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QUANTO CUSTA... AMAR VOCÊ?
Sim, você quer um amor, mas não qualquer um. Você quer carinho, mas não
de qualquer um. Você quer ser beijada, mas não por qualquer um. Você quer um
abraço suave e terno, mas não de qualquer
um. Difícil entender tua exigência!
Pois, você esta carente, porque procura um homem perfeito. Um homem lindo. Um
homem envolvente. Um homem que diz coisas bonitas no momento que você deseja.
Um homem imaginário que sabes não existir. Ainda quer um homem estável
financeiramente. Alguém que não tenha defeitos. Um homem idealizado nos teus
sonhos. Quem sabe, um escravo do amor que satisfaça seus desejos de mulher. Ou
quem sabe alguém que adivinhe suas vontades na hora e lugares certos?..
Só me restam algumas perguntas...Você acredita que esse homem existe?
Será que entre você e a realidade há alguma distancia? Ou quem sabe ainda, uma
terceira pergunta... Você se esquece que é apenas uma mulher?
Afinal, quanto custa amar você? Porque eu sou da terra e tenho defeitos.
Aqueles que você os conhece bem. Mas você só não imaginou que todos meus
defeitos se parecem com os teus.E nem precisa sentir ciúmes, por que sou mais que
fiel...Sou leal. Mas uma diferença eu posso atestar. Sou aquele que te ama pela
manhã, aquele que te ama ao meio dia. Amo-te a tarde mesmo sem melodia. Mas à
noite após o trabalho eu não deixaria de te amar. Porque amar você é olhar em teus
olhos. É falar baixinho segurando tua mão. É amar você profundamente
entendendo seus sentimentos. É provando teu corpo de uma forma que somente eu
posso desfrutá-lo. E saber o quanto vale a pena amar você.
Mas quero que saiba que todo meu amor é gratuitamente, Só você o tem e
mais ninguém. Quando eu for embora desta terra, não terei arrependimento algum,
porque amei quem deveria amar. Mas você perdeu a oportunidade deste amor, por
exigir mais que o amor pode dar. Enquanto amar você custa caro, amar-me custa
apenas ser feliz!!! (Desconheço Autoria)

