
A amizade é podermos ter amigos
para nos divertirmos, apoiarmo-nos,
conversarmos, rirmos e podermos
contar segredos uns aos outros. 
Aaron Ferreira

A lua e o sol fazem um eclipse 
Eu e tu fazemos um casal
A lua e o sol foram separados
Eu e tu vamos ser separados.

Tu és o meu mundo
quando estou contigo
esqueço tudo, porque tu 
és a minha paixão. 
Bruna Monteiro 

Cada sentimento
cada momento
cada loucura
que eu sinto por ti.
Um momento
de silêncio
por um amor 
que eu nunca vi! 
Dário Diogo

Amo-te sem saber como,
amo-te sem saber onde,
amo-te sem saber quando
amo-te sem problemas.
Amo-te assim, porque
não sei amar de outra maneira. 
Filipe Silva 

És linda como o Sol
és a luz do meu farol 
aquela que me traz o anzol
e que me deixa a pairar
com os olhos cor do mar. 
Iara Santos

O amor deu-me uma razão 
para existir neste mundo, 
encantaste o meu coração 
e tornaste-o mais feliz. 
José Lucas 

És lindo como o sol
que cheira a girassol.
Tu és a luz do meu farol. 
Lara Coelho 

O amor é lindo para todos,
o amor combina com todos,
por isso, o amor é lindo. 
Leandro Júnior 
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Deitei os olhos ao mar 
deitei os olhos em ti
e senti o amor no ar.
Não é preciso riqueza
para te amar, pois
quando penso em ti
sinto que posso voar. 
Marta Santiago 

A amizade é rir,
chorar e divertir
às vezes até doí
o coração de rir. 
Matilde Gomes 

És o brilho do meu coração,
és o brilho do meu olhar,
és o brilho que me ilumina,
és o meu único amor. 
Matilde Martins

Quando olho para ti 
meu coração palpita.
Tenho a certeza 
que escolhi 
a mulher perfeita. 
Nicolly Macedo 

Os teus olhos são 
azuis da cor do mar.
Eu amo-te tanto 
que nem sei o que falar.
Quando te vejo a andar 
a minha cabeça fica
a rodar sem parar. 
Rafael Nascimento 

A amizade é ter amigos,
saber apoiar o outro,
saber aceitar o outro,
chorar nos maus momentos,
rir nos bons momentos e
saber guardar um segredo. 
Rita Alves 

Ruan, Ruanzinho, 
onde vais sozinho?
Vou ao teu doce
encher a barriguinha.
Porque vais sozinho, 
Ruan, Ruanzinho?
Não tenho amigos.
Não tens amigos?
Deixas-me ir contigo? 
Ruan Oliveira 
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Meu amor, meu amor,
Quando te vejo, vejo uma flor.
Meu amor, meu amor,
Quando te abraço fujo do horror.

Meu ar, meu ar,
Quando me tocas sinto que estou a voar.
Meu ar, meu ar,
Quando estou irritado é só te ver que me vou  
 acalmar.
Diogo Jorge

Amarelo, amarelo,
É uma linda cor.
Quem não gosta do amarelo,
Não gosta do amor. 
Renato Contreiras

O amor é como uma pedra,
Não foge com o vento,
Mas às vezes o amor voa,
Com uma brisa do vento.

O amor até pode voar,
Mas ele voltará.
O amor é como um sorriso,
E contigo voltou a brilhar.

O amor é como a chuva,
Que bate na janela, 
E quando apareces,
Eu fico mais bela. 
Cátia Serra

És a minha melhor amiga
E eu gosto muito de ti.
Vamos continuar a nossa história,
Porque eu só quero é vitória. 
Afonso Cesário

O amor que nos dás 
Não posso explicar
É tão profundo
Que nunca mais vai acabar. 
Bruna Campinos

Como a amizade é bela.
É como a Cinderela,
Como ela, é bela. 
Dioni Bernardo

O amor está no ar.
O amor é um sentimento que não consigo  
O amor é um sentimento confuso.
Gostava de sentir esta emoção,
Por uma vez no meu coração. 
Não faz sentido o que eu sinto.
Esta emoção deixa-me louca e sem ar.
O que eu estou a sentir agora,
Não tem compreensão
Só me resta te amar. 
Evilásia António
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Amar é perdoar
Quem nos feriu.
Amar é esquecer
Quem nos destruiu.

Amor é algo brilhante,
Algo que brilha como diamante.
Amar é algo excitante
E no fim sufocante.

Como hei de amar outro alguém,
Se aquele me faz tão bem. 
Fabiana Damas

O amor está no ar,
Com isso ficamos a pensar,
Se estamos a voar sobre o ar.

O amor está no ar,
Em todo lugar, a nadar
Sobre o ar.

O amor está no ar,
Em todo o mar,
A usar o balão para espalhar. 
Gabriel Mendes

Amor, amor, o meu primeiro amor.
Quando estava na escola era tudo um horror.
Tu apareceste e alegraste esta tristeza.
Quando te vi quase desmaiei com a tua beleza. 
Joana Saúde

Dá-me a tua mão
E fica dentro do meu coração.
Quando estou triste
É só pensar em ti
Que me lembro que tu sorriste! 
Maria Costa

O amor que sinto por ti
É tão grande
Que o meu coração
Está saltitante.
Saltitante está o meu coração
Como a paixão. 
Pandora Lourenço

O amor está no ar.
Quando estou perto de ti,
O meu coração põe-se a saltar.

Quando te conheci,
Algo senti, 
A sensação que sentia
Era amor por ti. 
Rui Martins

O amor é igual ao ar
Que está sempre a voar,
Até eu o apanhar. 
Viviana Bedani

Amor, amor,
É uma coisa que te tira o rancor.
Amor, amor,
É um sabor.
Amor, quando estou perto de ti
Dá-me vontade de cantarolar o amor. 
Malik Santos
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controlar.


