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Ao meu amor Bruno
 

Parece que foi ontem!

As suas provas de residência, o ano que passamos longe um do

outro, as minhas provas de residência, a felicidade de ter

passado na USP e você no “Servidor”, o apartamento barulhento

na 23 de Maio, a sufoco de viver com salário de residente,

plantões e mais plantões, o meu começo difícil na Pneumologia,

a minha feliz idéia de ter me interessado pelo sono e me

matriculado na pós-graduação... Se olharmos assim,

lembraremos do quanto nos custou chegar até aqui, e agora,

temos a impressão de que tudo começou ontem!

Nós dois sonhamos juntos. Aos pouquinhos conquistamos e

estamos conquistando tudo o que planejamos. Graças a Deus!

Agora ... continuamos sonhando ... só que a três!

Eu te amo!

“Vale muito ter lutado e cantado. Vale muito ter vivido se o amor

me acompanha.”

   Pablo Neruda
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Ao meu filho Enrico,

Quando eu iniciei esta tese você era um dos sonhos que eu e

seu pai sonhávamos juntos. Não consegui esperar que ela

chegasse ao final. Você veio e encheu as nossas vidas de

alegria. Tudo mudou, e com você tenho aprendido as coisas

mais importantes do mundo.

Meu amor por você não cabe dentro de mim!

“E desde então, sou porque tu és

E desde então és

Sou e somos...

E por amor

Serei... Serás... Seremos.”

Pablo Neruda
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Aos meus pais Geny e Roberto,

Vocês são os culpados!

Eu sempre sonhei muito alto, como mamãe dizia. Mas foram

vocês que me deram as asas para ter conseguido voar tão alto

assim.

É impossível estar aqui sem agradecer a vocês dois! Amo

vocês!

“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada.

Caminhando e semeando, no fim terás o que colher”

Cora Coralina
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