
Noel, Amo-te
Dedico este som a algum que conheci
Algum que a partir desse dia nunca mais esqueci
Saliva eu perdi dinheiro eu gastei
Mas nunca ,nunca me importei
Porque sei que sempre te amarei
4 anos em plena loucura ,
lutadora contra tudo e todos
2 filmes eu passava para t ver sorrir
e sonhar e doce esse teu olhar
fora nunca desistas, 
da muito k caminhar
a vida longa e u tempo nunca vai parar
se algum um dia te disser k te esqueci
chora pois nesse dia eu morri
lagrimas eu chorei
na boca encanes, afrodisacos em lancei
no ponto eu toquei a ti te conquistei
pela melhor fase da minha vida eu passei
erros cometidos sem serem resolvidos eram esquecidos
culpa minha, andava cego
no via que eras a rainha de todo o meu reino
e sem saber porque perdi todo o paleio
receio nunca mais  te ter [greio]
porque todo o sentimento de revolta em min vai atingir
ouve com ateno :
se ele nasceu para a  musica como eu nasci para ti, s&amp;oacute; para ti
musa inspiradora de todos os meus prazeres
dona e senhora aqui te deixo esta cano
k nada e mais k a libertao do [seisamento]
para todos os que sabem o que e este sufoco
o que e viver com pouco, e  o que sinto e  por ti..

musica eu nasci para musica.....para t ver sorrir i a sonhar...

da roseira nasce a rosa e da lua o luar
da mulher nasce o homem e eu nasci para te amar
a quem diga que nada merece as nossas lagrimas 
falsos, queimam em cmaras matematizas
corrida contra o tempo, da porta da loucura
e eu fui a procura
alguma amargura foi encontrada , 
encantado por um p&amp;oacute;zinho magico 
por uma fada foi lanado
eu fui levado , e abenoado ,
pelas mos de  algum que m fez homem
acarinhado como de  me para filho
era sem estribo caminhava nas ruas desse mundo 
contigo um segundo era uma eternidade
juntos caminhvamos para o bem desta irmandade
tudo era claro, nada mais havia a acrescentar
aos poucos tudo se veio a degradar
no quero nem pensar ,
mil desculpas , pelo que te fiz passar
processo original de arrependimento
passo concludo
dito e produzido com peso e medida
esguia que me controla, ciclo viciosos que gira como uma bola
sistema harmonioso k nos engloba
a vida contigo quero passar
u passado contigo e so contigo  quero rasgar
para qu matutar no que se passou, s u k interessa e o que se vaipassar
e h para qu lembrar, noites a agarrar em ti para no fugires
junto a ti o teu lado para rir
se algum dia quiseres e sares por akela porta



todo o meu reino vai cair
toda a coorte se vai rir
todo o meu ser , ser eliminado, cuidado
algum dia o amor vai ser prefeito
depressa penso eu ,receio com ritmo e poesia
mas nada e feito a preceito
algo de perfeito com dignidade
pelos caminhos da verdade escrevo o que vejo e no o que invejo
o que sempre fui , bem verdadeiro
assim me despeo, 
querendo ser o teu parceiro e para sempre !

musica ..eu nasci para a musica...

tem umas partes da musica que nao percebi... (m4rok4s)
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