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resumo

Liberte-me
Eu quero
O que é o tempo?
Você foi a minha última tentativa...
\"Paixão é expresso...Amor é coado!\"
Meu bem...Você foi meu mal!
Apenas eu...
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Liberte-me
Liberte-me dessa vontade de percorrer as curvas do teu corpo
Da sede desses teus lábios que me deixam louco...
Liberte-me dessa fome de te olhar
Essa tortura me faz cada vez mais a ti me aprisionar...
Eu peço que me liberte mas querendo que me peça pra ficar
Quero sentir seu rosto em meu colo repousar,prometo não mais te fazer chorar...
Mas me liberte dessa agonia de não poder te amar
Liberte-me o desejo de sentir meus dedos nas linhas do seu corpo passear
Ao mesmo tempo me deixe sentir o desejo em suas veias pulsar e de prazer me sufocar...
Liberte-me da distância entre nossos corpos
Me aprisione na tua astúcia na cama e falta de modos...
Prometo nunca mais me aprisionar a ideia de poder me libertar...
Pois contigo sou um pássaro a voar e sem você me sinto livre mas sem lar...
Em seu íntimo quero poder navegar,nas profundezas de suas fantasias mais insanas me
aventurar...
Autora: Bruh Luz e Poesia.
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Eu quero
Eu quero tanto da vida
Mas o quê?
O que exatamente nessa vida é o verdadeiro querer?
Sigo a vida intrigada com esse jogo de porquê?
Minha única certeza é a vontade de desvendar meu eu no seu querer ...
Eu quero nada e ao mesmo tempo anseio por tudo
É engraçado e confuso como há dias de glória tristes e felicidade após breves momentos de luto...
Eu quero a sorte de um amor tranquilo e o azar de inúmeras paixões barulhentas
Eu quero ser a rosa que te espeta com espinhos e com amor te cura
Quero ser por vezes teu pecado mortal e vez ou outra sua mais deliciosa loucura
Eu quero ser o fogo que te acende quando a luz do quarto se apaga
Eu quero no fim ser seu maior pesadelo mas no início seu sonho de valsa
Eu quero te dar amor e na cama prazer e uns belos tapas
Eu quero isso tudo mas também não quero nada
Eu quero ser mera ilusão mas também ser marca profunda no seu coração...
Autora: Bruh Luz e Poesia.
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O que é o tempo?
O que é o tempo?
Ora dizem que é linear,ora dizem que é cíclico...
O tempo pros mais céticos tem começo,meio e fim,
Pra outros sonhadores ele é infinito,enfim...
O que é o tempo senão mera ilusão?!
Ter tudo planejado e seguir a razão?
Ou deixar a vida seguir de forma livre,então?
O tempo pra mim é um senhor muito sábio de alma jovial
O tempo é bom pra uns,já pra outros tem uma pose de mal...
O tempo é infinito pra quem não tem pressa e acha que nada tem fim
Sua finitude pode surgir num piscar de olhos,tanto pra você quanto pra mim...
Tento pensar no tempo como um velho amigo e conselheiro
Pois quanto mais ele passa,mais pesado se torna nosso bagageiro...
Erros e acertos,aprendizados que ele nos presenteia
Só cuidado pra não se perder no tempo e se enrolar em suas teias...
O fim é certo,a parada final do tempo terreno é a morte
Mas não se esqueça que sua alma tem o tempo como amigo eterno,olha que sorte!
Dessa vida só levamos nossa energia
Pois o tempo corrói tudo que achavámos que valia...
Não pense que o tempo é seu inimigo porque passa
Se soubéssemos quanto tempo teríamos,qual seria a graça?
O tempo não é só de fins mas de recomeços
Recomece quantas vezes for preciso,essa dádiva não tem preço...
Autora: Bruh Luz e Poesia.
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Você foi a minha última tentativa...
Você foi a minha última tentativa
Você foi o meu sentimento agonizando noite e dia...
Você foi desespero por não querer falhar
Você foi último suspiro em meio a teimosa em não querer parar de lutar...
Você foi punhal cravado com raiva no peito
Você foi sangria desatada na alma,por nosso destino não ter mais jeito
Você foi ingratidão da vida em meio a esperança
Você foi o presente que vestiu-se de passado e agora é só uma mísera e sarcástica
lembrança
Você foi brincadeira de mal gosto da vida
Você foi a mais dolorosa ferida
Você foi castigo em forma de pétala de flor
Quando na verdade com seus espinhos me envenenou
Você foi cadeado decisivo no coração
Enquanto eu te dei a chave pra se abrir novamente então...
Você foi a última tentativa que falhou
Você encerrou o ciclo de quando eu ainda acreditava em amor...
Você me deu de presente a volta da minha razão
Você enterrou todo resquício em mim de emoção...
Autora: Bruh Luz e Poesia.
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\"Paixão é expresso...Amor é coado!\"
Paixão é labareda que se espalha ,é beleza admirada,é sentar num bar e rir tomando uma gelada...
Amor é fogo brando que se mantém,é a segurança de ter ao lado quem te faz bem,é
tomar uma taça de vinho e receber aquele carinho que te faz de refém...
Paixão é como café expresso,te incendeia rapidamente com um sabor forte e diferente,deixando
sua alma quente...
Amor é como café coado,vai te esquentando devagarzinho de um jeito gostoso e
mansinho,tornando esse sentimento o seu novo ninho...
Paixão é beijo profundo,olhar penetrante e desejo constante...
Amor é abraço apertado,beijo molhado e estar lado a lado...
Paixão é intensidade,é sentir com vaidade e pra vivê-la não tem idade...
Amor é construção,é sentir com emoção e razão e pra amar não tem tempo certo,irmão...
Paixão é loucura temporária e desmedida...
Amor é louco e se doa por toda a vida...
Autora: Bruh Luz e Poesia.
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Meu bem...Você foi meu mal!
Meu bem,ah meu bem...
Você foi o ínicio de uma aventura que não foi planejada
Você foi a mais engraçada e irônica piada,seu jeito malandro de ser
Sempre contrariando meu cotidiano mal humor,me arrancava escandalosas risadas...
Meu bem,se soubessêmos que nosso início seria o selo mal carimbado anunciando nosso fim
Teríamos sido mais felizes em nosso breve "pra sempre",enfim...E você não fugiria assim de mim
Meu bem...Você foi meu mal!
Foi o sentimento profundo na carne,sangrento na alma e na vida o aperto no peito que é infernal
Enquanto eu fui a paz do seu incansável e interno caos...
Bem-me-quer ou Mal-me-quer?
Enquanto você foi a solidão mais presente,eu era seu porto seguro e ainda em nosso amor,eu tinha
fé...
Meu bem...Meu mal?
Te ouvir pedir "perdão,meu amor",é quase um ato imoral
Depois de me fazer mergulhar nesse abismo de loucuras
E da última valsa do nosso amor quebrado,no poço mais fundo da minha tristeza dei um salto
mortal...
Meu mal...Você foi meu bem,a quem eu tinha apreço como nunca tinha sentido antes por ninguém
Meu bem...Você foi meu mal,como a vida dá voltas e a roda do destino gira
E a vingança é um feroz e faminto animal...Não se preocupe em dizer Adeus,ainda é um tchau!
Mas não pense que quero sua volta para o renascimento do amor,quero apenas que pague seus
pecados implorando de joelhos meu perdão,afinal...
Meu bem...Você foi meu mal!
Autora: Bruh Luz e Poesia.
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Apenas eu...
Apenas eu e essas quatro paredes, deitada nessa cama fecho os meus olhos...
Sinto a solidão a me embalar em sua rede
E o suor da lembrança do seu corpo quente ainda exala em meus poros...
Agora da soma de nós dois, me tornei um
Antes de você em minha vida aparecer, me contentava com nenhum...
Apenas um breu se instalou quando você partiu
Apenas eu, meu tórrido amor
Fui a única companhia que me restou...
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