Amores, Momentos e Sentimentos
(Maneiras do amor)
Amor de menininha
Amor de mentirinha
Amor de brincadeirinha
Amor do vê se adivinha.
II
Amor de adolescente
Amor que pensa que sente
Amor que não é indecente
Amor de gente inocente.
II
Amor da moça feita
Amor de aceita e não aceita

Amor de curiosidade e suspeita
Amor sempre à espreita.
IV
Amor verdadeiro, sincero
Amor sem lero-lero
Amor que você quer e eu quero
Amor sem muito mistério.
V
Amor, materno, fraterno
Amor que é só céu, nunca é inferno
Amor à antiga, não moderno.

(Faces do amor)
Amor carnal
Amor normal

Amor sentimental
Amor desigual
Amor entre o bem e o mal
Amor conjugal
Amor sem início e final
Amor além do normal
Amor animal
Amor irracional
Amor mortal
Amor de consoante e vogal
Amor que não faz mal
Amor maternal
Amor, sentimento universal.

(Momentos)

Nossas vidas são feitas de momentos
Momentos de felicidades e tristezas
Momentos bons e maus sentimentos
Momentos de certezas e incertezas.
Cada momento devemos aproveitar
Seja ele de ensinar e aprender
Todos os momentos temos que encarar
Para na vida nenhum momento perder.
Há momentos de trabalhar e lutar
Há momentos de pensar e fazer
Há momentos para curtir e amar
Há momentos só para o prazer.
Cada momento da vida deve ser vivido

Pois o momento é como o tempo
O momento que passou é perdido
O momento que se vive é nosso alento.
Momentos com sentimentos
Momentos com amor e prazer
Momentos que não se perdem no vento
Momentos de não se esquecer.

(Sentimentos)
Sentimentos, todos temos
Sentimentos de amor, ódio e pena
Sentimentos até que não sabemos
Sentimentos que não valeram a pena.

Sentimentos são dos humanos
Sentimentos sujos, puros e irracionais
Sentimentos que amamos
Sentimentos que não imaginamos jamais.
Sentimentos temos de amor e paixão
Sentimentos que não sabemos donde vem
Sentimentos que nos deixam sem razão
Sentimentos que nos fazem bem.
Sentimentos que são natos dos que estão vivos
Sentimentos que nos fazem viver
Sentimentos são nativos
Dois que sabem que os têm e sentem acontecer.
(Sérgio Santos Lopes)

