APRISIONAR O AMOR……

Capítulo 2
Ela representa um desafio.
O simbolismo existe nas imagens coloridas.
As pessoas apaixonam-se e desapaixonam-se.
Vão onde os corações se abrem.
É previsível.
Mereces um lugar no meu baloiço.
Vou aceitar.
Gostamos sempre de ter o controlo.
Mas algo corre sempre mal, não é?
O que procuramos está sempre à nossa espera, à porta do acreditar.
Não compreendemos muitos aspectos fundamentais do amor.
Devíamos sempre ter percebido porque aconteceu.
Os actos mantem-nos unidos.
As emoções mantem-nos ligados.
Não participamos porque não decidimos.
Quero olhar mais para ela.
Quero sentir o seu calor.
Não compreendemos qual é o papel.
Achamos que não vai funcionar.
Mas queremos sempre controlar.
E se não voltar?
Foi aqui que tudo começou.
E depois já não está…..
Estávamos tão próximos como estamos agora.
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Para criar um Mundo melhor.
Fechamos os olhos e vemos…
A verdade…
Nós não somos rótulos.
Não está ninguém em casa.
Quando queremos um abracinho.
Algures existe uma unidade.
Tem a certeza?
Eu sei que temos medo.
Encontrou-a a caminho de casa.
Seguiram em frente.
A nossa ignorância é crer que somos especiais.
Deixaste cair tudo o que mais gostas.
Esta noite não parece o mesmo.
Ainda sinto algo forte.
Todos têm uma oportunidade….
Alguém não quer que se saiba.
Só preciso de encontra-la….
Esse olhar não me agrada mesmo nada.
Viver sem ti é parar no gosto do sossego….
Estamos sempre a discutir…
Não pode ser uma coincidência.
É difícil manter o contacto. Não há tempo suficiente.
O som da conversa gelada mantém-se constante.
A maneira de manter uma relação é na comunicação suficiente.
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A atenção e o carinho mantem os laços entre si. Significam mais do que um
cumprimento.
Um aperto de mão e um abraço reconfortam. A harmonia impera sempre perfeita.
A simpatia torna o Mundo mais feliz. Em tudo o que fazemos na realidade devíamos
aprender.
Mais um plano teu….
Foi uma inspiração até pensarmos que não alcançou absolutamente nada.
Não faz sentido.
Porque tenho um amor…
Ainda passo o verão verdadeiro no que os outros dizem…
O que seja que aconteceu fizeram-no juntos…
Neste momento precisa de mim…
Ela não ia deixá-lo…
Ela nunca faria isso…
Ir para junto de mim….Ir para casa.
Sem ti, estou a ver-me encerrado num bar esquecido…
Fecho os olhos e vou-me embora..
Senti muito a tua falta…
Não queria que ela ficasse sozinha…
Já fizemos que chegue…
Estás a chegar a algum lado?
Lembro-me daqueles dias…
O que aconteceu foi silencioso, instantâneo, a sós…
Demasiado cansados para parar e dizer a verdade..
O que o meu instinto me diz…
Ele está a tentar protegê-la…
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Isso não se faz…
Apenas gosta de dizer o que acha que ele gosta de ouvir…
Já deve ter começado…
Sabe exactamente do que um homem gosta…
Eu pensei que conseguia…
Eu perguntei-lhe porque cantava….
Voltar atrás e anular o que aconteceu…
Disseste que não me abandonavas….
Por quem não devias….
Sempre te amei….
Estou muito feliz por te ter encontrado…
Como antes nunca sentimos…
Nunca me esquecerei….
Leva-me contigo………..
Acho que deves vir comigo…
Tens de arriscar…
Manter-te fora da estrada…
Transportar o fogo contigo…
Aconteça o que acontecer….
Podíamos ter uma noite ideal…
Porque fizeste isso?
Eu não penso nisso…
À procura de amor…
No pior momento possível…
Sabes como isto funciona…
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Ficamos todos felizes…
Se se conseguir encontrar…
Está na hora de voltar…
Às vezes és um docinho…
O que aconteceu para nos distanciar?...
Não importa pensar na ligação do tempo…
A minha confiança foi apanhada em tempos difíceis.
Até acontecer seja o que for….
Um momento a sós na esperança de te ver…
Não devemos mudar coisas que funcionam…
O amor faz com que pareça tão fácil…
Quero estar contigo….
Não lamentas o suficiente para fazer alguma coisa…
Olhar para o reflexo e atravessar a realidade…
Alguém que vê em nós a imagem que pensamos ainda ter…
Caiu do céu…
Tem de vir para casa….
Não posso deixar de fazer isso.
O que achas que está a acontecer?...
Estou contente por ficar…..
Vamos conhecer o jogo das palavras secretas…
Estás bem?
Ela vai-se embora….
As coisas ficaram constrangedoras…
Não vais mudar…pois não?
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Há uma porta aí fora…
O que queria é como sempre digo…
Entre nós é muito interessante…
Esta música não me parece…
Estamos num rio de emoções…
Qualquer coisa vai a caminho de esperar…
Trouxeste-me de volta…
Para falar a verdade temos um grande problema….
Vim devolver a noite quando chegámos…
Não tem mal nenhum….
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