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Dedicatória

 Eu dedico  essa mensagem é para à pessoa que me ajudou muito nesses anos, ela sempre

corrigia minhas palavras quando errava alguma, não imagino minha vida sem ela, com toda certeza

do mundo vou guarda seu nome no meu coração porque nunca ia consegui chegar tão longe sem

sua ajuda
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 Eu quero agradecer todos aqueles que leram minhas poesias e ainda continua lendo me

incentivando a escrever, sempre apoiando meu trabalho por isso nunca desistir de fazer do que

mais gosto
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Sobre o autor

 Sou apenas um cara que quer trazer amor e

carinho, paz entre as pessoas do mundo mesmo

elas não querendo mas tem outras que querem e é

isso que traz vontade de escrever
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 Saudade

 Uma amizade

 À melhor presente

Beijo da paixão

 Quase fui dormir

 Ao seu lado eu sou completo

 Meu problema

Eu te amo com todo meu ser 

 Amor imortal

Isso não é exagero

 Eu tô com sede

 Alguém especial

Um significado de minha vida

Encontrei tudo em você

 Ponto fraco

 Eu amo um anjo

 Melhor coisa

 Mudança na minha história

 Um amigo

 Te darei tudo por um sorriso seu

 Meu primeiro olhar

 Pensa?

 Beleza de uma flor

Como você faz eu me senti assim?

 Eu existo por sua causa
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Nada vai tira nosso amor

Mudo de sonho?

 Meu nome é tudo

 É só me pedir 

 Seu abraço é tudo pra mim

Você está acima de meus sentimentos

 Amor eterno

  Você me deixa aquecido

 Seu afeto

 Um presente

Me apaixonei 

 Eu vivo sempre feliz

 Amo cada coisa sobre você

 Apenas um brilho seu

Eu gosto de tudo em você

Não consigo me livrar disso

Crescimento do nosso amor 

 Cheiro da paixão

 Prefiro do mesmo jeito

 Casamento ou namoro?

 Só....te quero

 Precisa de um abraço?

 Um oceano de carinho

 Rompeu a barreira do meu coração

Flores de um anjo
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 Amor não tem medidas

 Eu acordo pensando no seu beijo

 Um momento de ficante

 Amanhecendo no amor

Deus te fez especialmente para mim

 Te aceito de qualquer forma

Você estará sempre em primeiro lugar

À motivação do meu dia

 Um dia importante

 Amor por olhares

 Um abraço mexe comigo

Me inspiro em alguém 

 Eu fui amado?

 Beijei uma nuvem

 Iluminação do meu dia

 Uma amizade que não pode ser quebrada

 Prazer da minha emoção

 Perfume de prazer

 Só preciso ouvi uma palavra sua

 À cor dos seus encantos

Uma rosa de amor

Tudo por um sorriso seu

A pior bebida é a saudade

Um desastrado que te ama

 Um amor além do horizonte
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 Uma alma perfeitamente compatível

Uma cura

 Apenas você

 Uma profissão de sentimento

 Sonho e medo

 Dona do meu amor

Calor de um corpo

Felino sedento por prazer

Uma frase perfeita

 Um jardim de amor

Coração de éden

 Amor de tulipas

Na arca do amor

Anjos falam a verdade

 Assuntos do coração?

Sente pena?

Onde eu queria mora agora

Atitude que me leva à amar você

 Amor nos faz se manter vivo

Me ajudou à ser um humano melhor

 Encanto de uma cabana

 Conhecem a história?

 Seu sorriso me conquista

Um vazio preenchido

Tem um amigo assim?
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Amizade é?

 Difícil controla 

Aventura com vinho?

Ofuscado por você

Carinho é?

Melhor hobby?

Apenas um arrepio

Para você my girlfriend

Paixão?

Milhares?

Não preciso de nada, só de você

Amar em cada segundo

Juramentos

Sabe como elogiar?

Nuds é arte?

10...

Amor conquista o mundo?

Palpitar de amor?

Ela entrou na minha vida

À escolhida

Acredita em mim?

Papel de coração

Meu amor por você

Como tratar uma princesa

Ela mexeu comigo
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Nunca duvide

Beijo dela

Casar comigo?

Milhões de te amo

Vice versa?

Rimando de amor

Amor em amazonas

Canção das estrelas

Ego e ingratidão

Ensinando à amar

Amor te faz sorrir

Admirador?

Elogios?

Empresa de sentimentos

Palavras de amor

Um brilho muito forte

Amor com doce

Muita sorte

Loucuras?

Medo de perder ela

Pedacinho dela

Horas ao seu lado

Eu te amo?

Não solte

Sou aquele que está sempre por perto
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Cuidando do amor

Pose única

Significa que não vou te deixa?

Oi meu amor 

Sensação de amar

Seu nome está em meu coração

Menina ou anjo?
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 Imperfeição

Você pode ser imperfeita, mas é de verdade, te daria todo o mundo para ver seu belo sorriso, por
esses motivos eu nunca vou parar de te fazer feliz
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 Minha definição

Como definir minha paixão por você?, minha vida sem você é uma vida sem razão mas quando
estou com você é só paixão
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 Meu pensamento

É mais fácil uma estrela cair do céu com o vento, do que você sair do meu pensamento. Eu queria
ser a água do teu chuveiro para que, de gota em gota, beijasse seu corpo inteiro
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 Sonho e a realidade

Esquecer você seria: perder a minha identidade, mudar a minha personalidade, apagar a melhor
parte da minha vida... Tudo isso porque te amo. Ao seu lado descobri que entre o sonho e a
realidade, existe um espaço chamado felicidade, e para que a minha felicidade se torne realidade,
preciso estar ao seu lado
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 Eu não vou desistir de você

Mesmo que as palavras sejam esquecidas, que a presença não seja constante e que os caminhos
sejam diferentes: pode ter certeza te amarei pra sempre. Nunca desista de viver; nunca desista de
sorrir; nunca desista de sonhar; nunca desista de lutar; porque eu nunca vou desistir de você
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  Um propósito

Eu quero uma pessoa que entre na minha vida por acaso e que permaneça de proposito. Amor não
se conjuga no passado, ou se ama para sempre, ou nunca se amou verdadeiramente
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  Meu cérebro só pensa em sua imagem 

Ando com você em meu cérebro, dizem que o cérebro é quem controla todas as nossas emoções e
deve ser por isso que só ando feliz. Se eu pronunciasse as mais belas palavras do mundo, jamais
conseguiria expressar tudo o que sinto por você. É algo além da imaginação e que só um coração
apaixonado pode sentir
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 Um navio sem bússola

Se eu tivesse que escolher entre te amar e respirar, eu usaria meu último suspiro pra dizer: Eu te
amo. Primeiro te conheci, depois nasceu uma amizade e hoje descobri que te amo de verdade.
Minha vida sem você é como um navio sem bússola, não tem sentido
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  Eu sempre vou lutar por você

Eu lutaria por você, mesmo sem forças, mesmo sem motivos. Você é minha vida, você é minha
alma. Pois sem minha vida não posso viver, pois não posso viver sem minha alma, então não
posso viver sem você. É por isso que te amo tanto
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  Você faz meu coração fala mais alto

Se eu chorar na tua frente, se preocupe. Se eu te pedir desculpas, você é importante. Se eu
disser que te amo, acredite. Como posso dizer que não te amo se, mesmo sem abrir a boca,
meu coração fala mais alto?, Dou-te minha vida para que sua vida seja a mais feliz de todas,
em todos os momentos e instantes de nossa constante existência. Lembre-se sempre de
mim, meu amor. Te amo
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 Minha vida é você

Não pense em mim só quando tiver motivos, mas faça de mim o motivo de seus
pensamentos. Não te quero por um dia, não te quero por um ano. Te quero na minha vida, te
quero porque te amo. Eu amo minha vida porque minha vida é você
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 À bênção é um presente de deus

Eu nunca conheci alguém como você. Você é única.Todo o cuidado e carinho que você
demonstra por mim é algo raro, é uma benção de Deus em minha vida. Se toda vez que eu
pensasse em você uma estrela do céu apagasse, talvez nesse céu imenso nenhuma estrela
brilhasse. Eu não consigo mensurar todo o amor que sinto por você. É difícil medir algo
imensurável, eu só posso dizer que você é a coisa mais preciosa da minha vida. Se um dia
sentires uma brisa leve tocar seu rosto, esta será minha saudade que te beija em silêncio
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 À flor do meu jardim

Confie em mim, você não vai se arrepender, o que eu mais quero é não te ver sofrer...Antes
de dormir costumo fazer muitos planos. Coloco você em cada um deles. Deus plantou e
escolheu a mais bela flor de seu jardim e me deu, e essa flor é você

Página 26/218



Antologia de Robson Kim

 O prazer de amar

O amor que corre em minhas veias tem um quê de perfeição, porque a inspiração a alimentar
o prazer de amar, vem da beleza do seu mundo. O que mais gosto na vida é brincar
seriamente de te amar
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 Minha vida é feita de felicidade

O amor aprendi a sentir quando vi nos teus olhos que a vida é feita de felicidade. Com os
pedacinhos de amor que lhe tenho fiz um coração, depois um exército deles e agora o mundo se
fez você. O seu amor vive grudado em mim e cada vez mais desejo viver impregnado de seu
perfume que aquece minha carne e me incendeia de paixão
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  Um amor infinito

Não quero te ter apenas em meus braços, quero te amar, sentir nossos mundos
comunicando prazer e nos entregar à magia da felicidade que nos mantêm em amor infinito.
A vida sempre me convida para te amar por todos os cantos do planeta e eu nunca disse não
a ela. Não entendo essas coisas de amor, de paixão, só sei que quando vejo teus olhos, tua
boca sinto que o sol brilha todo em sua vida
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  Um desenho da minha felicidade

Desenho seu mundo em meu coração e a cada instante descubro o quanto é bom te amar e
fazer da vida uma eterna fonte de felicidade.  Fiz do amor uma tatuagem em meu
pensamento e agora não consigo viver sem imaginar o prazer de amar o brilho dos teus
olhos desenhado na mente com as tintas dos teus encantos. Amo descobrir a cada dia a
imensidão de amor que compõe a galáxia de prazer que brilha na emoção de te amar. Aonde
andam seus carinhos, o brilho dos teus olhos, a calor que me incendiava, depois que a
tempestade levou seu mundo do meu?
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  Símbolos e essências

Dizem que as flores são símbolos do amor, mas, para mim, você simboliza a essência de amar.
Amo, sei que te amo muito antes de a vida se fazer, por isso os teus encantos já tinham o destino
do meu coração que sempre pulsou o teu perfume. O meu coração bate com a essência do seu
amor, único combustível que alimenta minha alma e me da prazer de viver
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  Os encantos de sua beleza

Se a vida tivesse somente a sua beleza ela seria completa e eu não me cansaria de admirar
os encantos do seu mundo maravilhoso. Esse teu amor queima que nem pimenta, mas adoro
esse sabor picante que me tira da órbita e me faz delirar. Quero tanto sentir seu corpo no
meu, beber na tua pele a poesia da beleza, me perder no seu beijo doce e te amar mais que a
mim mesmo
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  Ó sabor de seu beijo

Amanhã quando o mundo acordar e a vida brilhar num novo dia quero te sentir como a água
que mata minha sede. Todas as coisas da vida giram em torno da tua beleza que me faz
sentir o homem mais feliz da Terra. Que sabor doce tem seu beijo que de tanto te beijar, te
amar, vivo que nem um doido perdido na tua melodia
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 Um caminho das estrelas

Eu queria tanto buscar as estrelas para lhe dar de presente, mas de que o brilhode todas
elas em relação a luz dos eu amor em mim. Ando por aí procurando um caminho que me leve
novamente aos teus braços e quando encontrá-lo terei de volta a vida que levaste do meu
mundo. Quero muito te ter para mim e depois deixar o amor ditar os caminhos da alegria por
onde vou encontrar sempre o seu perfume como fragrância da perfeição
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  Uma obra de deus

Preciso do seu amor como vida e religião, fazer dele o ar, o fogo e a inspiração, também
deixá-lo livre para que volte mais completo e desejoso de prazer. Sou um maluco tentando
ter para mim a obra mais linda esculpida por Deus: voce. Nas rimas da tua poesia encontro a
musicalidade perfeita criada pelas mãos do amor
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  Meu universo

Sei que te amo hoje muito mais que ontem e no futuro o amor vai se transformar numa
gigantesca rosa em que o perfume vai tomar conta do planeta e encher de luz todo o
universo. Outro dia encontrei os teus lábios num guardanapo de papel, naquele pequeno
mundo mora meu universo. Caso eu morrer agora estarei feliz. Já tive o mel da tua boca
enchendo de amor a minha vida
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  Guardei seu amor só para mim

Escrevi teu nome ao lado do meu, tive medo dos olhos da vida contarem ao mundo que te
amo, apaguei e guardei só para mim. Pelos campos brotam o alimento do mundo, na minha
vida é o teu amor que viceja, brota fora e dentro de mim. Essa tua boca é uma estrada de
emoções que vivo a caminhar e dela retiro a essência de amar e ser feliz
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   Dinheiro não é felicidade

Não preciso de todo o dinheiro do mundo para ser feliz, só do teu amor que é tudo de mais
precioso que a vida me deu. O amor é um sentimento que enobrece e encanta a alma, mas
também pode ser lâmina fatal para quem brinca com ele. Não vivo por aí gritando aos quatro ventos
que te amo, mas em meu coração só há espaço para o seu sorriso
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  Vou te trata como uma flor

Não sei onde estão teus olhos, o teu sorriso, o teu perfume, amor meu, mas tenho comigo a
dor da distância que me mata de amor e de vontade de te ter nos braços. Quero muito dizer
que te amo, mas como digo isso a cada segundo, vou dizer bem baixinho aos teus ouvidos:
eu te odeio de tanto te amar. Quando beijo a tua boca todo o planeta cintila numa magia tão
envolvente que nem mesmo as estrelas brilham como os teus olhos regados de luz. Plantei
no meu coração a mais linda flor que é você, agora e sempre vou regar com meus carinhos
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  Minhas lembranças

De repente os dias me acordam e me convidam para te amar, desde então não há nada mais
lindo que as tuas mãos na minhas. Guardo comigo as lembranças de amor, mas procuro
constantemente novas emoções em seus encantos para ter a cada dia novas poesias de
amor. Não vivo mostrando a ninguém o amor que sinto, guardo comigo as emoções desse
sentimento, afinal, ninguém precisa saber de minhas intimidades
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  Escravo de sua beleza

Sou louco pela sua beleza, ela me acompanha por todos os segundos, por mais que eu tente
me esconder, sinto teus olhos acesos no pensamento. Ah! Essa tua beleza me maltrata e me
faz escravo dos encantos que ela revela, que me deixam cego de amor e louco pelo prazer
de te fazer feliz. Amanhã quando acordar não se esqueça de abrir a janela e agradecer a
Deus a luz da vida e a obra tão bela que ele prepara todos os dias para os teus olhos
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 Reflexos

Amor de verdade não vê defeito na beleza conquistada e se vai com ele até o fim da chama.
A beleza toca todos os sentimentos e faz deles, mesmo os piores, algo melhor para se
apresentar aos olhos da vida. O sábio diz que é feliz porque vê beleza em todas as coisas,
muitas pessoas repletas de felicidades, não conseguem ter alegria com o que tem, porque
vivem dos reflexos da beleza que vem dos outros
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  Um carinho deixa o coração feliz

O carinho é uma forma especial de entrar na alma das pessoas pela porta da frente e
continuar brilhando para sempre nos olhos delas. Sentir carinho por alguém é poder mostrar
a essa pessoa que o nosso coração está feliz com a presença dela em nossa vida. Não
entendo essa vida em que a violência toma conta e mata toda possibilidade de carinho que
as pessoas poderiam trocar umas com as outras
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  Dêem carinho à uma flor 

Por que não sentir carinho pela vida, mesmo que ela traga guerras e dores, também nos
oferece escudos e armas próprias para cada tipo inimigo. Ser feliz de verdade é sentir-se
especial em meio à multidão, nessa hora, todo o mundo é pequeno para desenharmos o
carinho que temos pela vida. Quem sente carinho por alguém é porque sabe que a as flores
murcham quando não recebem água
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 Meu carinho por você

De repente o seu carinho tomou conta de mim, roubou-me de mim mesmo e me fez enxergar
somente os teus olhos lindos. Ainda bem que Deus criou você para eu lhe dar todo o carinho
que tenho e sinto. Na voz do silêncio ouço teu coração numa melodia distante a chegar em
mim feito fogo incendiando todas as nossa formas de amar. Na melodia da chuva o carinho
escorre pelo mundo e enche rios e oceanos de paz infinita. Carinhosamente adentro seu
coração todos os dias e planto nele o brilho do amor que lhe tenho. Te amo minha vida
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 Meu coração bate por você

Sinto seu coração batendo dentro de mim e, como mágica, ouço sua voz dizendo que me
ama e que jamais quer se perder de mim. É no coração que guardamos os melhores
momentos de quem amamos, da vida e de tudo de bom que temos para relembrar. Não se
martirize, pois no teu coração está escrito que você pode guardar tudo o que for necessário
e valer a pena, o restante você faz o destino
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  Um amor que diminuir o sofrimento

Carinho não se mede, não compra, muito menos se rouba de um coração, carinho brota das
emoções mais puras de nossas almas. O carinho é uma arte que todos os seres humanos
deveriam praticar para livrá-los do destino de serem máquinas desprovidas de sentimentos.
Carinho é sinônimo de paz, contentamento que a gente transmite com gestos de amor ao
próximo e com a nossa capacidade de diminuir sofrimentos. O carinho é a ferramenta com
que construímos no outro a nossa presença como felicidade e caminho de paz
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 Dia da poesia

As pessoas felizes são aquelas que se alimentam de todas as formas de carinho, como a
chuva no corpo, a brisa no rosto, o sol na pele e a gratidão por Deus nos ter dado tudo isso.
O bom da vida é sermos fonte de carinho por onde passamos e com nossa felicidade
construirmos momentos únicos de alegria. Pessoas carinhosas são como estrelas, deixam
um rastro de luz na poesia dos dias, enche de paz a pele alheia e ainda fabrica emoções para
as próprias dores
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 Meus sonhos

Amo o sorriso na tua boca, ver teus lábios cheios de alegria depois dos beijos de amor que
trocamos. Ao me enamorar dos teus beijos fui compreendendo por que a vida é feita de
tantas belezas que se traduzem em desejos de amar. A sua presença na minha vida me
trouxe lindos sonhos, nos quais a personagem principal é o seu amor a me levar por
emoções coloridas
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  Paixão em alto mar

Quero muito conversar com Deus e perguntar a Ele aonde foi buscar tanta beleza para
moldar os teus encantos. Para não morrer sem o teu amor fico contando as estrelas, pois
elas têm o brilho da tua beleza. Sinto a sua falta e a cada dia me vejo morrendo de sede do
seu amor que sempre me fez sentir no mar da paixão
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 Viajando nas estrelas

Não sonho com o teu amor, durmo, acordo, amanheço, entardeço e anoiteço fazendo amor com o
teu cheiro. Ao beijar a tua boca fiquei imaginando como seria a minha vida sem ter os teus beijos,
depois de ter sentido a mais doce sensação de prazer. Gostaria muito de entender o amor, a sua
química, o seu jeito de prender as pessoas, pois assim eu a teria nos meus braços, e juntos
viajaríamos estrelas
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 À melhor cor do seu sorriso

Eu não te amo, tenho plena certeza porque te adoro. Vou guardar para sempre a cor do teu
sorriso, quando pedi para namorar com você. Naquele instante, senti que o medo do não foi
bem menor que a certeza de te amar eternamente. Deus criou tudo e na sua mais bela
criação fez o amor e da essência dele compôs a música dos teus lábios e o prazer e a beleza
do teu corpo
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   À minha mulher é perfeita

Eu queria que o mundo fosse maior, para eu poder levá-la comigo pelas infinitas estradas de
amor e exibir às pessoas a mulher mais encantadora desta vida. Nunca vou me esquecer do
teu amor porque até as lágrimas desenham teu nome e me levam para a saudade do teu
corpo. Por todos os lugares que vou vejo os teus lábios sorrindo, todos os cheiros são a tua
pele, a tua voz está em toda parte, então só me resta fazer de ti o meu planeta. Não há nada
de mais lindo que o teu beijo de amor e voz dos teus lábios dizendo te amo aos meus
ouvidos pelas estradas da noite. Distante de você sinto o amor como um incêndio a inundar
de chamas todo o meu mundo e me consumir feito lenha. O silêncio do teu olhar revela toda
a poesia escrita pelo melhores poetas
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  Definindo o meu coração

Ao te conhecer pressenti que não seria fácil te esquecer e que eu já era e namorado dos teus
carinhos mesmo antes de você existir. Quando encontrei o seu mundo descobri que Deus
tinha certeza de buscar a perfeição. Trago comigo todas as belezas da vida, pois desde que
conheci seu mundo nos completamos porque descobrimos a fórmula da felicidade. Dizer
que te amo é muito pouco para definir como anda meu coração, depois que teus olhos
vieram passear nos meus
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  Meu anjo

Não há verdade maior que a felicidade de te fazer feliz e cultuar o teu amor com todos os
sentimentos maravilhosos que o meu coração palpita. Arde dentro de mim um sentimento
estranho que não me deixa compreender por que as coisas têm um fim e as belezas
murcham pelos canteiros do mundo. Amo me ver feliz ao seu lado, vejo-me tão grande que
sinto estar passeando entre os anjos Entendo que o teu coração precisa realmente de
carinho, mas lhe tenho tanto amor que às vezes me perco na forma de te amar
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 Vida de sentimentos

Eu me vejo como espelho de mim, não aumento, sou original, não me preocupo com olhares
e falares alheios, sinto e vejo tudo ao meu redor de acordo com os meus próprios olhos. Há
uma arte na maneira de expressar o que sentimos, cada sentimento é uma forma de edificar
prazeres, demolir barreiras, construir amor ou semear a dor na pele do tempo. O que seria da
vida não fosse o valor dos sentimentos, até mesmo o ódio vira amor; a inveja, força; a
cobiça, descoberta de que enxergamos alguma coisa que nos atrai
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 Cicatrizes

Quando não tenho notícias dela, é como se o ar fosse retirado dos meus pulmões. Quem
dera viver num mundo, onde amar alguém fosse suficiente para ficar junto dela. Sempre que
você olhar para o céu estrelado, lembre-se de mim... Lembre-se que eu sou como uma
estrela... Longe, mas perto... Que estará sempre olhando para você, e que muitas vezes cai
de solidão. Só quem não pode abraçar quem ama, sabe o valor de um abraço. Uma parte de
você cresceu em mim, juntos para sempre seremos, nunca distante, talvez na distância, mas
não no coração. Um grande amor terminado é como um grande golpe: deixa sempre uma
cicatriz
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  Você é irreversível

Foi estranho, vi todos os meus desejos numa pessoa só. Eu soube que era você no exato
momento em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez e você sorriu pra mim. Eu já
te via muito antes nos meus sonhos, eu procurei a vida inteira por alguém como você. E sim,
para que você saiba, foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei completamente e de forma
irreversível por você. No momento em que te vi, soube que minha vida nunca mais seria o
mesmo
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 Amor é cego?

A primeira vez que te vi, meu coração sussurrou: é ela. A melhor sensação é quando você
olha para aquela pessoa, e ela já está olhando para você. Como posso dizer que o amor é
cego se te amei por um olhar. E antes mesmo de saber o seu nome, eu sabia que te amava
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  Não aguento fica um dia sem você

Você é minha vida, você é minha alma. Pois sem minha vida não posso viver, pois não posso
viver sem minha alma, então não posso viver sem você. É por isso que te amo tanto. É tanto
carinho que sinto por você que mal cabe em mim. É tanto bem querer, que não consigo
expressar em palavras, então, traduzo meu sentir em gestos para você entender o quanto é
grande o que sinto por você. Você é um presente do universo para a minha vida. Chegou
sem avisar, sem dar sinal de que iria ficar e transformou meu mundo em um lugar mais
divertido, mais interessante e cheio de alegria. Obrigado pelo seu carinho, meu dia já não é
mais o mesmo sem você
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 Obrigado por está ao meu lado

Te dar todo o meu carinho é pouco! Você é uma pessoa tão especial que o que posso te
oferecer é sempre o meu melhor. Por isso te encho de amor e carinho, e sempre que
possível, te protejo de todo mal desse mundo. Tudo o que desejo é te ver bem e feliz. Te
abraçar apertado e dormir toda a noite ao seu lado é apenas o que preciso para ser feliz. São
nos piores dias que mais preciso de você, e é incrível o quanto você parece que sabe
exatamente o que dizer e como me ajudar. Obrigado pelo apoio e carinho incondicional.
Você traz luz, paz e amor para minha vida. Sem você, falta um pedaço de mim. Te amo e
obrigado por tudo de verdade. Você chegou e transformou meu mundo em um lugar muito
melhor...mais bonito, mais alegre e repleto de paz...obrigado por ser amor e luz em mim
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  Saudade

Sempre que penso em você meu coração se enche de amor. Meu carinho e admiração por você
são incalculáveis. Sou grato por te ter em minha vida e feliz por poder contar com seu
companheirismo nas horas que mais preciso. Sem nem mesmo você saber, penso em você todos
os dias. E, em meus pensamentos e orações, peço sempre pelo seu bem, pela sua felicidade e que
tenha uma vida cheia de realizações e sucesso. Mesmo longes, separadas pelas adversidades da
vida, você continua em meu coração e faz parte de mim. Te adoro e sinto falta da sua companhia
no dia a dia. Saudades, beijos
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  Uma amizade

Nossa amizade começou por um acaso, mas nossas afinidades nos aproximaram e nos
tornaram mais que amigas, nos tornaram companheiras na jornada da vida. Seu carinho me
fortalece e sua paz de espírito me ajuda a viver melhor a cada dia. Sou muito feliz por poder
contar com você. Eu amo minha vida porque minha vida é você. Eu não tenho nada, se não
tiver você. Meu mundo é pequeno, só cabe eu e você. Sua mão ficaria mais bonita encaixada
na minha
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  À melhor presente

Você acabou se tornando tudo o que eu tenho, misturado com tudo que eu sempre quis ter.
Você merece alguém insanamente, inexplicavelmente, perfeitamente e completamente
apaixonado por você. Abre teus olhos, esse alguém sou eu. Você é o maior presente que
Deus poderia me dar. Te amo hoje e sempre
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 Beijo da paixão

Um beijo seu não é um medicamento, mas tem o poder de em mim curar qualquer mal. Seu
beijo desinibe meu coração e transforma meu dia em um acontecimento memorável. A marca
do teu beijo marcou meu coração deixando em minha vida uma grande paixão. Não importa
se serão momentos bons ou ruins, mas se forem ao seu lado, cada segundo valerá a pena.
Não dá para negar, é você, tem sido você e vai continuar sendo você... Minha escolha, minha
certeza, meu amor. Sabe quando você quer que um momento dure para sempre? Então, é
assim quando estou com você
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  Quase fui dormir

Antes de ferir um coração, certifique-se que você não está dentro dele. Aquele momento que você
está com muito sono, mas não quer ir dormir, porque você está falando com uma pessoa que ama
muito. Nunca ignore uma pessoa que ama, se preocupa e tem saudades de você, porque talvez um
dia você poderá acordar e perceber que perdeu a lua enquanto contava as estrelas
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  Ao seu lado eu sou completo

 O que vejo em você, não vejo em mais ninguém. Só com você me sinto completo e só ao
seu lado posso ser feliz. Em resumo, direi que você é meu tudo. Eu te amo de uma forma tão
única e especial, que não é preciso te ver ou te ter para que meu amor cresça cada dia mais.
Apenas feche meus olhos e saiba que você existe. Existem muitas formas de ser feliz, a que
eu mais gosto é estar com você. Obrigado por me dar suas horas, seus beijos, seu coração,
sua companhia incondicional e seu amor infinito
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  Meu problema

Quer saber qual é o meu problema? Eu te amo, amo seu nome, amo o jeito que você olha
para mim, amo seu sorriso lindo, amo como você transforma um dia ruim em um dia
radiante. Esse é meu problema. Não quero perder-te; Não quero ter que falar com mais
ninguém à noite; Não quero que mais ninguém me diga coisas boas; Não quero que mais
ninguém me faça uma cena de ciúmes; Não quero que mais ninguém me beije. Eu não quero
ninguém além de você
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 Eu te amo com todo meu ser 

Ela pode não ser a mais bonita entre as mulheres, a mais inteligente, a mais confiante ou a
dama mais elegante do mundo; mas posso te oferecer apoio, companhia incondicional e,
acima de tudo, muito amor, pense bem, sou um bom partido. Eu te amei pouco a pouco,
devagar, com calma e cautela. Até que decidi arriscar e amar-te como sei fazer, intensa e
completamente, com a minha alma, com o meu coração, com todo o meu desejo... numa
palavra, com todo o meu ser
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  Amor imortal

Pode parecer exagero, mas a verdade é que não estou mentindo quando digo que todo o
meu amor por você é imortal. Cada vez que você olha para mim, você me derrete e me sinto
a pessoa mais importante e sortuda, obrigado por como você me faz sentir, isso não seria
possível se você não estivesse aqui. Além de bonita, você é carinhosa, sorridente, próxima,
alegre, atenciosa e gentil. Nunca chegará o momento em que me cansarei de lembrá-lo
repetidamente de tudo o que você significa na minha vida, o quanto você é importante para
mim e o quanto eu te amo. Eu sou um idiota sortudo
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 Isso não é exagero

Diga-me que você é tão feliz ao meu lado quanto eu sou com você, porque no amor não se
trata da felicidade de um, mas de ambos. Como não te amar se você entrou na minha vida
quando todos já tinham ido embora, quando tudo escureceu e os que estavam ao meu redor
me abandonaram. Por isso, desde que você decidiu ficar ao meu lado, comecei a te amar e
hoje te amo. Quando penso no bem que você faz à minha vida, não tenho mais nada a fazer a
não ser agradecer a Deus ou a quem quer que mexa os fios do destino por ter nos feito
coincidir. Quero dedicar a você uma linda frase de amor para que você possa emoldurá-la e
vê-la toda vez que sentir tristeza ou saudade de mim: eu te amo e não haverá nada que
diminua o que sinto por você. Não estou exagerando quando digo que depois dos meus pais
você é a pessoa que mais amo nessa vida, por quem estou disposta a enfrentar o universo
inteiro se for preciso. Antes de você eu não imaginava que eu, um ser tão frio e inexpressivo,
pudesse chegar a amar tanto. Mas quando você chegou você abalou meu mundo e me fez
perceber muitas coisas novas que eu não sabia sobre mim
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  Eu tô com sede

     Eu te daria a lua mas ela está longe, o céu mas não é meu, eu te compraria o mundo mas o
dinheiro não chega, eu te daria meu amor mas ele já é seu...    Não se atrase, quero você
comigo. Você não pode ver que eu morro por você? Encha meus poros com o seu ar e beije minha
boca que tem sede de você.   Quero te dar um casaco quando estiver com frio e te dar meu corpo
quando quiser calor, quero te dar todo meu coração, te dar meus beijos e sentir seu amor   
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  Alguém especial

Hoje venho confessar meus sentimentos a você, pois o amor que sinto por você é imenso,
só venho lhe dizer o que sinto, que só meu coração é dado a você. Não espero encontrar
uma palavra para te dizer o quanto te amo. Só espero continuar sentindo o que meu coração
sente hoje. Você deixará de ser alguém especial na minha vida, quando um surdo ouvir uma
pétala de rosa cair sobre uma mesa de vidro. Jamais te esquecerei
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 Um significado de minha vida

Você sabe qual é o motivo do meu sorriso todos os dias? A primeira palavra dessa frase. Você sorri
e eu caio em mil pedaços, pois eu não preciso de nada mais além do seu sorriso e da sua
felicidade. Você trouxe o pedaço que faltava ao meu coração e deu um novo significado à minha
vida. Te amo
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 Encontrei tudo em você

Você é a pessoa mais doce que eu já conheci, é a minha alegria ao amanhecer, é a felicidade
que eu tenho em acordar, é a eternidade que quero que fique em mim para sempre. Amor,
paixão, carinho, amizade, cumplicidade, afeto, lealdade, fidelidade, respeito... Encontrei tudo
isso em uma só pessoa, você. Nosso amor é aquele sentimento forte, único e verdadeiro,
que mesmo com o passar do tempo e com a distância que existe entre nós, jamais se
desgastará, pois pertencemos um ao outro, juntos em um só coração. Te amo
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  Ponto fraco

Um dia eu vou te abraçar tão apertado que todas suas peças quebradas irão se juntar
novamente. Até o infinito fica pequeno quando se trata do que eu sinto por você. Te amo
muito. Se eu pudesse escolher de novo, eu escolheria novamente você. Prefiro um minuto
ao seu lado do que uma vida inteira sem você. Meu ponto fraco tem nome, endereço e um
sorriso lindo
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  Eu amo um anjo

Eu te amo. Te amo de verdade. Nunca na minha vida me senti tão feliz e realizado como me
sinto agora. Eu realmente acredito que você é o amor da minha vida. Eu descobri que era
amor quando a palavra "muito" passou a ser pequena para definir a intensidade do meu
gostar de você. Você é um anjo. Você me cuida, me protege, me faz sorrir, me faz bem, me
faz te querer cada vez mais e, principalmente, me faz te amar cada vez mais com uma
facilidade imensa. Te vi, te desejei, te quis. Hoje você é minha e mesmo que eu já te tenha,
cada dia que passa eu te quero mais, e mais, e mais, e muito mais... Porque te ter, te ver, te
ouvir, te sentir, te abraçar, te beijar, te amar é a melhor coisa do mundo

Página 77/218



Antologia de Robson Kim

  Melhor coisa

Lindo é quando alguém escolhe pousar ao teu lado, podendo voar. Podendo encontrar até
outros ninhos, outros caminhos, escolhe ficar. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça,
sem você não tem graça. Nunca imaginei que alguém me faria tão feliz. Você é especial, me
completa e dá sentido a minha vida. Amo você. Eu prometo te dizer eu te amo todas as
noites e te provar isso todos os dias. Quando eu digo que te amo, não digo por força do
hábito. Eu falo isso para te lembrar que você é a melhor coisa que aconteceu em minha vida
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  Mudança na minha história

Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado você de presente. Por fazer com que você
fizesse parte da minha vida, que mudasse minha história de uma forma tão intensa, tão
repentina e tão linda. O que sinto por você é maior que qualquer coisa que já fui capaz de
sentir na vida. É incapaz de ser explicado. É a certeza. A razão, o motivo. É pra vida toda. É
simplesmente amor
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  Um amigo

Se você quiser chorar, eu vou ser seu ombro, se você quiser rir, eu serei seu sorriso, se
você quiser voar, eu vou ser seu céu. Qualquer coisa que você precise, é o que eu vou ser,
se você quiser escalar, eu serei sua escada, se você quiser correr eu serei seu caminho, se
você quiser um amigo, não importa quando, você pode vir a mim. Te encontrei por acaso,
mas o acaso nos uniu e nesse tempo que vivo passando com você, digo que é o melhor da
minha vida. Cada riso, cada besteira, cada momento é único, se a amizade for verdadeira,
não à distância que impeça
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  Te darei tudo por um sorriso seu

Quando tiveres uma lágrima de tristeza, parte-a ao meio, dá-me metade e chorarei contigo. Quando
eu tiver um sorriso de alegria, dou-te por inteiro para poder te ver sempre feliz. Sei que seu coração
está ocupado com muita gente. Mas, por favor, guarde para mim um lugar pequenininho, aonde eu
possa estar junto de você. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo eu penso em
você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você,
meu riso é tão feliz contigo
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  Meu primeiro olhar

Quando tiveres uma lágrima de tristeza, parte-a ao meio, dá-me metade e chorarei contigo.
Quando eu tiver um sorriso de alegria, dou-te por inteiro para poder te ver sempre feliz. Que
as lagrimas que hoje rolam dos meus olhos levem consigo o meu amor não correspondido, e
que esse sorriso nos meus lábios seja a certeza de que eu te amo e te desejo tada felicidade
do mundo. Quando nós trocamos o primeiro olhar o meu coração pediu para se apaixonar.
Igual o sol que nasce e só pertence ao dia, quando eu nasci o meu amor já te pertencia. E
mesmo depois de tudo, de todo o sofrimento, dor e solidão, eu não me importaria nem um
pouco de passar por tudo de novo, sabe por que? Por que o simples fato de ver seu sorriso,
sua felicidade ou de ao menos poder estar ao seu lado já basta, pra mim basta
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  Pensa?

Pensas que eu te amo?

Pensas que estando na rua 

proclamo teu nome?

Pensas que te quero?

Pensas que choro

noite e dia esperando por ti?

Pois nunca alguém 

pensou tão certo em sua vida. Fecho os olhos,

tapo a boca,

mas continuo a sentir

o brilho das estrelas,

e o gosto do amor.

Tapo os ouvidos,

paro a respiração,

mas continuo a ouvir

os sussurros das noites

e a sentir o cheiro da 

salvação.

Tento não lembrar

e o tempo parece esquecer

as noites em claro,

só de pensar em você
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  Beleza de uma flor

Se você pudesse mensurar o quanto é importante para mim, talvez conseguisse ter a
dimensão do amor que sinto por você ? um amor que de tão grande que é mal cabe em mim!
Amo você. Quem tentar possuir uma flor, verá sua beleza murchando. Mas quem apenas
olhar uma flor num campo, permanecerá para sempre com ela. Você nunca será meu e por
isso terei você para sempre. Não sou teu dono! Apenas te amo. Por isso te liberto, pois para
mim mais vale ver teu sorriso longe dos meus braços do que sentir tuas lágrimas a molhar
meu peito. Estou aqui e eu amo você. Sempre amei e sempre amarei. Fiquei pensando em
você, vendo seu rosto em minha mente, durante cada segundo que me ausentei
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 Como você faz eu me senti assim?

Foi só te conhecer para todas as outras garotas ficarem sem graça, pare de sorrir na minha
frente só sorria, se for capaz de me amar porque estou me apaixonando. Você sorri e eu caio
em mil pedaços, pois eu não preciso de nada mais além do seu sorriso e da sua felicidade.
Se há amor na tua fala, pouco me importa o resto. Meu coração bate por amor e como foi
você que o plantou lá, minha vida depende da sua. Eu amo este mundo porque tu estás
comigo! Estás nos meus braços! Tu és a minha vida, tu és o sorriso do meu coração, a
minha felicidade. Como pode que apenas você tenha o poder de fazer minha cabeça girar,
meu corpo estremecer e meu coração palpitar de tanto amor?
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  Eu existo por sua causa

Eu te amo como jamais outro alguém vai te amar!

 Olhe para mim e veja isso nos meus olhos. 

Você está em todos os meus sonhos.

 Eu te amo e te quero muito! 

Você deve até desconfiar; é demais para ser incomparável. 

Mas a verdade é que te amo. Assim como a nuvem só existe se chover, assim como o poeta
só é grande se sofrer, assim como viver sem amor não é viver, não há você sem mim, eu não
existo sem vocêNão há nada que deseje mais que passar a vida ao seu lado, meu amor. Não
há nada melhor que pensar que posso ver seu sorriso diariamente até ao final dos meus
dias. Quero segurar você nos meus braços, encostar meus lábios aos seus e lhe dar
eternamente o meu amor
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 Nada vai tira nosso amor

Não há nada que possa impedir de te amar, nem sogra chata, nem passado obscuro ou
distância, você me completa e acredito que eu te completo, por esse motivo posso afirmar
que nada será capaz de me tirar de você e de o tirar de mim. O amor tem seus intensos
significados, perco a noção do tempo quando estou com você, meu desejo se intensifica só
de saber que estou ao seu lado, tecendo a vida com quem tanto admiro e prezo
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 Mudo de sonho?

Eu não viveria em um mundo onde você não exista... Preciso te ver todos os dias, estar
perto, te sentir, te amar intensamente e viver esse amor que é maior que tudo. Confesso, que
há muito eu não sentia,

No meu coração, tanta alegria.

E agora, eu vejo coisas que antes não via.

Tudo, à minha volta, é só harmonia.

E a razão de tudo, é o amor! só podia. O meu amor conhece cada gesto seu

Palavras que o seu olhar só diz pro meu

Se pra você a guerra está perdida

Olha que eu mudo os meus sonhos

Pra ficar na sua vida
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  Meu nome é tudo

Meu nome é: amor, Meu destino é: sofrer, Meu alimento é: seu beijo, Minha vida é: você. A
lua ofereceu ao sol, uma fita de cetim, e eu ofereço a você, um amor sem fim. Eu te amo, eu
te adoro, não sou nada sem você, é bobagem, mas eu choro só de pensar em te perder.
Peço-te perdão. Perdão pela minha confusão. Confesso que por um momento achei que teria
seu coração. Se pensa que eu te amo, se pensa que eu choro por você, se pensa que eu te
quero e não vivo sem você, pensou certo
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  É só me pedir 

Você não é apenas minha amiga, você é meu amor. Você não é apenas meu amor, você é
meu coração. Você não é apenas meu coração, você é minha vida. Você não é apenas minha
vida, você é meu tudo. Das coisas que realmente têm valor, saiba que o seu amor é o que eu
mais valorizo. Adoro a sua companhia. Amo muito você. Não quero ser na sua vida o início
de um fim nem o fim de um começo, quero ser o início de um começo sem fim. Nunca
provoques o florescer de um sorriso dizendo eu te amo, para depois fazer rolar uma lágrima
pedindo: esqueça-me. Se pedires minha vida, eu te darei sorrindo. Se pedires que eu vá
embora, para sempre partirei. Mas não me peças pra te esquecer, pois jamais te esquecerei
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  Seu abraço é tudo pra mim

Quero o seu sorriso, seu abraço e seu carinho, mas acima de tudo, quero o seu amor.
Porque quando você me abraça o mundo gira devagar. Foi no mundo do seu abraço que
encontrei o jeito mais belo de viver e me apaixonar por você todos os dias. A vida é uma
caixa de surpresas, que só se abre com um sorriso sincero através da sua beleza. Quando
meus pensamentos estão voltados para você, eles fazem com que meu dia seja cheio de paz,
alegria e disposição. Você é luz para meus olhos e aconchego para o meu coração. Que
nosso relacionamento, assim como nosso amor, sejam eternos
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 Você está acima de meus sentimentos

Minha vida é feita de sorrisos. Minha vida é feita de paz. Minha vida é um poema de amor e
você é parte desta poesia. Amar é cuidar e confiar, é precisar um do outro e se dedicar
sempre. A vida é mais interessante com você ao meu lado e eu sei  o quanto a sua presença
mudou a minha vida para melhor. Se você pensa que está longe de mim só porque eu estou
lhe falando através de uma mensagem, não se engane, pois você está comigo em todos os
momentos do dia. Você é a melhor coisa a ser conquistada, pois acima de qualquer coisa,
você é a pessoa que possui livre aos meus sentimentos. Você é o meu amor, o meu tudo e
poderá sempre contar comigo, nos momentos de alegria e também nos de tristeza. Eu te
amo, agora e sempre
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  Amor eterno

Meu amor, você e eu temos algo em comum, que nos aproxima, nos aquece, que mexe com
nossos corações e com as nossas emoções. Palavras podem ser perdidas, promessas
podem ser esquecidas, mas o amor verdadeiro sempre irá permanecer. Podem passar os
anos, passar as horas, passar toda a eternidade, que não vou deixar de te amar. Esta
mensagem é para que você perceba o que estou sentindo e o quanto você é importante para
mim. Durante o passar do dia eu fico lembrando do seu sorriso, da sua voz, do som da sua
risada e de todas as coisas boas que partilhamos. Com você ao meu lado, aprendi a
enxergar tudo mais bonito, aprendi a ver tudo com mais alegria, mais brilho e mais
sensibilidade
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   Você me deixa aquecido

Quando estou só, o meu pensamento viaja sempre ao encontro do seu. Nosso amor vai além
das fronteiras do pensamento e acontece em cada mínimo gesto de carinho. Hoje eu sou
uma pessoa apaixonada, que quer ter para sempre o seu abraço, o seu beijo e o seu carinho.
Eu estou aqui abrindo o meu coração para demonstrar o quanto eu te amo. Palavras podem
ser perdidas, promessas podem ser esquecidas, mas o amor verdadeiro sempre irá
permanecer. Hoje eu te amo mais do que ontem e menos do que amanhã. O amor existe para
dar consolo, nos manter aquecidos e para aqueles momentos de dificuldades, quando
estamos solitários demais. Durante o passar do dia eu fico lembrando do seu sorriso, da sua
voz, do som da sua risada e de todas as coisas boas que partilhamos. Quero estar junto de
você em todos os momentos, sentir as mesmas emoções, acreditar nas mesmas coisas e
compartilhar as tristezas e muitas alegrias
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  Seu afeto

Por mais que os atos demonstrem, às vezes, eu preciso de palavras para dizer o quanto você
é importante para mim. Amar é cuidar e confiar, é precisar um do outro e se dedicar sempre.
A cada dia o espírito do amor surge mais uma vez, para contar que o nosso amor vai durar
por toda a eternidade. Deus me trouxe um felicidade imensa, ao colocar em minha vida uma
pessoa tão especial, carinhosa e amorosa como você. Amar você é adorar as suas
qualidades, aceitar os seus defeitos e ser consciente de que, com você, eu sou capaz de
vencer o mundo e conquistar tudo que há nele. Obrigado por corresponder o meu
sentimento de amor e por ser meu porto seguro. O seu amor é a luz que ilumina a minha
escuridão, que aquece a minha alma e enlouquece o meu coração. Da minha vida você é a
razão. O seu carinho e afeto me fascinam e tudo o que vem do seu coração me envolve. A
cada dia o espírito do amor surge mais uma vez, para contar que o nosso amor vai durar por
toda a eternidade
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  Um presente

Por mais que os atos demonstrem, às vezes, eu preciso de palavras para dizer o quanto você
é importante para mim. Você transformou completamente a minha vida, a minha forma de
agir, de sentir, de pensar e de amar. Quero que você saiba que foi o presente mais
maravilhoso que já eu recebi. Você é a pessoa dos meus sonhos e está sempre em meus
pensamentos. Sei que você é a pessoa certa que estará ao meu lado nos momentos difíceis
e nas horas incertas. Eu te amo e e você sabe que estou ao seu lado em pensamento e
coração
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 Me apaixonei 

Eu já te via muito antes nos meus sonhos, eu procurei a vida inteira por alguém como você.
Quando eu vi você tive uma ideia brilhante. Foi como se eu olhasse de dentro de um
diamante e meu olho ganhasse mil faces num só instante. E sim, para que você saiba, foi
amor à primeira vista. Eu me apaixonei completamente e de forma irreversível por você. No
momento em que te vi, soube que minha vida nunca mais seria a mesma
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  Eu vivo sempre feliz

Meu amor, minha vida... Grito ao mundo o verdadeiro motivo que me faz viver feliz. Você é o
motivo de tanta satisfação e realização no meu dia a dia. Quero você ao meu lado por toda a
eternidade. Te amo. Eu não sei como expressar as emoções conflitantes que subiram como
uma tempestade no meu coração. Eu só sei que em todos os meus pensamentos só dá você.
E saber que o sentimento que sinto por você é recíproco, só aumenta ainda mais o meu
amor por você
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  Amo cada coisa sobre você

Querida, Eu te amo. Eu amo cada pequena coisa sobre você. Eu amo o seu sorriso bonito,
seus olhos mágicos, e o tom da sua voz. Eu amo o seu toque suave e eu amo o calor que eu
sinto quando estou ao seu lado. Eu não consigo parar de pensar em você quando estamos
separados. A realidade é que não te amo com meus olhos que descobrem em ti mil falhas.
Mas com o meu coração, que ama o que eles desprezam e apesar do que vê, adora se
apaixonar
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  Apenas um brilho seu

Procurei palavras bonitas para te escrever. Vasculhei dicionários, gavetas e gramáticas, mas não
encontrei nada que pudesse dar uma definição exata do meu sentimento por você. O mundo é
repleto de cores, cores que se misturam e assim formam uma aquarela; mas de que adianta o
mundo ter tantas cores, se quando tu passas por meus olhos, apenas tu brilha em cores e todo o
resto torna-se preto e branco?
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 Eu gosto de tudo em você

Você é aquele frio na barriga, aquele brilho no olhar, o riso sincero. Você é tudo, sem ao
menos me pertencer. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito, não negaria um
beijinho a quem anda perdido de amor. Não escolhi começar a gostar de você, quando
percebi você já havia dominado todo o espaço dentro do meu coração. E agora, o que eu
farei se o seu coração já pertence a outro alguém?
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 Não consigo me livrar disso

Às vezes, eu sinto que o meu amor por você é tão grande e profundo que chega a doer. Sei
que ele é impossível, mas também é impossível me livrar desse sentimento que tomou conta
do meu ser e está se tornando maior que eu a cada dia que passa! Eu te amo e não abro mão
desse sentimento. Quando o amor enche o coração, não deixa nele lugar para mais nada.
Nem para o ódio, nem para o rancor, nem para o orgulho. Queria estar contigo, para beijar-te
suavemente, olhar-te nos olhos e dizer: Vou amar-te para sempre
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 Crescimento do nosso amor 

Como não posso estar contigo agora, as minhas palavras vão ao teu encontro para te dizer
que és muito especial para mim. Amor sabes porque é que o nosso amor cresce todos os
dias e não pára? É porque ele é infinito... Amo-te muito. Sabes porque é que os anjos estão
chateados comigo? Porque sonho contigo, em vez de sonhar com eles. Um beijo pode ser
curto, longo, suave, molhado, carinhoso, apaixonado....Mas para ser bom basta ser TEU
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  Cheiro da paixão

Tenho o sabor da tua PAIXÃO nos meus lábios... O cheiro do teu AMOR no meu corpo... E a
tua PRESENÇA no meu CORAÇÃO. Espreita pela janela... observa o céu e as estrelas...
escuta o silêncio da noite... e lembra-te que algures por ai... alguém faz o mesmo pensando
em ti. Esse lindo sorriso teu; Teus olhos cor de esperança; Espero que um dia sejas minha;
Quem espera sempre alcança. Tenta ler 1 livro em branco, tenta beber duma fonte que não
deite água, tenta ver de olhos fechados e agora imagina a mim sem o teu AMOR. Apaga a luz
do teu quarto, abre a janela! Deixa o silêncio da noite entrar, escuta o riso das estrelas, e
sente o Beijo que a lua te dá em meu nome
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  Prefiro do mesmo jeito

Quando foi que me apaixonei? No primeiro abraço? No primeiro beijo? No primeito olhar?
No primeiro toque? Não sei, só sei que me apaixonei.  Se eu tivesse que começar minha vida
tudo de novo, tentaria te encontrar o mais rápido possível. Eu me apaixonei por você sem te
beijar, sem te ver todos os dias, pois o amor pode acontecer de maneiras diferentes. Gostar
de alguém é ter várias opções e sempre preferir o mesmo beijo, o mesmo sorriso, o mesmo
defeito, o mesmo jeito 
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  Casamento ou namoro?

Se você quiser a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola, o que eu mais quero é que
você me queira. Esse teu amor alimenta meu corpo e minha alma e sem ele já não consigo
viver, pois você é meu mundo. Toda uma vida estaria com você, não me importa de que
maneira, nem como, nem onde, mas com você
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  Só....te quero

Só de ouvir a sua voz eu já me sinto bem. Nas últimas vezes que nos falamos, nos últimos
dias e meses e em todos esses anos acabei não lembrando de dizer o significado da tua
existência para mim e fui calado. mas acho que já passou da hora de dizer que você é e
sempre foi alguém especial em minha vida, te amo muito. Enquanto alguns te odeiam pelo
que você é, outros te amam pela mesma razão, assim como eu te amo. Eu quero você. digo,
repito, falo outras mil vezes. de trás para frente, de frente para trás. de canto, de lado, da
maneira que for. eu quero você
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  Precisa de um abraço?

Por onde anda o seu abraço que há tanto tempo não sinto, preciso dele para viver, acender a
poesia da vida que há tempo perdi com seu adeus. No calor do teu abraço viajo pelas
estrelas e bebo da tua boca o amor mais belo e ardente que a nossa vontade de amar
produz. Amo te abraçar, sentir seu corpo junto ao meu, produzir em nossas almas a emoção
que alimenta nossos corações no prazer de nos ter. Quando você vai aparecer aqui do nada,
sem motivos e falar que simplesmente a saudade bateu, que precisa de um abraço meu? 
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  Um oceano de carinho

Nesse meu coração explode um mar de carinho que tenho para lhe dar, basta você deixar
que ele aconteça. A alegria de saber que você existe é o suficiente para aguentar a tristeza
de não estar ao seu lado. As coisas que realizamos, nunca são tão belas quanto as que
sonhamos. Mas às vezes, nos acontecem coisas tão belas, que nunca pensamos em
sonhá-las. Para mim aconteceu... você
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  Rompeu a barreira do meu coração

Em cada pedaço meu há um pedaço de você. Porque amor é isso: misturar-se um ao outro,
se perder para se encontrar. Eu soube mesmo que te amava quando continuei a enxergar o
melhor que há em você mesmo quando descobri os seus piores erros e defeitos... Adoro o
jeito como você rompe cada barreira do meu coração e me faz te amar, todos os dias, um
pouco mais. Juro que não me importaria se você me acordasse de madrugada com uma
ligação dizendo que não consegue dormir porque tá pensando em mim
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 Flores de um anjo

Eu sou a flor do teu coração! Aquela que se abrirá quando pensares em mim e aquela que se
fechará quando me esqueceres. Se eu te oferecer 11 flores e olhares para o espelho irás ver
as 12 flores mais lindas do mundo. Toma o meu coração! É teu! Trata-o com gentileza e não
o partas! Está cheio de amor verdadeiro, portanto guarda-o juntinho ao teu. Eu não sei onde
vivem os anjos, se no céu, na Terra ou no paraíso! Mas o que sei é que um anjo vai ler esta
mensagem
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  Amor não tem medidas

Não preciso dizer que meu amor por ti é maior que o céu, ou mais profundo que os oceanos,
ele simplesmente não pode ser medido. Ando com seu beijo grudado na minha alma e quero
viver a vida inteira sob o prazer de sentir a emoção do seu calor a me completar. O teu beijo
acende toda a cidade, enlouquece os faróis, faz a terra girar ao contrário e me atira na poesia
do teu corpo. Amo beijar a tua boca, me ver louco em busca da emoção do seu abraço, fazer
dos momentos a lenha para alimentar nossa fome de amor. Hoje acordei com o seu beijo em
minha boca e descobri as cores da vida girando na órbita do meu coração perfumado de
você
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  Eu acordo pensando no seu beijo

Achava que era coisa da minha cabeça quando você me olhava de canto, mas descobri que
você sempre soube que eu estava na sua. Estou aqui pra dizer que não posso mais, pra mim
já deu. Não posso mais passar noites em claro sonhando com seus beijos. Se amar é
acordar no meio da noite, pensar no rosto e abraçar o travesseiro, se é olhar para o mar e ter
vontade de viver e morrer, então eu te amo
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  Um momento de ficante

Sua luz me ilumina e me faz crer que esse nosso lance não acaba por aqui, que ele irá muito
além de pequenos momentos. vim aqui dizer que eu queria muito que você se entregasse e
mergulhasse cada vez mais nesse sentimento, pois esse nosso caso já não pode ser mais
um lance. Eu quero mais. Não sei até quando isso vai durar, mas enquanto não acaba, me
deixa ficar mais próximo de ti? Te amando, vivendo caricias e momentos únicos?
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  Amanhecendo no amor

Eu sempre estarei com você... Não importa onde, não importa como e nem importa quando.
Só quero estar com você até o fim. Você é o amor da minha vida e eu não tenho dúvida
disso. Você é a minha alegria ao amanhecer, é a felicidade que eu tenho em acordar, é a
eternidade que quero que fique em mim para sempre
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 Deus te fez especialmente para mim

Com você, eu ganhei o amor verdadeiro e um sorriso permanente no meu rosto. Obrigado
por ter entrado na minha vida. Meu amor por você é tão grande que às vezes até parece que
nem cabe mais neste mundo. Deus te criou para me fazer feliz, eu sou sua pra sempre, você
é minha fortaleza, juntos somos mais felizes. Eu quero seu sorriso e suas lágrimas, sua
risada e seus silêncios. Eu te amo, por completo e sem "mas". Desde o momento que nos
encontramos eu moro em você e você mora em mim, até o final dos nossos dias porque
Deus nos uniu e a vida quis assim, até o fim 
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  Te aceito de qualquer forma

Você pode não ter sido meu primeiro amor, mas foi o amor que tornou todos os outros
amores irrelevantes. Quem diria que um olhar iria me transformar na pessoa mais
apaixonada do mundo? Olhei, fiquei e apaixonei. Se meu coração soubesse falar, ele gritaria
seu nome a cada batida. Eu te entendo. E quando não te entendo, te aceito. E acima de todas
as coisas, eu te amo
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 Você estará sempre em primeiro lugar

Não importa onde você esteja, ou o que esteja fazendo ? ou com quem esteja. Não importa,
não muda nada. Eu sempre amei, e vou amar, honestamente, verdadeiramente,
completamente, você. Eu me coloquei em segundo lugar, só pra deixar você em primeiro. Eu
passei a amar menos as pessoas, só pra poder te amar mais. E eu, te amarei, querida,
sempre. E estarei ao seu lado por toda a eternidade. Eu te amarei até as estrelas deixarem de
brilhar. Até os céus explodirem e as palavras não rimarem
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 À motivação do meu dia

Você é o fôlego que eu preciso para enfrentar cada batalha com a devida motivação. Eu
nunca me cansarei de dizer que é você quem eu amo, é você quem eu quero e é ao seu lado
que eu quero acordar todos os dias. Acho que você é a única pessoa capaz de manter as
borboletas no meu estômago batendo as asas por tanto tempo. Ei, eu te amo. Amo mesmo.
Suas qualidades, defeitos, cicatrizes, manias... Tudo. Um dos motivos pelo qual eu te amo, é
a segurança que você me traz. Pode ter certeza que ao teu lado, caminho até de olhos
fechados
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  Um dia importante

Importante não foi o dia que conheci você, mas o momento em que você passou a viver
dentro de mim. Meu amor, quando digo que te amo profundamente... estou descrevendo
apenas superficialmente tudo o que sinto. Um beijo e um sorriso nos lábios é o que te
ofereço hoje por todos os momentos agradáveis pelos quais já passamos juntos
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  Amor por olhares

São pessoas como você que me fazem abrir a janela de manhã, respirar, sorrir e pensar que
a vida é bela e que vale a pena ser vivida. Fale comigo sempre que você estiver triste,
mesmo que eu não consiga lhe trazer alegria, eu lhe darei muito amor. A felicidade é
multiplicada quando dividida com alguém tão especial como você. Como posso dizer que o
amor é cego se eu te amei por um olhar. Quando estiver triste lembre-se que no mundo
existe alguém que está feliz pelo simples fato de você existir
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  Um abraço mexe comigo

Quero sempre esse teu abraço que me protege, que me esquenta e que me livra de toda a
solidão. Teu abraço é perfeito! 

Mexe comigo, com meu peito, com meus sentimentos. Você não brincou simplismente os
despertou. A gente descobre a importância de um abraço quando precisa de um
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 Me inspiro em alguém 

Você, meu bem, me faz sentir assim! Não sei qual será nosso futuro, mas pode ter certeza
que nossa ligação não pertence só ao presente. Eu preciso de você para inspirar minhas
poesias. Preciso de você para ser bem mais que um(a) amigo(a). Meu coração bate por amor
e como foi você que o platou lá, a minha vida depende da sua para viver
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  Eu fui amado?

Jurei te amar eternamente, mas como não sou eterno, juro te amar até o fim da minha vida. O
que machuca não é o amor, são as pessoas. O amor é só um sentimento. Meu coração bate
por amor e como foi você que o platou lá, a minha vida depende da sua para viver. Só o que
eu preciso para viver minha vida plenamente é ter você ao meu lado sempre. O pior de tudo
não é ter perdido um grande amor, e sim descobrir que nunca foi amado. Só sofro com toda
a força do mundo porque amo com a intesidade de um cometa
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  Beijei uma nuvem

Beijar você é como morder uma nuvem. Se sentir um vento gelado passar, é um beijo meu
que está indo aí só para lhe provocar frio e você me chamar para lhe aquecer com meu
coração. Seu beijo é mais lindo que o mar, seu beijo é mais doce que o mel. Te abraço e o
tempo parece voar, teu beijo tem gosto de amor, então me beije por favor. Não sei porque
estudei na vida, se tudo o que eu preciso saber está na geografia dos seu corpo, na história
dos seus olhos e na química dos seus beijos
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  Iluminação do meu dia

A pessoa que eu amo tem um lindo sorriso. É tudo que eu preciso para minha alegria. A
pessoa que eu amo tem nos olhos a calma, ilumina minha alma, é o sol do meu dia. Não
adianta eu tentar querer te excluir da minha vida. Eu já escrevi vários textos e mesmo que
seja só em algumas palavras, você sempre vai estar lá presente. Tua boca, eu nem sabia que
era assim, tão macia. E o teu beijo tão molhado, demorado, fez um estrago em mim
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  Uma amizade que não pode ser quebrada

Desde Que Conheci A Tua Amizade, Vivo Trabalhando Para Te Ter Ao Meu Lado, Porque Me
Sinto Forte E Indestrutível Com A Sua Presença Em Mim. Vou Sempre Me Lembrar Da
Amizade Que Temos, Pois Ela É A Chama Que Alimenta Meus Dias Na Construção Da
Certeza De Ser Feliz. Depois Que Você Chegou Em Minha Vida Trazendo A Sua Amizade
Aprendi Que O Mundo É Mais Colorido Com A Visão De Existência Que Encontrei Em Sua
Dedicação Por Mim. Tenho Por Ti Um Carinho Imenso Que Se Alimenta Na Amizade Que
Sinto E Posso Dizer Ser Do Tamanho Do Infinito

Página 127/218



Antologia de Robson Kim

  Prazer da minha emoção

O Teu Amor Me Alucina, Tem Cheiro De Primavera, É Fogo Feito O Verão, Meu Cobertor No
Inverno, No Outono Hiberno Nos Teus Braços E Mato Meus Desejos De Amar. Amo
Descobrir A Cada Dia A Imensidão De Amor Que Compõe A Galáxia De Prazer Que Brilha Na
Emoção De Te Amar. Não Há Mais Nada Que Me Faça Viver A Não Ser A Luz Dos Teus Olhos.
Não Sei Por Que Te Amo Tanto Se Esse Teu Amor Não Desgruda De Mim, Me Sufoca De
Querer, Talvez Por Isso Não Consiga Pensar Em Mais Nada, Mas Adoro Viver Com Você Na
Cabeça
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  Perfume de prazer

Adoraria quando passasse ao meu lado eu sentir seu. Perfume Passa Por Mim E Deixa Em
Minha Pele Um Rastro Devassador De Amor E Sedução. Vou Escrevendo A Cada Dia Com O
Amor Que Colho Nos Teus Lábios As Páginas Mais Belas Para Enfeitar Nosso Coração. Eu
uso essa. Droga Proibida Esse Amor Que Sinto Por Você Me Alucina E No Êxtase Da
Loucura Me Vejo Totalmente Perdido Nesse Oásis De Encantos E Calor. Guardo Comigo As
Lembranças De Amor e carinho, Mas Procuro Constantemente Novas Emoções Em Seus
Encantos Para Ter A Cada Dia Novas Poesias De Amor. Quando Se eu me afasto, É Porque
Eu Quero Que Você Se Aproxime 
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  Só preciso ouvi uma palavra sua

Que Essas Minhas Palavras Possam Aquecer Seu Coração E Permitam Que Encontre Nelas
O Quanto Você Significa Para Mim. Gostaria Tanto Te Ter Para Mim, Alma Gêmea, Mas
Mesmo Sem Te Ter Sinto Que Pertenço A Ti. Quero Muito Te Ter Para Mim E Depois Deixar O
Amor Ditar Os Caminhos Da Alegria Por Onde Vou Encontrar Sempre O Seu Perfume Como
Fragrância Da Perfeição. Hoje Eu Preciso Ouvir Qualquer Palavra Tua, Qualquer Frase
Exagerada Que Me Faça Sentir Alegria Em Estar Vivo
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  À cor dos seus encantos

Ah! Essa Tua Beleza Me Maltrata E Me Faz Escravo Dos Encantos Que Ela Revela, Que Me
Deixam Cego De Amor E Louco Pelo Prazer De Te Fazer Feliz. Na Tua Boca Mora Um Beijo
Tão Gostoso Que Não Posso Acreditar Existir Algo Mais Belo. Ontem Me Perguntaram Sobre
A Beleza, Respondi Que Além De Vê-la Posso Sentir Sua Voz Docemente Declamando As
Cores Da Vida Aos Meus Ouvidos
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 Uma rosa de amor

Eu Vou Fazer O Que For Preciso Para Te Fazer Sempre Feliz. Eu Prometo Te Amar Por Toda
A Eternidade. Eu Te Amo Verdadeiramente, Loucamente, Profundamente... Para Sempre.
Você É Uma Bênção Disfarçada Em Minha Vida. Eu Adoro Cada Segundo Que Passo Com
Você. Eu Te Amo Mais E Mais Todos Os Dias. Você É A Razão De Eu Ser O Que Sou. Eu Te
Amo. Nosso Amor É Como Uma Rosa Florescendo Na Primavera. Ela Continua Crescendo
Com O Passar Do Tempo. E É Eterna Como O Sol. Eu Não Existo Sem Você. Eu Te Amo
Demais
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 Tudo por um sorriso seu

Eu Faria Qualquer Coisa Para Colocar Um Sorriso Nesse Seu Rosto Que Eu Amo Tanto. Eu
Não Consigo Expressar Meus Sentimentos Por Você. Eu Te Amo Mais Do Que Você Possa
Imaginar. Eu Quero Que Você Saiba Que Eu Sou Seu Hoje, Amanhã E Sempre. Eu Nunca
Soube O Que Era O Amor Verdadeiro Até Que Te Conheci. Eu Te Amo. Eu Parei De Fazer
Desejos Quando Vejo Estrelas Cadentes. Sabe Por Quê? Porque Eu Tenho Você E Isso É
Tudo O Que Eu Quero Na Minha Vida
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 A pior bebida é a saudade

Tenho saudade. Não fumo nem bebo, mas sou viciado. É a saudade da minha querida, a
saudade de você. Se o amor fosse grande, até o Monte Everest seria uma pilha pequena em
comparação com o amor que tenho por você. Se você olhar para o céu e roubar uma estrela,
aperte-a, beije-a, pense em mim, porque a estrela sou eu
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 Um desastrado que te ama

Porque eu te amo e não consigo me ver sem ser o teu amor por anos. Enquanto eu existir,
você nunca estará só. Te amo, meu bebê. Se eu sei o que é o amor, é porque você existe em
minha vida. Infelizmente para um relacionamento dar certo é preciso muito mais do que um
simples 'Eu te amo'.  Sou um grande desastre e talvez seja o que você menos precisa agora.
Mas esse desastre te ama profundamente com toda a sua alma. Graças a você, eu rio um
pouco mais, choro um pouco menos e sorrio muito mais. Eu amo você e meu amor é tão
grande quanto o universo
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  Um amor além do horizonte

Amar não é só olhar nos olhos e dizer "eu te amo", amar é fixar os olhares em uma mesma direção
em busca de um novo horizonte. Você é minha vida, você é minha alma. Pois sem minha vida não
posso viver, pois não posso viver sem minha alma, então não posso viver sem você. É por isso que
te amo tanto. A realidade é que não te amo com meus olhos que descobrem em ti mil falhas. Mas
com o meu coração, que ama o que eles desprezam e apesar do que vê, adora se apaixonar.
Quem ama não só acredita no amor como também faz com que ele aconteça todos os dias na sua
vida. Obrigado por tornar minha vida melhor diariamente
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  Uma alma perfeitamente compatível

Não poderia pedir a Deus uma menina mais perfeita que você. Ele me enviou minha alma
gêmea. A coisa mais linda que estou sentindo é estar a fim de você, é te abraçar e não
querer te perder, é me apaixonar e não querer sofrer, é te beijar e sentir o gosto de viver. Os
raios de sol não são nada perto da luz que você projeta na minha alma e no meu caminho.
Às vezes é preciso parar e olhar para longe, para podermos enxergar o que está perto de
nós. Foi nesse instante que acabei te vendo
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 Uma cura

Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Eu espero você. Eu poderia amar
qualquer outra pessoa, uma pessoa menos complicada, menos indecisa, e que estivesse
disposto a estar comigo toda hora. Mas meu coração te escolheu, e por alguma razão, ele
não abre mão de você. Esqueci de te contar a parte feliz da história. Foi quando você
chegou. Mesmo sem entender tudo o que eu sinto, algo me leva até você todos os dias. Uma
vontade de encontrar em seu abraço, uma cura para as coisas que não suporto mais
aguentar sozinho
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  Apenas você

Eu quero você. Apenas você. Apenas seus lábios. Apenas seus braços. Apenas seus
sorrisos. Apenas seus abraços. Eu quero você. Todo dia. Toda hora. Todo minuto. Todo
segundo. Todo momento. Nunca precisei tanto de alguém como preciso de você, nunca
desejei tanto um sorriso como desejo o seu, nunca esperei tanto por um beijo como espero
pelo seu. Você tem o sorriso mais lindo, a risada mais boba, e o abraço mais gostoso. Se eu
pudesse escolher alguém para passar a eternidade ao meu lado, acredite, seria você. Eu me
apaixonaria quantas vezes fosse necessário. Por você vale a pena fazer aquelas loucuras de
amor que a gente ouve por aí
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  Uma profissão de sentimento

Vai ser difícil, vamos ter que trabalhar nisso todos os dias, mas eu quero fazer isso porque
eu amo você! Quero você por inteiro, para sempre, todos os dias. Te amo, meu amor. Que
nos momentos difíceis você se lembre de todos os momentos felizes que passamos juntos e
que essa lembrança de mostre que vale a pena lutar pelo nosso amor... Te amo como nunca
amei ninguém. Você é minha metade, meu melhor sorriso, a minha esperança de toda manhã
e o meu sonho de toda noite. Te amo, amor da minha vida
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  Sonho e medo

Quando te vi, tive medo de conhecê-la. Quando te conheci, tive medo de te beijar. Quando eu
te beijei, tive medo de amar você. Agora que te amo, tenho medo de te perder. Eu amo você
porque você é tudo o que eu sempre quis. Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar
um amor tão perfeito. Eu amo meus olhos quando você olha para eles. Eu amo meu nome
quando você diz. Eu amo meu coração quando você o sente. Amo minha vida quando você
está nela. Eu não deveria te amar, que eu deveria me importar, ou viver minha vida
desejando que você estivesse aqui. Não devo me perguntar onde você está e o que faz. Com
licença, não posso evitar, estou apaixonado por você
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  Dona do meu amor

O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. O amor
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não importa quanto tempo já passou ou
quanto tempo ainda resta, sempre foi você a dona desse amor que há em mim. E sempre
será. Gostaria de poder transformar todo o carinho que sinto por você em beijos e abraços
apenas para você conseguir mensurar o tamanho do sentimento que tenho em meu coração
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 Calor de um corpo

Minhas mãos vão te tocar como um piano, Cada nota, cada som possível, até que você
comece a suspirar. E quando estiveres suspirando, meu bem, te farei gemer e gritar o meu
nome. Entenda: meu corpo anseia pelo firme toque de tuas mãos, sente necessidade do teu
calor percorrendo todo o meu ser. Minha libido almeja o teu suor se mesclando com o meu,
na calidez de uma noite gélida. Eu te quero aqui, e quero agora. Quero teu beijo molhado,
gostoso, intenso, profundo. Teu corpo cheirosa, quente, ardente, provocante que me
enlouquece e enaltece na forma do seu sexo
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 Felino sedento por prazer

Existem beijos que são glórias, prazer infinito, nos faz ouvir estrelas, tormento-garra a nos
arranhar constantemente feito leão faminto em busca de carne. Teus beijos são tijolos e com
eles construí castelos de amor, masmorra onde me sinto encarcerado ao prazer de ter nos
braços e fazer de ti a minha poesia. Quando nossos lábios se tocam, eu sinto todo o seu
calor dominando meu coração. Esse momento é repleto de uma certa magia romântica, é o
momento do carinho, da pureza, do abraço apertado, da troca constante de energia, troca de
salivas, nesse teu beijo molhado?
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 Uma frase perfeita

Desenho teu beijo na pele, enquanto meu coração abre suas portas para te sentir na
lembrança de emoções que tatuaram momentos inesquecíveis na alma. O pacto que todo
casal deveria fazer: 'Quando eu achar que o amor está acabando, prometo me lembrar dos
motivos que me fizeram te amar um dia'. Não sei se existe felicidade perfeita, mas ao seu
lado sou perfeitamente feliz. Tentei lhe dizer muitas coisas, mas acabei descobrindo que
amar é muito mais sentir do que dizer. E milhões de frases bonitas, jamais alcançariam o que
eu sinto por você. Das coisas que realmente têm valor, saiba que o seu amor é o que eu mais
valorizo. Adoro a sua companhia. Amo muito você
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  Um jardim de amor

Encontrei um jardim com belas flores e no meio dele se destaca uma flor maravilhosa e
perfeita. Essa flor é você, com toda a sua beleza e simplicidade. Estas flores são para você,
que tem o dom de transformar a vida dos que se aproximam de você em um belo jardim.
Conte seu jardim pelas flores, nunca pelas folhas caídas. E cada hora que passar não conte
pelos ponteiros de um relógio e sim pelo pulsar do seu coração
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 Coração de éden

Se eu pudesse iria até o Jardim do Éden, buscar a mais linda rosa só para te ver sorrir.
Ofereço estas flores, para alegrar o seu coração. Elas demonstram minha amizade e minha
ternura por você. Preparei para você um buquê de emoções. No lugar de rosas vermelhas
coloquei um punhado de conquistas perfumadas pela esperança. Na minha vida encontrei
espinhos que feriram, mas também encontrei lindas rosas. E uma delas é você
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  Amor de tulipas

Se pudesse acordar todas as manhãs a olhar para ti e a sentir-te, a minha vida seria perfeita.
Uma tulipa sem água vive alguns dias, mas o teu amor e o meu, se estiverem unidos,
durarão uma vida inteira. Os meus olhos são como um céu chuvoso, quando sei que não te
estou a segurar nos meus braços e estou nervoso. Nem todos os presentes me agradam,
mas toda vez que você me dá um sorriso, um olhar, eu o guardo com amor nas profundezas
da minha alma
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 Na arca do amor

A arca de Noé estava cheia de pares de animais, mas nenhum deles se amava tanto quanto
você e eu. Com minhas pernas eu ando, com meu nariz eu respiro, com minha cabeça eu
penso e com meu coração eu digo ''eu te amo'' com todo meu amor. Quero matar-te... com
beijos. Quero deixar-te... a dormir nos meus braços. Quero gritar o quanto estou apaixonado
por ti. Aquele rosto branco e brilhante, aqueles olhos que me acariciam quando olham para
mim, aqueles dedos que me tocam ao amanhecer e aquele amor que me enche interiormente
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 Anjos falam a verdade

Ontem à noite, pedi a um anjo para te proteger enquanto dormias. Depois de um tempo, ele
voltou e eu perguntei-lhe porque é que ele voltou. ''Um anjo não precisa de outro para o
proteger'', respondeu ele. Uma flor é a mais pura metáfora da beleza de uma mulher, mas
você, minha querida, é muito bonita para todas as flores. Toda vez que você me acorda me
beijando e beijando, com essas carícias assustadoras, eu sou a mulher mais feliz do
universo. Estes momentos são o que realmente me faz querer viver. Partilhá-las para o resto
das nossas vidas
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  Assuntos do coração?

Perguntaste-me porque te amava e não conseguia responder-te. Hoje, compreendo que o
amor verdadeiro é indescritível, só se pode senti-lo. Embora todos nós pensemos com as
nossas cabeças, quando se trata de ti, o meu coração vai até ao fundo do barril, porque
estamos a falar de assuntos de amor. Por teus lábios daria um beijo, por teus olhos
escreveria um cântico, mas por ti e por teu amor daria todo o meu coração
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 Sente pena?

Quando olho para as estrelas, a luz delas me lembra do meu desejo de cruzar cada
centímetro da tua pele com os meus lábios. Eu gostaria de sussurrar em seu ouvido,
aquecer seu pescoço com minha respiração, descer sobre sua pele, sentir que somos um e
desfrutar até o amanhecer. Eu quero te beijar, te abraçar e não te deixar ir, acariciar sua pele,
tocar todo seu corpo até que surjam faíscas de paixão e amor. Compreende que se estou à
tua procura, é porque me preocupo contigo. E se me vou embora, é porque não me deixas
outra escolha. Um olhar de ti é suficiente para me fazer sorrir, apaixonar, excitar-me,
destruir-me e matar-me. Por favor... sinta pena de mim
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 Onde eu queria mora agora

Se eu pudesse morar em algum lugar, moraria num abraço teu. Foi na simplicidade do seu
jeito que encontrei meu apego e, na timidez do seu abraço que encontrei meu abrigo. É nos
meus sonhos que eu sempre te encontro, te abraço, te beijo e acordo lembrando do seu
sorriso perfeito. Ainda sinto você aqui comigo, sinto sua respiração e seu beijo, seu cheiro e
seu abraço, sinto que estou apaixonado
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 Atitude que me leva à amar você

Acordar com você me desejando um ótimo dia e ir dormir ouvindo você dizer que me ama é
tudo o que eu preciso para enfrentar esse mundão com força e determinação ? você é
essencial na minha vida. Impossível expressar apenas em palavras o que sinto por você e o
quanto é essencial na minha vida. Então, te deixo recadinhos espalhados pela casa, te
compro flores e mimos inesperados, te dou somente e apenas o melhor de mim a todo
momento, para que você consiga sentir através das minhas atitudes o quanto amo você
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  Amor nos faz se manter vivo

O meu amor por você é eterno, ele há de se manter vivo durante toda a minha vida. Você é
mais do que uma namorada você é minha grande amiga , serei eternamente grato por tudo o
que você me ajudou e ajudou a alcançar. Eu te amo e vou te amar sempre. No dia que
conheci você soube que tinha finalmente encontrado a razão do meu viver e o sentido que
faltava para a minha vida. Você me completa de um jeito que nem eu mesmo sei explicar, e
ao mesmo tempo me conhece e me traduz tão facilmente que sinto até medo de acordar e
ver que tudo não passava de um sonho. Seu amor é tudo o que preciso para ser e viver feliz!
Te amo
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 Me ajudou à ser um humano melhor

Você me ajuda a ser uma pessoa melhor. Todos os dias quando acordo, percebo como
tenho sorte de ter você ao meu lado. Eu te amo da forma mais pura e sincera que é possível
se amar. Não consigo me imaginar sem você ao meu lado. Nem todo o tempo do mundo será
o bastante para que eu consiga demonstrar a você o tamanho do amor que tenho em meu
coração! Meu sentimento é tão puro e imenso que nem consigo entender como cabe em
mim, é tão infinito quanto o universo que nos rodeia. Te amo imensamente e para sempre
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  Encanto de uma cabana

O que mais me encanta e emociona é quando você, do seu jeito única e maravilhosa,
consegue fazer com pequenos e simples gestos que eu me sinta a pessoa mais feliz e
especial desse mundo. Amo você amor. O destino colocou você em minha vida, você foi
capaz de mudar toda a minha vida assim como muda para melhor todos os dias que passo
ao seu lado. Você tem uma capacidade única e incrível em me fazer enxergar o mundo de
outra forma. Eu te amo. Uma cabana, uma casa ou mesmo que seja para apenas juntar os
trapos, eu não me importo se você me levará a um castelo ou a um casebre, só sei de uma
coisa: Que é ao seu lado que desejo ficar e assim permanecer para sempre
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  Conhecem a história?

Nossa história é bonita, temos algo em comum, e apesar das coisas serem como são, das
dificuldades existentes e das barreiras, eu estou disposta a viver esse amor, e você?. Quem
dera eu ser um pássaro para poder ir correndo para teus braços, me deleitar em teu amor e
viver somente do teu calor. Não há nada que possa impedir de te amar, nem sogra chata,
nem passado obscuro ou distância, você me completa e acredito que eu te completo, por
esse motivo posso afirmar que nada será capaz de me tirar de você e de o tirar de mim
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  Seu sorriso me conquista

Quando vejo teu sorriso, não há preocupação, não há dor, não há problema algum que seja
capaz de prevalecer! Teu sorrio tem o poder de fazer qualquer mal ir embora. Quero que
saiba que todos os meus planos tem você neles! e não importa o que aconteça... vou te amar
pra sempre, mesmo nos dias difíceis. Quando Deus fez o mundo, espalhou por ele pessoas
maravilhosas, e nos deu a missão de encontrá-las. Cumpri a minha, te encontrei. A coisa
mais linda que estou sentindo... É estar afim de você... É te abraçar e não querer te perder...
É me apaixonar e não querer sofrer... É te beijar e sentir o gosto de viver
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 Um vazio preenchido

Olá, eu tenho um vazio no meu coração onde você se encaixa perfeitamente. Meu médico
acabou de ler o resultado do meu eletrocardiograma. Ele diz que você ainda está lá. Não sei
se será eu ou a minha raridade, mas, pelo amor de Deus, não te tirei da cabeça. Meu amor,
quando digo que te amo profundamente, estou descrevendo apenas superficialmente tudo o
que sinto por você
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 Tem um amigo assim?

Uma amizade verdadeira é como uma flor, que é regada com carinho, amor e compreensão,
para que possa florescer ainda mais. O melhor presente que Deus pode nos dar, são as
pessoas de bom coração que ao nosso lado insistem em ficar, nos dias bons nos dias ruins,
você sabe que elas sempre estarão ali. Sorte mesmo é encontrar uma amizade assim: que te
completa, que te faz rir, que enxuga suas lágrimas e que te abraça sempre que precisa
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 Amizade é?

Se eu pudesse lhe fazer sorrir todo dia, eu faria, mas nem todo dia é dia de sorrir, porém
saiba que mesmo assim eu estarei aqui. Amizade gostosa é aquela que no final do dia
pergunta como foi seu dia e compartilha as coisas boas, desabafa as que são ruins, finaliza
com "gosto de ti e sempre estarei aqui". Gosto de amizades que apreciam um abraço
apertado e a companhia mesmo sem ter o que fazer naquele dia, apenas estar junto para não
se sentir sozinhos
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  Difícil controla 

Amor é toque que arrepia, é um desejo incontrolável. São pensamentos cheios de você, é
coragem de arriscar, é tempo que não se perde em dar carinhos sem fim, porque tudo o que
eu mais quero, é ter você pra mim. Você é aquela parte boa da vida que faz cada segundo
valer a pena ser vivido ao seu lado. Encontro as minhas melhores aventuras com você. OLs
melhores momentos são ao seu lado, o abraço mais afetuoso é o seu! Não vivo mais sem
sorriso, não acordo mais sem pensar em você, não respiro mais sem amar você. Se você
soubesse o tamanho do meu amor por você, seriam necessários mais de uma vida para
contar a infinidade desse sentimento
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 Aventura com vinho?

Encontro as minhas melhores aventuras com você. OLs melhores momentos são ao seu
lado, o abraço mais afetuoso é o seu! Não vivo mais sem sorriso, não acordo mais sem
pensar em você, não respiro mais sem amar você. Eu escolhi amar você, eu quero te
entregar o meu amor, quero te fazer feliz, sempre estar ao seu lado, te dar muitos carinhos,
te abraçar todos os dias, amar suas imperfeições, porque eu escolhi amar você. O amor é
como uma taça de vinho: há os que bebem várias taças querendo se embriagar dele e
existem os que antes de tomarem uma só taça, observam cuidadosamente seu aspecto,
degustando seu sabor adocicado e apreciando a sua acidez, para que, assim do jeitinho que
ele é, possa amá-lo
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 Ofuscado por você

Eu me perdi quando meu olhar encontrou o seu, já era tarde demais quando percebi que
estava ofuscado pela paixão, então não teve volta, foi amor a primeira vista que bateu forte
em meu coração. Você valorizou aquilo que ninguém nunca ousou tentar entender, você me
descomplicou, me desembaraçou, você foi alguém que persistiu ficar mesmo quando eu só
fazia tudo se complicar. Você ficou e me fez feliz. Em meio aos meus problemas existe uma
parte boa que me abraça, que me acalma, que me motiva e me faz ficar mais tranquila; e esse
alguém é VOCÊ

Página 165/218



Antologia de Robson Kim

 Carinho é?

Há em mim um carinho especial do qual eu só sinto por você, adoro lhe entregar lindas
mensagens, te fazer sorrir por um instante, mostrar que para mim você é muito importante.
Sua felicidade é importante para mim, por isso trouxe um carinho pra te fazer mais feliz. Eu
vejo amor em seus olhos, eu sinto carinho nas suas palavras. Você me faz sentir tão bem!
Eu sei que esse sentimento não é normal, mas sim algo especial. Entre a razão e o coração
há um carinho que não se mede, que não se sabe definir com palavras. É mais forte que
tudo, é resistente e infinito, esse carinho é o que torna tudo mais bonito
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 Melhor hobby?

A todos esses anos que esteve ao meu lado, muito obrigado! Você é a melhor coisa que
aconteceu em minha vida, e merece todo o meu respeito e o meu eterno amor. Amo poder
ficar te olhando, amo estar ao seu lado, amo dizer que meu hobby favorito é te abraçar e te
encher de carinho; porque o que realmente me deixa feliz é poder dizer. Quero te cuidar com
carinho, te abraçar todos os dias, dizer que é lindo esse nosso amor, te fazer muito feliz e
sempre lhe trazer uma linda flor
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 Apenas um arrepio

Amor é toque que arrepia, é um desejo incontrolável. São pensamentos cheios de você, é
coragem de arriscar, é tempo que não se perde em dar carinhos sem fim, porque tudo o que
eu mais quero, é ter você pra mim. De todas as sensações que meu coração pode sentir, a
melhor é aquela que eu sinto quando você me abraça e me faz sorrir. O tempo não importa
quando estou com você, o amor faz tudo acontecer. O coração mais feliz, o corpo relaxar, a
mente descansar.O amor é infinitamente a melhor sensação da vida 
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 Para você my girlfriend

Eu percebi que era amor quando não me importava mais com os dias passando, porque eu
te amava dia e noite sem sentir a terra girando. Quando fixei meu olhar no seu eu pude notar
que nada mais importa a não ser te amar. Eu não sabia que poderia ser tão feliz apenas com
a presença de uma pessoa. Hoje você me faz sorrir sem saber o porquê estou sorrindo. Hoje
você me faz te amar sem saber porque te amo, não há nenhuma explicação, é um conjunto
de sentimento que bagunçou meu coração. O amor veio pra ficar, veio para nos envolver,
veio para mim e para você. O amor veio pra preencher o coração de afeto, carinho, paixão e
sentimentos lindos que só quem ama consegue sentir, só quem ama consegue viver essa
alegria. O amor veio como uma onda e me levou pra longe. Me afogou em seus carinhos, me
fez dançar sobre o luar sem ao menos me questionar. O amor me pegou de jeito e me fez
querer para sempre te amar 
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 Paixão?

O tempo não importa quando estou com você, o amor faz tudo acontecer. O coração mais
feliz, o corpo relaxar, a mente descansar.O amor é infinitamente a melhor sensação da vida.
Amo todas as suas curvas, principalmente a curva que faz as suas bochechas quando você
sorri lindamente. Quando te vi pela primeira vez, não precisou de um beijo ou algum tipo de
contato  eu simplesmente  me apaixonei por você. Sem se dar conta a gente se deu, paixão
não tem regra, amor não tem dono, não foi culpa sua nem pecado meu, relutamos juntos era
mais forte que você e eu.
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 Milhares?

Quando eu não estou falando com você nada faz sentido

Quando estou falando com você acaba saindo o meu sorriso

Voce é uma ótima pessoa, linda de se ver 

Deixa eu segurar a sua mão e mostra pro mundo que vamos vencer

 Minhas palavras são poucas mais falo do coração 

Vem comigo que nada disso é em vão. Eu tenho milhares de motivos para ao seu lado estar,
tenho milhares de motivos para eu te amar, eu tenho milhares de sonhos que contigo quero
realizar, eu tenho milhares de assuntos para te contar, eu tenho milhares de sonhos para
nós dois juntos, realizar
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 Não preciso de nada, só de você

Não preciso me drogar para ser um gênio; não preciso ser um gênio para ser um humano;
mas preciso do seu sorriso para ser feliz. Minha meta esse ano, é fazer você muito feliz,
quero te ver feliz, não quero ver você triste, nenhum momento, a sua felicidade é o que me
importa. Você é a luz do meu dia, o motivo do meu sorriso. E o motivo de eu te amar tanto, é
pelo seu jeitinho de ser 
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 Amar em cada segundo

Queria que você estivesse aqui agora, ao meu lado, para te encher de beijos e abraços, te
fazer sorrir e te amar todos os dias, como se fosse a primeira vez. Eu me coloquei em
segundo lugar, só pra deixar você em primeiro. Eu passei a amar menos as pessoas, só para
poder te amar mais. Eu quero você. Apenas você. Apenas seus lábios. Apenas seus braços.
Apenas seus sorrisos. Apenas seus abraços. Eu quero você. Todo dia. Toda hora. Todo
minuto. Todo segundo. Todo milésimo de segundo
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 Juramentos

Juro de dedinho que sempre vou amar você e não é porque escolhi, é porque Deus que te
escolheu pra mim. Porque quando orei pedindo que fizesse o melhor pra mim

Ele te trouxe ao meu encontro. 

Te amo. Não importa se você não conseguir

Não irei desistir de você 

Não importa se todos te abandonarem

Eu continuarei do seu lado

Não importa se você cair

Eu te levanto

E por isso e mais...posso dizer que te amo. Você é tão especial para mim, se eu falar que não
é a melhor coisa que me aconteceu eu estarei mentindo.

Quero sempre estar ao seu lado independente da situação que tu estiver passando....
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 Sabe como elogiar?

Eu não preciso conhecer uma das maravilhas do mundo pra saber que ninguém é tão bela
igual a você. De todas as estrelas que estão no céu, você é a que mais brilha no meu
pensamento. Quando deus criou o mundo, viu que havia um defeito, parou meditou criou
você e tudo ficou perfeito. Gosto de flor branca mais prefiro amarela

Gosto da minha sogra 

Mais prefiro o filha dela
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 Nuds é arte?

Por favor, senhorita, sei que pedir nudez é falta de educação até mesmo desrespeitoso
então, eu vim aqui pedir com toda gentileza do mundo se teria como me mandar uma
xereselfie, quer dizer eu posso ser mais formal que isso, então por obsequio poderias me
mandar um momento registrado teu desprovida de qualquer vestimenta que cubra teu belo
corpo. Seu corpo é uma arte, e eu sou apreciador de artes, então que tal mandar uma foto,
de preferência sem essa roupa, tá me atrapalhando de apreciar sua beleza
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 10...

Se eu tivesse 10 segundos pra dizer o que sinto por você e 10 minutos pra fazer você ficar
diria que 10 anos são poucos pra te ter, que eu queria ter 10 vidas pra 10 vezes eu te amar.
Olha quando minha escuridão, iluminou assim que eu te vir na minha vida nunca imaginei,
uma linda garota assim como você iluminava, meu caminho é essa minha escuridão eu te
amo muito por acende, esse amo que alertou meu coração, meu amor. Se não fosse amor,
não haveria planos, nem vontades, nem ciúmes, nem coração magoado. Se não fosse amor,
não haveria desejo, nem o medo da solidão. Se não fosse amor não haveria saudade, nem o
meu pensamento o tempo todo em você. Se não fosse amor eu já teria desistido de nós
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 Amor conquista o mundo?

Meu coração bate por amor e como foi você que o platou lá, a minha vida depende da sua
para viver. Se num dia de tristeza você tiver de escolher entre o mundo e o amor, escolha o
amor, e com ele conquiste o mundo. Quando a boca não consegue dizer o que o coração
sente, o melhor é deixar a boca sentir o que o coração diz. Seu sorriso me salva em qualquer
dia ruim, seu amor me oferece a paz que eu tanto quis ter. Nem a maior das distâncias
percorridas é capaz de diminuir o amor que você originou em minha vida
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 Palpitar de amor?

Amo você porque me faz feliz e me completa, pois você trouxe aquele pedaço de mim que eu
nem sabia que estava faltando. O tempo para, minha respiração fica mais profunda e meu
coração bate mais forte. Tudo isso e ainda mais quando sinto seu abraço. Como pode que
apenas uma pessoa tenha o poder de fazer minha cabeça girar, meu corpo estremecer e meu
coração palpitar de tanto amor?
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 Ela entrou na minha vida

Gosto quando você me arranca sorrisos, aqueles verdadeiros, aqueles que evoluem pra
gargalhada, aqueles que me tiram o ar. Três coisas que eu gosto: o mundo, as pessoas e o
destino. O mundo porque você está nele. As pessoas porque você é uma delas e o destino
porque pôs você no meu caminho. O amor é não poder desistir mesmo sabendo que haverá
problemas e pedras nos caminhos e nas trilhas dessa vida, amor é ficar, perdoar, e muito
mais, é insistir até o final. O amor é o que eu não me canso de sentir por você. Você é a
minha escolha. E eu nunca acertei tanto como quando eu disse "sim". E eu nunca quis tanto
continuar dizendo "sim" todos os dias, para a mesma pessoa, o resto da minha vida
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 À escolhida

Eu te escolhi. Te escolhi pra ser o amor da minha vida, o meu refúgio, o meu alicerce e a
solução de tudo. Te escolhi porque em você eu encontrei tudo que eu preciso, te escolhi
porque eu sei que você atravessaria o mundo pra cuidar da minha dor, te escolhi porque
você merece ter meu coração.

Eu te escolhi porque eu vi em você algo que eu não vi em mais ninguém, eu te escolhi
porque eu te quero na minha vida até o meu coração parar de bater. Eu quero beijar você. Eu
quero segurar a sua mão. Eu quero te abraçar por horas e horas. Eu quero ver filmes
estúpidos com você. Eu quero fazer guerra de travesseiros. Eu quero te mandar mensagens
idiotas. Eu quero bagunçar seu cabelo. Eu quero rir com você até não conseguir mais
respirar. Eu quero brigar por coisas estúpidas. Eu quero dançar com você. Eu quero fazer
você sorrir quando disser que te amo. Eu quero você. Não encontraria sossego em meu
coração se você me faltasse: você é o grande e verdadeiro amor que vai me acompanhar até
o fim dos meus dias
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 Acredita em mim?

Eu amo você mulher de sorriso largo, sincero e aberto. Que me encantou desde o primeiro
dia que conheci. Esperei o momento certo para falar dos meus sentimentos. E agora que
sabe, quero que acredite em mim. Eu posso não ser a melhor namorada do mundo, mas eu
te amo de uma forma que nenhuma outra jamais poderia te amar. Meu amor, quando digo
que te amo profundamente, estou descrevendo apenas superficialmente tudo o que sinto por
você. Você é a realização do meu maior sonho. Sonho de ter alguém, ter o amor desse
alguém. Sonho de ter um futuro ao lado de alguém especial. Você é o meu maior sonho, meu
amor. E a cada dia que passa eu tenho mais certeza de que nascemos um para o outro, e que
esse amor irá viver dentro de nós até o fim
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 Papel de coração

Queria ser uma folha de papel em branco, para que você pudesse escrever tudo o que o seu
coração quer dizer. Assim você poderia expressar em mim todos os seus sentimentos de
amor. Meu amor, minha vida, grito ao mundo o verdadeiro motivo que me faz viver feliz. Você
é o motivo de tanta satisfação e realização no meu dia a dia. Quero você ao meu lado por
toda a eternidade. Estou entregue totalmente nesse relacionamento maravilhoso, e por um
amor sincero de dois seres que sabem o que querem. Eu te amo hoje e sempre. Sonho meu,
minha razão de viver. Quantas vezes eu digo isso a você e não me canso de dizer. Você é
minha fonte de vida que me rejuvenesce cada dia e me faz crescer. Depois que te conheci a
minha vida se tornou algo mágico de encanto e ao mesmo tempo de realidade e realizações.
Gostaria de viver esse amor por toda a vida ou até além dessa vida. Porque o meu amor é
tão grande que nem o tempo nem a morte irão fazer com que ele morra. Você é o amor de
todos os amores que os amantes já viveram. E sinto-me lisonjeado e feliz em saber que esse
amor é meu e está ao meu lado a todo instante, falando de tantas coisas e fazendo com que
esse amor se perpetue através desse olhar que me deixa embriagado de felicidade. Sou
muito feliz com você meu amor
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 Meu amor por você

Não há amor maior que o meu por você e, acredito que a recíproca seja verdadeira, pois
tenho muita confiança em tudo o que você me diz, em tudo o que você faz, em todos os seus
gestos e atitudes. Há muito tempo desfrutamos de uma linda convivência. Convivência
marcada pela doação e pela dedicação. Pelo sentido mais estrito de amor. Não me imagino
sem você. Se você não existisse, o mundo seria muito mais pobre para mim. Você me traz
paz, esperança, conforto e uma espécie de riqueza que eu não sou bem capaz de definir. De
alguma forma, você me transforma em um ser humano mais válido e mais valioso. Você me
faz perceber belezas que eu não perceberia sem a sua presença. Você tem o dom de sufocar
tristezas, alimentar belezas, transformar em esperança o que poderia se converter em
desespero. Não é à toa que eu te amo. Não é à toa que o meu pensamento dorme e acorda
consigo. Em todos os momentos do dia, da tarde, da noite ou de madrugada, mesmo quando
estamos fisicamente distantes, o meu espírito está com você. Tenha esta certeza. A vida
sempre revela surpresas para todos, às vezes boas e às vezes más. Mas para mim saiba que
você foi a mais agradável surpresa que já me ocorreu. Você transformou minha vida gris e
insossa em algo mais colorido, saboroso e salubre. O seu convívio me faz mais humano, me
faz perceber que o mundo precisa, mesmo, ser recheado de amor, de bons propósitos, de
intenções puras. Assim, eu jamais cansarei de repetir que o meu coração é todo seu. Pois
você só me faz sentir coisas boas, me conforta sempre, me alivia dores. Não deixa que
lágrimas escorram pelos meus olhos e quando, por acaso ou falha da natureza, elas
escorrem, você logo as enxuga e me beija. Enfim, conte sempre comigo. Para tudo e para
sempre. Definitivamente, estou com você. Jamais admitiria saber-lhe triste ou carente.
Aconteça o que acontecer, sempre conte comigo. Receba meu beijo imenso, sincero e
carinhoso. E, mais uma vez, tenha a certeza de que estou sempre consigo
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 Como tratar uma princesa

Você  possa  se lembrar do quanto eu preciso de você,  do quanto você  é  importante para mim.
Do quanto eu quero você comigo, sentir teu cheirinho, te abraçar te beijar, da encher de carinhos,
te fazer massagens e cafuné que você tanto gosta meu bem. Te amo demais, minha princesa.
Você ainda me arranca suspiros e arrepios, mesmo depois de tanto tempo, quando escuto sua voz,
meu mundo se acalma, as coisas voltam a ter cor, tudo é do jeito que tem que ser...
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 Ela mexeu comigo

Você mexe comigo, fala a língua do meu coração e não sinto medo quando segura a minha
mão. Você tem o dom de mim fazer feliz. Você mexe comigo complicaria tentar explicar, pois
tem certas coisas que palavras não podem expressar. Como eu não poderia amar você,
como o sol tem o mar e o céu o luar pra ver feliz Deus me deu você. Quem tentar possuir
uma flor, verá sua beleza murchando. Mas quem apenas olhar uma flor num campo,
permanecerá para sempre com ela. Você nunca será meu e por isso terei você para sempre.
Quando te encontro, parece que nada é preciso dizer. Tudo se encontra em total harmonia.
Nossos gestos e pensamentos substituem qualquer palavra. Nada é preciso, a não ser
estarmos juntos
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 Nunca duvide

Duvide do brilho das estrelas. Duvide do perfume de uma flor. Duvide de todas as verdades.
Mas nunca duvide do meu amor. Meu amor, quando digo que te amo profundamente, estou
descrevendo apenas superficialmente tudo o que sinto por você. Eu sinto que é você todas
as vezes em que te olho, todas as vezes em que fica do meu lado e segura na minha mão. Eu
sinto que é você quem eu quero ao meu lado pro resto da vida. Três coisas que eu gosto: O
mundo, as pessoas e o destino. O mundo porque você está nele. As pessoas porque você é
uma delas e o destino porque pôs você no meu caminho
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 Beijo dela

Um beijo pra você que esperou tanto pela terça e está sentada na frente do celular sem fazer
nada. Com o beijo de tua boca desenhei galáxias de desejos, e agora preciso te beijar mais e
mais para matar essa fome infinita de te amar. Amo essa tua boca, sou louco por ela, seu
beijo é faca cortante na carne, abre feridas de emoção e me faz adorar ser mordido pelo teu
amor
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 Casar comigo?

Posso te dar muito mais que um casamento feliz, amigos reunidos em casa, crianças
correndo no jardim...posso te dar mais que felicidade plena, beijos apaixonados e paz no
coração...posso te dar o que de melhor há em mim...posso te dar amor. Somos um só!
Somos um só pensamento, as mesmas vontades, desejos e sonhos. Tornamos-nos um só,
pois compartilhamos tudo um com o outro, inclusive sonhos e desejos pessoais que se
tornam de ambos. Nossa relação é a melhor que eu poderia ter, eu te amo
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 Milhões de te amo

Eu escrevi centenas de vezes que te amo, mais sabe aquela vontade louca que a gente sente
de dizer mais uma centena de vezes, porque o sentimento não cabe dentro do peito? TE
AMO. Você é quem eu quero, descobri ao olhar para você e me perder em seu sorriso. Você
é de quem eu preciso ter. Você comigo torna tudo que era bom em perfeito. É impossível
aproveitar a vida ao máximo sem ter você ao meu lado. Eu te amo
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 Vice versa?

Quando vejo teu sorriso, não há preocupação, não há dor, não há problema algum que seja
capaz de prevalecer! Teu sorrio tem o poder de fazer qualquer mal ir embora. O seu sorriso
vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Com a cabeça
erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. Quando
você segura minha mão, eu sorrio. Pois eu sei que é entre os seus dedos que os meus se
encaixam perfeitamente, e vice-versa
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 Rimando de amor

Queria escrever na água, como escrevo no papel... Queria escrever seu nome, na pedra do
meu anel. Queria ser um colchão, nem que fosse de capim, só para sentir seu corpo, rolando
sobre mim. Se eu fosse um anjo da guarda, viveria para te guardar, mas como sou humano,
vivo para te amar. Por favor! Não sorria desse jeito tão lindo porque o meu coração para e só
o teu amor me ressuscita
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 Amor em amazonas

O que eu mais gosto é poder conquistar e não simplesmente ganhar, seja um amor ou
qualquer outra coisa na minha vida, pois aprendi que aquilo tudo o que eu ganhei fácil, fácil
eu perdi, mas tudo aquilo que eu conquistei jamais me será tirado. Amazonense teu tempero
é o teu segredo, enchente de desejos que faz te amar. O teu carinho teu dengo teu jeitinho
olha, já me conquistou mulher que me faz sonhar. Meu amor é uma folha deslizando no
beiradão, que parecem estar a deriva, mais na verdade Deus sabe o destino do meu coração
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 Canção das estrelas

Te amo mais que a quantidade de estrelas no céu e no mar juntas, e vou continuar te
amando por mais tempo que alguém levaria para contar todas elas. Olha pro céu quantas
estrelas tem?, basta conta todas pra saber que elas são todos meu beijos que te dou. Quero
te abraçar, te amar, ficar contigo o dia inteiro. Quero escrever nas estrelas, o quanto te amo
travesseiro. Meu amor, se você fosse uma música seria as melhores notas, a melhor letra a
melhor canção, adoraria te cantar
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 Ego e ingratidão

O amor é como a chuva, em certos locais ou momentos aparece, e quando bate no coração
quente e seco deixa um ar que quando respiramos nos sentimos aliviados. Reconhecimento
é ego. Se você faz algo por alguém faça com amor, não faça pra receber nada em troca,
porque a ingratidão existe, e tem muita gente que cospe no prato que comeu e ainda se
sente superior
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 Ensinando à amar

Eu quero ser o que você quiser. Se fizer frio, eu sou seu edredom. Se você cair, eu serei seu
chão. Assim, vou te ensinar como amar é bom. Tem três coisas na vida que eu não deixo de
fazer: primeiro é estar ao seu lado, segundo é amar você, terceiro é seguir o caminho de
Deus para não te fazer sofrer. Se vivêssemos em um mundo onde as metáforas fossem
realidade, certamente o seu sorriso seria o sol que ilumina as minhas manhãs. Teus olhos
são os brilhos das estrelas que eu insisto em procurar. Seu sorriso é um mistério que eu luto
pra desvenda. E seu amor é uma dádiva dos deuses que eu queria herdar. Nunca precisei
tanto de alguém como preciso de você. Nunca desejei tanto um sorriso como desejo o seu.
Nunca esperei tanto por um beijo como espero pelo seu
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 Amor te faz sorrir

Sorrindo vim de longe! Sorrindo aqui cheguei! Sorrindo te conheci! Sorrindo me apaixonei.
Não há sentimento mais belo que o amor, quando verdadeiro o amor consegue vencer todas
as barreiras,

todas as dificuldades...Ele permanece forte e inabalado. Sabe o que é amor infinito? É aquele
que mesmo com problemas, ciúmes, distância, inseguranças, medos, consegue crescer
ainda mais a cada novo dia. Em alguns momentos acho que estou pensando em você, nos
momentos restantes, tenho certeza. O verdadeiro amor não se reduz ao físico nem ao
romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo o que o outro é, do que foi, do que será
e do que já não é
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 Admirador?

Quero acordar de manhã com você ao meu lado, quero chegar à noite e jantar com você.
Quero compartilhar com você cada detalhe bobo do meu dia e ouvir cada detalhe do seu.
Quero rir junto com você e dormir com você em meus braços. Quantas rosas em seu portão
deixei, com palavras de ternura.

E no lugar da assinatura, apenas um codinome.

Mas eu sempre tive esperança que você soubesse que era eu, este seu apaixonado.

Mas você nunca se quer  imaginou, que podia ser eu este seu louco admirador.

Admirador que morre de amores por você
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 Elogios?

Eu nunca conheci alguém como você, você é simplesmente perfeita. Se eu esquecer de lhe
dizer como você é linda ou que eu amo você, apenas ande na minha frente, o que certamente
me lembro. Nunca me canso de estar ao seu lado e desfrutar da sua companhia, parece-me
que isso significa que estou mais apaixonado por você do que jamais poderia imaginar
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 Empresa de sentimentos

Eu seria capaz de dar tudo o que tenho para desfrutar da sua empresa por apenas mais um
segundo. Meu amor por você é tão imenso que não caberia em toda a galáxia. Pergunte-me o
que você quer, tudo o que você quer será seu, dedicarei minha vida a conseguir tudo o que
deseja, porque você merece isso e muito mais, você merece tudo que a vida tem para lhe
oferecer. Sem dúvida, no céu, eles precisam de alguém para avisá-los de que perderam um
anjo e que agora está na terra, brilhando e nos fazendo silenciar os mortais
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 Palavras de amor

Eu adoraria ser o ar para acariciá-la sem que você percebesse, eu estaria ao seu lado o
tempo todo, sentindo você e sussurrando belas palavras de amor em seu ouvido. Se toda
vez que penso em você, uma estrela no céu se apaga, acho que agora não conseguimos
mais ver nem o sol. Não ouça o resto dos homens que tentam conquistá-lo, lembre-se de
que sou o único que vale a pena. Eu digo as coisas que realmente sinto, que não posso viver
sem você e que você é simplesmente linda e perfeita, você enlouqueceu meu amor
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 Um brilho muito forte

Você brilha tão intensamente que passo que vou ter que usar óculos escuros para não ficar
deslumbrado. A partir deste momento, penso que todos os dias sonharei com seus lábios e
com seus olhos, a imagem dele me assombrará pelo resto da minha vida. Você deve ter
descido diretamente do céu, porque não acredito que uma pessoa como você tenha nascido
como o resto dos mortais imperfeitos
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 Amor com doce

Ainda acho que não mereço o amor de uma namorada como você. Sou um ser cheio de
defeitos e manias, e você é simplesmente maravilhosa e única, por isso prometo que sempre
tentarei fazer de você a mulher mais feliz do mundo, que é o que você merece. Passar um
tempo com você cura minha saúde mental. Você pode me curar como nada, estou tão feliz
por ter você na minha vida. Você é todos um chocolate, e não apenas porque eu gosto do
seu exterior, mas porque dentro de você é tão bom e doce. Vi a forma mais pura e verdadeira
de amor em você. Não preciso de mais nada na vida, desde que tenha seu amor
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 Muita sorte

Conhecer você de perto, entender você, conhecer seu amor, é tudo o que me interessa hoje.
O tempo desaparece como areia nas minhas mãos, pouco a pouco, há cada vez menos,
apenas o desejo de saber que cada grão de areia foi um momento de loucura que
compartilhamos, entre lençóis e fumaça, enquanto o relógio não parava mover. Enquanto
você for minha motivação, nada no mundo me impedirá de ser feliz. Ter a sorte de encontrar
a pessoa que, em um minuto de abraço, melhora o seu dia inteiro
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 Loucuras?

Existem pessoas contra as quais você nunca encontrará motivos para não voar ao lado dele,
não se render ao nariz instintivo por amor e loucura. Nossos sorrisos começaram a falar a
mesma exatamente no momento em que nossos corações se encontraram nesta selva, que é
a solidão, entre o barulho de canções antigas e xícaras de sucessos fugazes. Preferi que os
relógios parassem quando você falasse, para poder sentir a batida lenta da sua respiração
enquanto emanava uma sinfonia de palavras, que, mesmo que estivessem em um idioma
estranho, me cativam e me encantam
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 Medo de perder ela

O Sol me disse que não quer mais sair, que se houver um Sol na Terra, isso deve ser
suficiente. Você alcançou minha vida, que sinto inveja de você, porque com o brilho dos
seus olhos, ele não pode competir. Sonhar acordado é o que seu amor faz comigo, que
acredita que tudo é possível, neste mundo de dor. Seu amor me faz voar, seu amor me faz
acreditar que um mundo melhor é real, e seus beijos, seus beijos diretamente me fazem te
amar ainda mais. Se o amor fosse uma música, eu cantaria com você, se o amor fosse um
jogo, tocaria com você, mas se meu amor fosse uma pessoa, tenho certeza de que seria
você. Obrigado, você está lá quando me sinto triste, você está lá quando estou de mau
humor, você sempre me apóia na vida, é a única razão pela qual eu sorrio. Se você me
perguntar se eu te amo, a resposta é sempre sim, não só eu te amo, mas não quero
compartilhar você. Quero que você seja meu, que esteja sempre ao meu lado, que nunca
mais me deixe
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 Pedacinho dela

Em cada pedaço meu há um pedaço de você! Porque amor é isso: misturar-se um ao outro,
se perder para se encontrar. O amor é a estrada que me leva até você! É o nosso encontro, é
a nossa fuga, é a minha cura, é o que me faz te querer com reticências, sem fim. Juro que
não me importaria se você me acordasse de madrugada com uma ligação dizendo que não
consegue dormir porque tá pensando em mim. Toma o meu coração! É teu! Trata-o com
gentileza e não o partas! Está cheio de amor verdadeiro, portanto guarda-o juntinho ao teu.
Se me dessem um último pedido, eu escolheria você. Se a vida acabasse hoje ou daqui mil
anos, eu escolheria você. Seria meio irônico dizer que eu simplesmente gosto do seu
sorriso, já que tudo em você consegue me fazer sorrir também
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 Horas ao seu lado

E eu poderia passar horas falando sobre cada detalhe seu que eu amo. Poderia passar dias
só te beijando e abraçando. Contigo gostaria de partilhar o meu coração e os meus
pensamentos! Apesar da distância entre os nossos corpos as nossas almas estarão sempre
conectadas. Quando tiveres uma lágrima de tristeza, parte-a ao meio, dá-me metade e
chorarei contigo. Quando eu tiver um sorriso de alegria, dou-te por inteiro para poder te ver
sempre feliz. Eu amo este mundo porque tu estás comigo! Estás nos meus braços! Tu és a
minha vida, tu és o sorriso do meu coração, a minha felicidade. Eu não te amo com o meu
coração mas com a minha alma, porque se um dia o meu coração parar de bater, a minha
alma continuará a amar-te. Se te amar fosse contra a lei e beijar-te fosse um crime, muito
feliz ficaria eu por detrás das grades para o resto da vida
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 Eu te amo?

Se amar é acordar no meio da noite, pensar no rosto e abraçar o travesseiro, se é olhar para
o mar e ter vontade de viver e morrer, então eu te amo. Não vim dizer que te amo ou que
gosto de você, mas sim que é ao teu lado que eu me sinto bem. Sua luz me ilumina e me faz
crer que esse nosso lance não acaba por aqui, que ele irá muito além de pequenos
momentos. Amo como ama o amor. Não conheço outra razão para amar que amar-te. O que
quer que eu te diga além de que Te Amo, se o que quero dizer é que Te Amo?
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 Não solte

Você é a minha alegria ao amanhecer, é a felicidade que eu tenho em acordar, é a eternidade
que quero que fique em mim para sempre. Você conseguiu fazer meu coração sentir muito
mais do que amor, um sentimento mais forte, mais intenso, mais verdadeiro, um sentimento
muito além da vida e muito além do amor. Que eu possa caminhar contigo o mesmo
caminho, que meus passos estejam sempre ao lado dos teus e que tuas mãos não soltem as
minhas
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 Sou aquele que está sempre por perto

Nunca esqueça que eu sou aquele alguém...aquele que vai te abraçar sempre que precisar,
que estará com você nos piores momentos, aquele que te faz sorrir nos piores dias e, que, o
que mais deseja na vida é ver você feliz. Eu sou aquele que só te quer bem. É tanto carinho
que sinto por você que mal cabe em mim. É tanto bem querer, que não consigo expressar
em palavras, então, traduzo meu sentir em gestos para você entender o quanto é grande o
que sinto por você. Tudo com você ao lado fica especial. Momentos simples, situações
corriqueiras, ficam muito mais divertidas e interessantes quando tenho a sua companhia.
Adoro estar com você! Adoro te ter por perto, sempre. Quanto mais tempo passo ao seu
lado, mais tenho a certeza de que nasci para encontrar você. Quando nos conhecemos, senti
no seu olhar uma familiaridade antiga, eterna, vinda de outras vidas. Senti conforto. Foi amor
à primeira vista, e não paixão. Naquele momento, senti calma em meu coração. Era como se
tivesse encontrado o meu lugar no mundo. Só depois de amar você é que me vi apaixonado
por você. Com o tempo, fui me apaixonando pelo seu jeito de falar, pelos seus gostos, pelo
seu rosto. O meu amor se aqueceu, se encheu de vida, agitou a minha alma. Hoje, me sinto
completo ao seu lado, me sinto feliz, e a cada dia que passa eu amo você mais e mais, e
mais feliz sou com esse amor! Para mim, cada minuto ao seu lado é uma dádiva, é um
encontro divino. Só tenho que agradecer e comemorar pelas horas, pelos dias, pelas
semanas, pelos meses e anos ao seu lado. Eu te amo, ontem, hoje e sempre
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 Cuidando do amor

Quando te conheci, houve um lugar, um tempo e um sentimento. O tempo ficou marcado, o
lugar será sempre lembrado e o sentimento, jamais terá terminado. Quem me faz amar tem
os olhos de jabuticaba, a pele de maçã, perfume das rosas, nos lábios a doçura do mel, e no
coração a semente do amor. Seus olhos são como o azul do mar; me acalmam, me fascinam,
me encantam e quando mergulho neles sinto como se estivesse em um mundo onde só
existe paz e tranquilidade. Tudo o que o nosso amor precisa é de cuidado
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 Pose única

Não tenho pose de bandido 

Não tenho pose de malandro

Não tenho pose de cria

Não tenho pose de sério 

Não tenho pose de maloka

Todas essas poses foram derrubadas mas minha pose é diferente, minha pose é de poeta
que nunca vai ser derrubada
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 Significa que não vou te deixa?

Posso não te dizer com palavras, mas você entende tudo o que eu não digo. Como você
sabe que você significa tanto para mim? O amor que vejo em seus olhos é outra coisa. Os
sentimentos que vejo em seus olhos me fazem te amar ainda mais. Meu amor, tenho muita
sorte de ter você ao meu lado, porque eu amo você profundamente. Estou contigo e nunca te
deixarei. Minha paixão, quero fazer uma confissão hoje. Você sabe, antes de te conhecer, eu
costumava rir de pessoas que se apaixonavam. Eu costumava tirar sarro delas. Eu não
acreditava no conceito de amor. Mas, hoje, tenho a chance de dizer que você mudou
completamente minha noção de vida. Desde que você entrou na minha vida, comecei a te
amar mais. Eu me amo por me apaixonar por você. O que é isso e como isso aconteceu eu
não sei. Mas, eu encontrei minha verdadeira alma gêmea em você. Hoje, acredito que se o
amor existe é só por sua causa
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 Oi meu amor 

Oi minha paixão, Estou loucamente apaixonado por você. Levei apenas alguns segundos
para ser atingido por seus encantos mágicos. Conforme fui te conhecendo, comecei a me
apaixonar cada vez mais. Todos os dias eu pensava que é impossível amar mais você e, no
dia seguinte, você me provava o contrário. Você é uma pessoa extraordinária na minha vida.
O que eu sinto por você é extraordinário. Nunca estive tão apaixonado antes, e me pergunto
se sou só eu que sinto assim. Se você sentir o mesmo por mim, sentirei que conquistei o
mundo. Caso contrário, ainda me considerarei muito sortudo por ter tido a chance de
conhecer uma pessoa tão maravilhosa quanto você. Você é aquela peça que faltava que eu
já tinha desistido de procurar, a parte que faltava no meu coração. Então, por favor, diga-me
o que sente por mim, porque estou morrendo de vontade de saber. Sinceramente,
loucamente, esperando intensamente por sua resposta, A pessoa que mais te ama. Nosso
amor florescerá com o tempo! Nosso amor ainda vai brilhar muito mais. Ter você na minha
vida é a realização de um sonho. Você me faz sentir tão especial todos os dias. Sim! É só
com você que eu posso dizer o que eu quiser. Você mora no meu coração, e eu posso não
mostrar de verdade, mas tendo você em minha vida, me sinto tão abençoado. Então,
obrigado por tornar minha vida bonita. Eu te amo. O amor não tem razão, nem tem estação.
Quando você ama alguém, você faz isso de coração. Quando você ama alguém, você faz
isso de sua alma. Assim é o meu amor por você, minha vida. Eu realmente te amei ontem. Eu
te amo mais hoje. E eu te amarei amanhã, e até o fim dos tempos. Você é a única razão pela
qual me sinto tão abençoado na vida. Você é minha força e minha determinação. Tenho
orgulho de você e sorte de te ter. Eu te amo muito
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 Sensação de amar

A sensação de amor de estar com você parece êxtase quando você chega perto e sussurra
em meu ouvido, fazendo eu me sentir tão especial. Quando você me beija apaixonadamente,
eu sempre perco a compostura. Meu amor; essa é a magia do seu amor por mim. Essa é a
razão pela qual eu te amo tanto. Eu te amo e amarei para sempre. Seu toque me tornou uma
pessoa melhor e eu amo como estou agora. Minha paixão, eu estou tão apaixonado por
você; Eu te amo tanto. E eu realmente falo a verdade quando digo isso: eu te amo de
verdade.   Pra mim só existiam 3 tipos de mulheres: mulheres para um dia, mulheres para
meses e mulheres para anos Mas agora que te conheci, eu sei que existe mulher para toda a
vida. E as suas manias E o seu dengo E a sua risada E o seu beijo Ah, o seu beijo E o seu
abraço E o seu carinho E os seus micos E o seu toque E o seu perfume E o seu jeito Ah,
para, não dá pra viver sem isso tudo, não conseguiria me acostumar a viver sem isso tudo
de novo, antes era diferente, eu não te conhecia, mas depois que te conheci é difícil ficar um
dia sem você, imagina uma vida inteira, não, não aceito isso, sem você não dá, eu preciso de
você, eu preciso de nós! Então eu te prometo, que agora vai dar certo, vai dar totalmente
certo
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 Seu nome está em meu coração

Você não é apenas um rostinho bonito - você tem um coração ainda mais bonito. Você é
minha princesa, e eu sempre vou te amar. Eu escrevi seu nome na areia, mas o oceano levou
embora. Mas, eu escrevi seu nome no meu coração, porque lá eu sei que ele vai ficar para
sempre. A cada dia que passa, você continua se aproximando do meu coração. Que a
confiança e a compreensão que compartilhamos cresçam a cada dia que passa. Eu te amo.
Nosso amor é como uma rosa desabrochando na primavera. Ele continua crescendo com o
passar do tempo. É eterno como o sol. Eu não posso existir sem você. Eu te amo muito
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 Menina ou anjo?

Menina, você é meu anjo,

A vida com você é como o céu.

Todos os dias meus lábios anseiam por seu beijo,

Porque isso me leva ao estado à felicidade verdadeira.

Eu queria agora era te dar um abraço tão apertado,

e ficar acordado para ver você dormir

Porque seria uma visão tão adorável.

Hoje eu quero que você saiba,

Que eu, querida, sempre te amarei muito. Se eu tivesse apenas um desejo em toda a minha
vida,

Seria o de de fazer de você a minha esposa.

Eu gostaria de acordar todas as manhãs com o cheiro da sua pele,

Eu gostaria de te fazer mais feliz do que nunca.

Eu gostaria de estar sempre lá para você,

Eu gostaria que minha namorada nunca ficasse triste.

Se eu tivesse apenas um desejo toda a minha vida para viver,

Eu só desejaria você. Você é mais bonita que a lua e mais brilhante que o sol,

É tão adorável sua magia e seu charme, e não se compara a mais ninguém.

Sua graça é imbatível, e seu sorriso é tão contagiante,

Seu corpo é divino, lindo, delicado, e tão robusto.

Para mim, você, minha garota, é a mais sexy que existe,

Sem perder muito tempo, baby, quero fazer de você minha vida. Sua risadinha alegre e fofa,

A maneira que você se dá tao bem com meus amigos,

Sua capacidade de fazer minha família te amar também,

O jeito que você me faz sorrir quando estou triste.

Essas coisas sobre você me fazem te amar ainda mais,

A confiança que já tenho em você só cresce.

Você é incrível
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