
Desejo por fim que você sendo hom em, 


Tenha uma boa mulher, 


E que sendo mulher, 


lenha um bom homem 


. que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes , 


E quando estiverem exa ustos e sorridentes , 


Ainda haja amor para recomeçar. 


Ese tudo isso aco n tecer, 


Não tenho mais nada a te desejar. 


(Victor Hugo - França - * 1802 + 1885) 
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