de portas abertas
Amigo , você é o mais certo das horas incertas
Às vezes, em certos momentos difíceis da vida
Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída
A sua palavra de força, de fé e carinho
Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho
Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada
Sorriso e abraço festivo da minha chegada
Você que me diz a verdade com frases abertas
Amigo, você é o mais certo das horas incertas
Não preciso nem dizer, tudo isso que eu lhe digo
Mas é muito bom saber, que você é meu amigo
Não preciso nem dizer, tudo isso que eu lhe digo
Mas é muito bom saber, que eu tenho um grande amigo.

Marca Texto com Mensagem
para um Amigo

