APRISIONAR O AMOR……

Capítulo 3
Quando amamos muito alguém raramente pensamos na hipótese de lhe acontecer
alguma coisa.
As respostas voltam no teu exemplo.
Achei que estava a viver uma vida normal.
Eu escolhi o lugar.
A vida está sempre a surpreender-nos.
Perdemos quase sempre o que temos diante de nós…
Parece estar certo que os dois sejam o mesmo correio.
Já fez um acordo com alguém.
Acabei de saber que não tenho nenhuma influência.
Diz-lhe alguma coisa?
Estamos entre as estrelas…
Não significa que a conheças mesmo.
Ele não foi escolhido para parceria…
Encontrei-te…..para te voltar a perder….
Quase ninguém.
É um segredo bem guardado…
Espera um segundo…
Não podemos conviver com o que pensávamos…
Quem lhe deu o relógio?
Não controlamos quem tem o relógio…
Ela passa o dia à janela…
Podemos ter-nos cruzado….
Sabemos quem é?
Atravessámos a ponte a pé.
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Ela recusou subir sozinha…
Não a devíamos ter deixado sozinha…
O seu olhar é aguardado no Outono…
Não sabemos como chegámos à festa…
Foi um erro e já está resolvido…
Sabes o que dói mais?
Não haver razão para não o fazer….
Deviam ter tentado ficar felizes..
Esforçamo-nos para que corra bem…
Nunca abdicamos de amar à nossa maneira…
Haverá outros dias e outras lutas…
A luz rasgou a escuridão….
O amor mudou o meu caminho com as vibrações que não compreendo.
As imagens estão em movimento na última posição do caminho…
Por baixo da nascente vim instalar-me….
Não te disseram nada?
Tiveste saudades minhas….
Ele não quer ouvir nada….
Há muito tempo que as viagens existem neste estado fascinante.
Acho que é melhor esperarmos….
Os papéis encerrados estiveram cá esta tarde e agora não sabe o que fazer…
Gostava mais como estava…..
Sentir desânimo experimenta algo muito forte…seja o que for, antes ou depois, decidi
olhar para mim….
Os diálogos não têm hipóteses de nascer no que não temos que falar.
Não desejar é só o que estamos a dizer que vamos precisar.
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Estás a esquecer para comemorar?
A decisão não visa conseguir o que pensamos dela.
Agora ajuda rasgar a responsabilidade que havíamos de arranjar.
Escutar também dá aulas alucinantes.
Não é nada bom parecer irrecusável o que é maravilhoso de se ver e que gosta de
ouvir sussurrar.
Na maior parte do tempo anda perdido…
Interroguei-me se estaria a ficar sério….
Temos uma relação muito boa nesse aspecto….
Só quero que ela seja feliz…..
A aventura começa em pensar livre na janela.
Antes de mais não há mais do que isso..
Aconteceram coisas que estavam longe de o ser.
Pedi-te para demonstrares que não sabes coisa nenhuma….
Descobrir o que parece no teu corpo…
Agora tenho algo que procurar numa mulher…
Resultou melhor do que esperava…
Nunca sei o que pensar..
Não encontrará mais portas trancadas….
O que me fizeste, modelou-me…
Se eu tivesse um desejo, o que querias?
Eu sempre precisei de tudo….
Deixar de ter tanto medo no que tens que acordar….
O rasto de agradecimento mantém-se unido….
Não era suposto virem outra vez a sós na primeira noite de manhã…
Ela está prestes a mudar se ele se esquecer….
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Estava só aqui sentado sem olhar para ti…
Deixou de ser um sonho….
Não me podem aprisionar para sempre sabiam?
Parece haver grande discrepância….
Agir como se fosse a realidade….
Devíamos assentar….
Se esperarmos um pouco tudo se resolve…
A tua recusa é uma arma para me calar…..
Tudo é possível se se desejar com muita força….
Saber ser é a única arma de recusa…
Serias capaz de viver com isso?
A porta imposta é ali….
As manhãs não crescem no pedido específico, mas gostei de rever-te…
Não sei o que dizer…
A controvérsia de encontrar a simplicidade na paz e no sossego…
Antes de escurecer separamos sempre a noite da manhã….
Chegaram sozinhos ao destino, mas depressa se esconderam naquela margem.
Entrou no momento certo para olhar para a passagem…
O fruto do desejo e da paixão é sempre atraente nas cores e na doçura do perfume
mais desejável a vencer.
A margem de erro levou as sementes para longe do mapa que queríamos.
Não resisti a conseguir falar com ela…
As lágrimas necessárias são tentadoras para alcançar as cores certas.
A vantagem de descobrir os melhores frutos não alcança ninguém.
Quando a temperatura sobe o percurso sensível acontece desproporcionado.
A adaptação da agilidade não seria difícil para ti, só não tenho a certeza como.
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Neutralizar o fruto em quem se atravesse no sinal da mensagem.
Aprender sobre nós no desejo…
A personificação das imagens que importam obrigou a perguntar se estávamos
enganados.
Perder a verdade é estar à mercê….
O labirinto da paciência compensa…..
O equilíbrio de um significado conseguiu esconder um bom tempo.
Assumir a culpa exactamente como ela começou…
É óbvio que procuramos o amor…
O romance passou a cadeira do medo….
Os primeiros obstáculos são as equações do tempo…
O objectivo devolve-nos à realidade que jamais imaginaríamos.
Mudar de ideias vai avançar…
O tempo combinado é que conta…….
Saltar de imediato e bater com a cabeça na abordagem mais prudente.
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