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Diga para mim
Que eu posso ser o lenço que vai limpar suas lágrimas Que você vai me guardar
E lembrar de mim
Vai me esperar
Desde o primeiro segundo em que nossos olhares se cruzaram Eu sabia
Aquilo nunca mais teria fim
Seus olhos são meu céu Que posso admirar
Que mesmo sem estrelas Conseguem brilhar
Naquele momento, minha vida dependia de você Já mergulhei tanto em seus olhos
Que já quase me afoguei
Prometi continuar nadando
Ao menos, eu tentei
Pode parecer loucura
Mas vivo em um labirinto
Nossos olhares se cruzam tanto Que eu até já me perdi no caminho Derrubei lágrimas
Pensando que ninguém iria me achar
Mas o que eu não sabia Era que você ia me salvar E acima de tudo
Cuidar de mim
Me amar

Por isso,
Eu prometo
Prometo que antes das estrelas desaparecerem Vou gravá-las em meus olhos
E senti-las me queimarem
Mas não vou me arrepender
E vou levá-las até você
Derrubá-las dos meus olhos aos seus Como um colírio
Que vai queimar sua pele
Mas vai curar as feridas
Vai deixar as estrelas para sempre Gravadas em sua mente
E eu vou te amar profundamente Até perder a noção do tempo

PRA SEMPRE NUNCA MAIS!

Um dia eu me perguntei Se realmente encontraria Alguém que me amasse E nunca me deixaria
Descobri que estava errada
Fui tola e inocente
Alimentei o “a gente”
Quando na verdade era “só você”
Dormi pensando nos teus olhos Acordei iluminada pelo teu sorriso Acreditei no nosso “para
sempre” Enquanto você dava risos
Fui idiota e entorpecida
Mas agora você é só
Uma pessoa esquecida
Já te esqueci
Parei de me enganar
Como uma boba sorridente Começo a me lembrar Como fui infantil
Em acreditar
Só quero que saiba Que parei de te amar Você triste ou feliz, Não vou me importar Eu não sou mais
idiota E não te quero mais
Então vai lá, ilude todas Porque é isso que você faz. Eu queria ter inspiração Parece que a perdi

Para escrever uma canção Desde que te conheci
Eu achava ótimo viver ao teu lado
Mas percebi que longe de ti é bem melhor Agora meu coração pode finalmente florescer Para que
outras coisas possam o preencher... POESIA EM FORMA DE GENTE
Ele é poesia pura
Gosta de si mesmo mas sente falta de alguém É inteiro demais
É carinhoso, gentil e ama os animais
Tem os olhos mais lindos que eu já vi
E um brilho interno que ofusca qualquer padrão Tem um sorriso lindo
E mais lindo ainda, é o sorriso do seu coração
Agora você me pergunta:
Quem é esse garoto?
E é aí que eu te respondo:
É alguém que eu sempre quis conhecer... Eu adoro a maneira como você me olha Pelo canto do
olho, devagarinho
Odeio às vezes não entender o que você fala Mas você sempre repete, com carinho
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