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Nota do Autor
Todo o tempo é tempo de se expressar e neste volume alguns
momentos estão escritos em forma de poemas, versos,
poesias e até mesmo em letras de músicas não cantadas.
Estes textos foram escritos entre os anos de 2002 a 2010,
sendo cada um escrito em tempos diferentes e momentos
opostos. E não tendo datas certas nem o ano correto.
Fica o único volume do gênero escrito por mim, Donnefar
Skedar.

Às Vezes
Às vezes...
O sangue é à vida
Mas o amor destrói todos os sonhos
Desculpe-me por dizer isto
Minha vida mostra tudo
Minha dor faz relembrar
Ás vezes...
Eu preciso perder para ganhar
Você não precisa ganhar para perder
Isto é uma vida confusa
Você beijou a morte
Ás vezes...
Às vezes isto não é real
Faça a sua vida

Não viva outra vida
Faça seu dia e mantenha sua fé
Ás vezes...
Não perca seu sonho de viver
O mundo está aqui
Ou sua vida não existe?
Às vezes você ganha para perder
Todo tempo você perde para ganhar
Tudo isso por que
Às vezes eu sonho que minha vida é assim...
Mas é às vezes.

Você não tem a culpa
Pra mim?
Isso não poderia acontecer
Eu tenho que despertar
Nem que isso me leve a outro mundo.
Você não é a culpada
Se isso fosse um jogo...
Sempre esperaria
Se não fosse tão doloroso.
As pessoas me rodeiam e eu não consigo sentir
Todos podem me olhar, mas eu só consigo te sentir.
Quero parar de pensar e fugir
Mas logo caio de joelhos esperando por ti
Não queria te responsabilizar
O dia este lindo e eu precisamos respirar.

Quero me purificar
Apenas ter você
Quero me crucificar
Se não tiver você
Quero lhe implorar
Me leve com você.
Não estou disposto a perder
Você não está me ajudando
Quanto mais longe você fica
Abre-se mais e mais feridas.
Demorei para admitir
Agora gostaria de sumir
Isso não faz bem a ninguém
Você me tortura a cada dia.
Fixo-me em outros olhares
Isso é angustiante

Pois todos são os seus
Liberte-me para sempre
Deixe-me apenas ficar sem pensar
Você me possui e não quer me deixar.
Semelhante a uma, doce criança
Você me faz chorar
Agora estou livre
Mas não para pensar.

Agora
Pessoas sorriem
E eu sou uma delas
O mundo gira e gira
E eu o acompanho, ou tento é claro.
Você me mostra a entrada
E eu caminho pela estrada.
Tenho medo de parar no meio do caminho,
Mas sei que você não deixará isso acontecer.
A força que você me passa,
Faz-me vencer a batalha que travo dentro de mim.
Isso é meio irracional
Dizer duas palavras que não tenha alegria no final.
Eu tento mentir pra mim mesmo e acabo me enrolando
com a verdade.

Este sentimento é bom e eu vou guardá-lo aqui dentro.

Rua
Eu estava caminhando pela rua da minha mente,
Onde tudo era apenas “eu e eu mesmo”.
Um dia choveu,
Um trovão forte me pegou em cheio.
Eu fiquei dias inconscientes
Até o dia em que despertei, e vi que realmente não
estava mais sozinho.
O trovão tinha partido a rua e me mostrado outra rua
que não era tão diferente da minha.
Felizmente eu não pensei duas vezes e passei a
caminha por esta rua.
Ainda não cheguei ao fim dela e nem quero.
De vez em quando eu paro...
Mas apenas para admirar a paisagem e respirar.

Espero que nunca mais chova nesta rua, pois não quero
que te encontrem.

Isso
Depois de tempos sentir medo?
Não, espere até o sol nascer.
Fica mais frio a cada minuto
Você não me vê?
Você não me ouve?
Nada muda o enorme sentimento
Que preenche o vazio que há por dentro.
O que sentiras quando nos encontrar?
Saberá se “virar” quando eu voltar?
Desistiria disso...
Se eu tivesse a certeza de que não machucaria.
Nada mais depende de mim, nem meu próprio folego eu
poso sentir.
Você está aqui!

Agora eu posso sentir.
Nunca me deixe cair,
Não prometa o que não se pode cumprir.
Prometa apenas que vai continuar a me fazer sorrir.

Ênfase
Eu não quero ser o cara que tira o seu sono!
Eu não quero ser aquele que te deixa com saudades,
Mas agora é tarde,
Eu acho que acabamos nos envolvendo
Eu não quero destruir seus planos
Nem tão pouco desfocar seus sonhos.
Mas agora está difícil.
Você abriu meus olhos com a luz do seu olhar...
Não quero deixar
Você se magoar, espero que contigo,
Você não sinta dor.
O mal que nos consome...
Retorne a vida sem esquecer que estou aqui,
Mesmo longe velando por ti.

Ilusão
O sol tocou minha pele
Foi tão bom a sensação
Senti seu toque suave em minha pele
Uma estranha sensação.
Pensei que tudo fosse ilusão,
Mas no fim descobri que não.
Rejeito a tudo que vai contra você
Você me nota agora?
Horizonte, brisa linda logo vem o luar.
Sua pele como bronze, reluz ao meu piscar.
Não comento,
Não rejeito,
Não te engano,
Eu te sinto aqui dentro.

Invejo-me em pensar
Que seus amigos há essa hora pode estar ai te fazendo
um carinho,
Enquanto eu...
Eu aqui sonhando sozinho.
Ilusão das mais belas que criei,
Você mora em mim.
O sol já vai nascer
Não me canso de pensar,
No quanto eu amo você...
Escondo-me nos pensamentos
O mais longe possível
Mas de repente algo chama por mim
É o seu lindo sorriso
Distribuo-me no canto suave de suas palavras
Imagino-me longe de tudo nesta vida ingrata

O escuro dos teus olhos é o abismo do meu lírio
Tudo isso acontece quando não estou contigo.
Sempre paro e me pergunto
Será uma ilusão eu está aqui contigo?
Não me deixe cair
Leve me em mente, pois meu coração agora é seu
abrigo.
Não me responda quando digo:
Eu te amo e você é a mais linda.

Retirando as feridas
Tudo foi inesperado,
Os seus olhos se descansaram
Uma linda voz imigrou nos meus ouvidos
Um lindo olhar retirou-me um sorriso.
Os dias desde então passaram a ser lindos.
Você me ilumina à cada hora e instante eu fico sorrindo
Não tenho medo de cair
Pois pra mim você sempre estará aqui.
O tempo passa e você fica
Sempre quero mais
Você me fascina
Triste e descontraído, isso é amor.
Estou correndo perigo.
Depois de tempo tudo foi mudado

Logo em seguida, eu estou apaixonado.
Entrego-me com medo, mas eu nego.
Você me destruiu por entre pensamentos
Não quero acordar e não te ter mais aqui dentro.
Seu sorriso ou olhar, me faz pensar.
Viver hoje, viver sempre pra sempre te amar.
Não quero acreditar no que estou vivendo.
Você tirou de mim o ódio que tinha por dentro.
Lindo, lindo sentimento,
Você faz de mim, o vencedor do momento.
Deixe-me pensar só por um momento.
Você é mesmo isso tudo que tenho por dentro?
Nunca me despreze
Nunca me rejeite
Lembre-se que ontem fui eu e hoje, você me ilumina.
Sinta-me ao seu lado

Seja a minha brisa pela manha
E quando tudo acabar lembre-se do cara que sempre
vai te amar.
Retirando todas as feridas
Longe vai minha criptônita
Você é tudo o que eu queria
Divida-se em seu mundo
Mesmo que eu não seja bem-vindo,
Eu gosto de você e por isso me sinto rico.
Retirando todas as feridas.
Você sempre me fascina.

One more...
Eu estou perdido
Estou me procurando no meio disso
Quero andar contra o vento
Apenas encontrar você
Sentir o poder de estar errado
Mas com o prazer de ter você
Sua imagem nunca se apaga
Seu sorriso me liberta.
Arrisco-me querendo você
Machuco me perdendo você
Iludo me pensando em você
Desejo me apenas ter você
Diga o agora é durante sempre
Sorria, mostre-me que está contente.

Liberte-se, mostre-me seu amor.
Tento de tudo, louco te esquecer.
Mato pensamentos
Arrisco-me contra todos
Sempre querendo você
Como tá difícil reagir a isto.
Penso o tempo todo
Meus olhos refletem os meus...
Que odiável é não odiar.
Que terrível é não gostar.
Ainda penso como isso vai mudar
O mundo não pode parar,
Mas a gente pode continuar.
Sentimento tão sentido
Você sempre está aqui junto comigo
Levo horas a pensar que um dia

Isso possa acabar.
Não quero meus olhos fechar e pensar que
Você me deixara.
É difícil eu sei que não vamos suportar
Arrisco meu pescoço para poder te ter
Quero sempre nos teus pensamentos entra
Por favor, não pare de pensar em mim
Eu ainda continuo, eu ainda continuo a te amar.
Sempre olharei para longe
E você sempre olhara o meu olhar
Isso não vai parar, eu quero...
Quero continuar.
Você me mostrou que o mundo é o nosso lar,
Mas é nas estrelas que quero com você ficar.
Nunca diga não a mim,
Diga apenas sim.

Pois o talvez já se encontre aqui.

Tempo ao tempo
Dei tempo ao tempo
Vi-me livre de sentir
Não olhei mais nos olhos
Aquele alguém que um dia me fez rir.
Depois de tempo
Desperdicei aquilo que mais odiava em mim
Magoado me senti
Interligava cada palavra ou sentimento somente a ti
Oh como pode?
Você não imagina o quanto eu sofri
Passei períodos feitios
Em tempestades sem leis
Desmontei blocos de neves
Enquanto por ti sangrei

Caminhei, parei e respirei.
Você me iludiu
E veja só o que eu conquistei
Hoje estou melhor
Mais ainda sei que vou sofrer.
Dei tempo ao tempo
Vi-me livre de sentir
Aquele alguém que te amou
Hoje não está mais aqui.

P.S.H.
Esperei o som de sua voz
Eu sabia que iria ouvir
Os teus olhos tão fechados, foi o que me fez sentir,
Muitas palavras eu ouvi
Sem ter presa, não me iludi.
Meu pensamento já fraco,
Voltou a agir.
Meu coração recém-ferido...
Tentou não reagir.
O que você fez por mim?
O que eu queria ouvir?
Meu sangue escorreu com o resto do veneno que ainda
ardia no meu peito.
Infeliz ainda sentia um desejo.

Agora vivo apenas no que vejo.
Você é isso e está aqui no meu peito.
PLEASE STAY HERE...

Difícil
Queria tanto pode dizer: EU TE AMO.
Mas não posso,
Pois se um dia eu amei alguém,
Foi a pessoa que me mostrou
Que o amor é apenas sofrimento
E que só se pode amar uma pessoa.
No momento eu não estou sofrendo,
E se amei alguém é sinal de que
Ainda a guardo no meu peito.
Sou sincero quando digo que
Gosto de você,
Mas sou mais ainda quando digo que não quero sofrer.
As coisas acontecem com o tempo, quanto tempo será
que ainda temos!

A única coisa que posso dizer no momento,
É que eu não sei mais como me garantir,
Não sabe como achar meu chão, estou com medo de
me perder...
Oh mundo ingrato, só posso pensar no amanhã,
Pois o meu hoje é você,
Para simplesmente dizer que não a quero mais,
Pois já está ganhando força o que sinto por você.
O que será amanhã quando
Eu acordar e não a tiver em
Minha mente?
E você, como você agira quando
O sonho acabar?
É muito fácil pensar,
Mas é inútil planejar,
O amanhã pertence a Deus,

E o meu coração?
Não sei se já posso dizer que
Já é seu...

Confronto
Estou aqui de novo,
Mas nada em mim mudou,
Só estou piorando e isso me machuca
Como gostaria de fazer você mais feliz.
Um simples dia feliz
Pode me fazer sorrir de mais,
Porque quando estou com você isso é tão...
Tão real que não fico parado.
Faço de tudo para ter esse
Momento leve que você me traz,
Quero ver você sorrindo
Como uma criança inocente e boba
Por sorrir por qualquer coisa
Sem a menor graça.

Mas como vou pra frente se
Isso tudo está em minha mente.
Todo dia luto para que isso
Se torne um sonho
Para eu sorrir e dizer o quanto
Era horrível.
Como eu gostaria que você não estivasse
Envolvida nisso,
Como eu gostaria que você desistisse
De tentar ser feliz ao meu lado.
Sei que você finge não me entender,
Mas sabe que eu estou certo,
Também não gosto do fato de estar
Sempre certo,
Pois sempre sei o que vai acontecer,
Então luto para que ninguém

Sofra nesta história.
Tá legal já está me divertindo com
O amanhã,
Pois o hoje não nos pertence mais...
Desculpe-me por isto, ou talvez NÃO.

Bobagem
Caminhando pela vida é o que
Estou fazendo,
Incorreto ou meio correto
É o que eu espero,
Mas a vida me oferece tais males que
Envolve-me a você.
Não estou culpando você por este mal,
Mas me culpo por aceitá-la
Diante deste mal que quer me destruir.
Oh como a vida era mais humilde
Com as pessoas que rodavam seu círculo.
De nada me adianta ficar assim
Se lamentando
Por mim nem por você isso

É o que mais me entristece.
Sobre o vento que traz o frio eu estou
A procura de um novo amor
Para que você seja a força do meu
Pensamento.
Você poderia ser a luz do meu caminho,
Mas eu sempre prefiro caminhar sozinho,
Nada na minha vida tem importância
Mesmo tendo você ao meu lado
Eu continuo me sentindo sozinho,
Hoje amanhã e sempre.
Continuarei a caminhar por esparsos sem a menor
preocupação de como você ficara.
Não me julgue como um safado impiedoso,
Pois ao meu lado você já sabia
Que eu não valeria a pena,

Mas mesmo assim você quis continuar
E isso não me incomodara,
Quando nos encontrarmos.
Ainda posso sorrir...

Você
Seus olhos pedem mais
Daquilo que eu quis negar pra sempre,
Não a ti,
Mas a todos.
Sua boca pede o sabor que pra mim já está amargo.
Seu sorriso transparece o desejo que me fortalece.
Um grito no escuro,
Minha voz ecoa na escuridão a procura de uma saída
Que pode ser sem o menor perdão.
Seus pensamentos me comprometem
Quando percebo pelos teus olhos o medo de um partir.
Deixe-me cair como LUCIFER em um deslize que
Foi deixar você me ganha aos poucos com seu jeito
meio estranho para mim.

Perco meus próprios pensamentos
Quando penso em desistir de tudo o que
Você me fez e trouxe.
Choraria se fosse preciso
Nem que fosse pra você parti
Ou provável que não.
Seu corpo me faz feliz
Assim como suas mãos sobre mim
Fazendo-me sentir a alegria que é
Ser tocado por uma pessoa que nos faz sorrir.
Só me magoo quando penso em minha vida,
Pois você não é feliz ou eu não te faço feliz nela.
Claro que isto é algo do meu coração
Que no momento parece estar brincando comigo,
Pois não está me obedecendo mais.

Love is Lie
Diria que você é a pessoa mais importante
Nesse momento,
Mas estaria mentindo para mim mesmo.
Por mais que você tenta me convencer
De que eu sou sua metade,
Isto vai aumentando e
Logo você não terá como desmentir
Esta afirmação.
Um beijo diz tudo,
Mas não diz o quanto estamos iludidos,
Também minto quando digo que
Digo que não te quero mais,
Pois a perda não é fácil para ninguém,
Principalmente para quem nunca ganha.

O sabor se tornara amargo
Logo que tudo estiver para se resolver
E você o que irá cometer?
Dirá que me ama mesmo sabendo que
Isso é a sua mentira?
Tornemos a coisa mais simples.
Diga que não quer mais um simples cara
Que faz você
Fingir um mundo cor de rosa quando
Na verdade não passa de um buraco sem fundo
Pra onde você manda seus pensamentos
Mentirosos...
Chega de jogo,
Vamos ao que nos importa
A vida não pode correr para trás,
Você tem que viver com o que sua mente

Tem a oferecer sem ter medo
Do que isso vá lhe causar,
Pois isso vai lhe machucar e poderá machucar
A mim também...

Nós Dois
Sempre nos lembramos de que aqui estamos
Como forma de seres especiais,
Mas sempre nos esquecemos
De que temos
Alguém que é especial apenas para nós mesmos...
Você se pergunta no momento
Se você é a minha pessoa especial...
Bem,
Ainda não posso afirmar isso com tanta certeza,
Pois o pouco tempo que temos
É o limite de se afirmar algo.
Digo apenas que estamos caminhando pra isso.
Nossas diferenças não alteram o nosso ego
Nem fere a nossa dignidade...

Hipnotizar
Tudo foi tão simplificado
O escuro em teus olhos
Mexeu com a minha mente
Nem o mais profundo dos olhares
Fez-me se sentir assim tão...
O tempo passa
Eu sei
Seu rosto era magico
Impossível reagir
Um passo em falso e eu estamos aqui
Você se tornou meu enigma
Oh, como isso pode me domar?
Como isso pode me deixar levar?
O meu tempo tem que parar...

A leveza me fez sentir responsável
Não por algo, mas sim por alguém.
Hipnotizado eu fiquei
Uma melodia se fez soar em meus ouvidos
Perguntei-me se era real
Você se tornou meu enigma eu repeti
Você me domou
Meu coração palpita a dois com você aqui
E quando você me vai me sinto dependente de algo
mágico
E único
Isso não poderia acontecer
Eu poderia me fechar
Mas seu olhar faria eu me liberar
Mas seu olhar faria eu me liberar
Seria um sonho se todos os dias se você não estivesse

Em meu pensamento
Como você pode?
Como você quis?
Isso é inocente, mas é tão maduro.
Isso pode me ferir, mas eu assumo todos os riscos.
Por favor, não me deixe cair de novo.
Leve me pra cima o mais alto que puder
E quando estivermos acima de todos...
Não quero deixar de sentir
Venha me hipnotizar apenas com seu olhar escuro e
Firme
Por favor, não me deixe cair.
Tudo foi tão simplificado
Eu quero morrer para estar ao seu lado
Eu quero fugir para onde você se esconde
Eu quero sentir o prazer de hipnotizar

Você se tornou meu enigma
Oh como isso pode me deixar domar?
Como isso pode me deixar levar?
O meu tempo tem que parar.

Nossa noite será esta.
Brinde comigo durante a noite toda
Viva esse momento como se fosse outro
Nessa mesa só
Penso em ter você aqui
Nem que seja só por uma noite
Nesta noite tão linda
Eu penso em você aqui
Nesta noite tão linda
Eu quero ter você aqui
Quando o sol se for
Ficarei pensando durante a noite
No que se passou
Durante a semana inteira
Brinde por nós

Gotas de sangue caíram
De um olhar tão triste
Nossas lagrimas saíram
Só por mais um dia
Nem que seja
Para sacrificar a minha vida a você.

Minha depressão
Após cruzar caminhos sem passagens
Após lutar contra a correnteza
Após dizer adeus para vidas
Eu fico nessa
Depois de ser um bom jogador
Depois de ser um bom perdedor
Depois de ser sacaneado por estes putos
Eu fico nessa
Deixe eu apontar o dedo pra você
Deixe apenas eu te odiar
E você vai calar como um sopro no ar
Eu fico nessa depressão profunda
Eu mergulho de cabeça nas ondas da
Minha vida

Mas sempre estou por baixo
Acho que nunca ficarei por cima
Graças a você e sua merda
E isso vai para você
Algum dia vai para você.

Back Meu
Pensei em desistir no meio do torneio.
Algo me dizia que já era tempo,
Não me sentia confortável
Pra mim tudo já estava errado
Foi como voltar ao passado...
Temo que mais uma vez,
Poderia mudar a minha vida
Mas tenho que primeiro achar a saída
Não quero que ninguém sofra o que sofri
Não sei se conseguiria fazer alguém sofrer assim
Mas sempre dizem que eu só sei fazer sofrer
Farei tudo diferente com você
Nisso você pode crer
Agora sinto me fortalecido

Não sei se isso vai resolver
Quantas coisas passo a pensar
Mas a pior é ter que te deixar
Assim sem nem você esperar
Tendo em mente que tudo isso não passe de um dia
ruim
Acho que estou mais do que feliz
Não só por me decidir
Mas também por saber
Que continuarei a te fazer sorrir
Me nego a falar sobre o meu passado a ti
Pois sinto que quero lhe ver sorrir.

Outra vez
Senti outra vez que,
Não conseguiria mais sentir algo tão forte
Por outro alguém...
Mais uma vez eu me enganei
Menti para mim mesmo
Dizendo que nada me afetaria
Como tudo o que me afetou no passado,
Mas de novo estava errado
Senti que estava fugindo Dia após dia
De algo tão bom que nem percebi
Que só estava me afundando
Mais e mais em algo do qual
Já havia fugido antes,
É inexplicável o que se passa no meu pensamento

No momento prefiro dizer apenas
Que já não estou mais com tanto medo
Como de começo
Se ontem fiz errado
Então hoje farei duas vezes melhores
Para que ao menos uma de certo
Não vou dizer o que não quero
Mas sim ser o mais sincero do que de costume
Não há o que temer Só há o que aproveitar...
Um sentimento faz mudar uma vida
A vida inteira
E você já está mudando a minha
Pra melhor.

O medo
O medo é como uma estação
No começo é estranha e ruim
Mas logo depois é inesquecível
Com o medo podemos dizer
O que pensamos e
O que estamos passando
O medo nos faz decidir rapidamente
Quando há risco de perda
O medo existe para nos lembrar
Que somos humanos.

Choros e velas
Meus pensamentos...
Meus pensamentos se diluem pelo tempo.
O meu desejo...
O meu desejo é inútil no momento.
Sacrifico-me forçando as coisas
Para darem certas
Esqueço-me que por trás da força estou eu...
Sinto a tristeza ao te fazer feliz
Sinto-me mais inútil ao te fazer sorrir
Sim
Não é o que você quis ouvir
Mas é o que tenho pra ti...
Choros e velas
Num jantar romântico

Não vai me fazer decidir
Preciso ir embora
Tenho que sumir
Desculpe-me se não vou mais
Fazer-te sorrir
Mas minha vida retorna daqui
Meu pensamento...
Meu pensamento não importa no momento.
O que sinto...
O que sinto não vem ao caso que é você
Meus sacrifícios não foram em vão
Serei lembrado
Nem que seja como um safado por
Deixar-te no auge da felicidade
Não é você...
É o que dizem...

Choros e velas
Num jantar romântico
Não vai me fazer desistir de me livrar de você
Não leve a sério o que digo
Quando digo que te levarei pra sempre
O pra sempre acaba
E o nosso acabou.

My Heart
Eu conheci...
O nome eu notei...
Das fotos gostei...
Dos recados guardei...
A conversa foi ótima...
O coração acordou...
Um sentimento rolou...
Ao fim do dia...
Uma paixão começou...
Logo o tempo passou...
E com ele veio o Amor...
Desde então eu fico...
Com suas palavras em...
My heart.

Vírgula
Sentiria a suavidade da sua voz
Se não houvesse
O futuro.
Dormiria em seus braços se
Não houvesse quem se preocupar.
Seriamos felizes sempre
Se não houvesse
A dúvida.
Teria a maior felicidade em te acordar com beijos
Quentes após uma linda noite, juntos.
Cantaria no chuveiro toda vez que você
Estivesse para chegar.
Faria um livro sobre nosso amor se isso fosse preciso.
Domaria o mar pra você passar.

Faria o Sol brilhar todos os dias só para ver
Você sorrindo para mim.
Gastaria o resto da minha vida só para te fazer feliz.
Eleger-me-ia a presidente só para colocar seu nome
Em cada ação governamental.
Enfrentaria Lúcifer com seus mil demônios só para
Conquistar o inferno e dar-lhe seu nome.
Faria tratos com Deus só para garantir uma
Vaga eterna em seu nome.
Daria minha vida em seu lugar.
Mataria a qualquer um que te magoa-se.
Traçaria nosso destino para sempre e assim,
Nunca nos separássemos.
Faria o inacreditável por você se...
Se simplesmente
Não houvesse uma

Vírgula no nosso relacionamento.

O Hoje
Quero expressar meus sentimentos.
Quero apenas dizer o que sinto por dentro.
Isto que está me magoando, me fazendo chorar.
Quero gritar para o mundo que o sofrimento não mata.
Só nos machuca demais...
Não te culpo pelo que está me fazendo sentir dor.
Obrigado também por você existir, só por isso já posso
me, sentir feliz.
Não é fácil desistir de anos sonhando.
Assim como não é simples aceitar que podemos ser
felizes do dia pra noite.
E é isso que você está me mostrando.
Também me mostra que outras portas podem se abrir,
mas podem me confundir ao entrar por elas.

Cairei toda vez que isso acontecer, mas não vou me
arrepender disto, pois sei que você vai me
entender.
Talvez não agora, mas algum tempo depois talvez até
quando tiver me esquecido.
Agradeço o agora e me desculpo pelo amanhã que não
cabe a nós planejar.
Bons momentos vêm para nos dar forças e não para
nos fraquejar como os maus momentos.
Você está sendo um bom momento para mim.
Obrigado...
...de novo.

Pra que pensar?
Estranho é pensar que tudo está bem quando na
verdade está piorando.
Movemo-nos em passos curtos para prolongarmos a
nossa história, mas às vezes vamos mais além do
que poderíamos e caímos mais para um fim do que
lutamos para um começo.
Simples soar de alegria nos faz causar raiva em
próximos e até inveja em muitos.
Uma história não é uma simples história por ter o que
contar.
Mas sim pelos desafios que temos que passar.
Montanhas sobre montanhas, é o que vamos ter pela
frente, mas até poderemos encurta o caminho

quando um olhar para o lado, verá que logo estará
um passo à frente do outro.
E eu estou a dois de você...
É chato saber disto, mas também é terrível ignorar tal
fato como este.
Nem uma simples imagem pode me causar felicidade,
sim estou procurando caminhos para disfarçar o
que pra mim já poderia bastar.
Ninguém quer que isto me atinja nem eu quero criar
ferida ou me emocionar quando disser: já era, too
caindo fora de tudo o que você me trouxe. Agora
será você por ti e não terás mais EU!

Insatisfeito
O tempo me faz pensar que a vida pode passar, mas
deixara marcas fortes em qualquer um que seja.
É preciso saber lidar com tudo que a vida tem a
oferecer, pois nada é o que nos parece ser, assim
como nosso relacionamento...
Fico só pensando em como isso pode me atrapalhar
futuramente e a resposta vem como sempre, eu
sozinho reclamando da vida sendo que eu mesmo
sou quem procura a saída e assim vou modificando
minha vida, dizendo as pessoas como você, que
tudo foi minha culpa.
Mas sempre procurando alguma falha sua para que
quando você me culpa de ter feito, você sofrer, eu
terei uma arma contra você.

Sinto que minha confusão pode acabar a qualquer
momento, é só eu querer que isso aconteça. Afinal,
tudo o que desejamos não acontece?
A paixão me fez sofrer, mas o gostar me faz sorrir.
Como poderei lutar contra um sentimento como esse
que está me envolvendo agora?
Perguntas só passam de perguntas quando temos todas
as respostas e isso é o que eu não possuo no
momento.
Então não seria cedo para dizer Adeus!

Temporal
Temporal vem para nos acalmar da chuva que é sofrer
por alguém.
O incrível é que isso não atrapalha em nada a nossa
relação, é como se um “Power up” fosse adicionado
ao nosso relacionamento.
Tantos caminhos e nós apenas em um, o que é
estranho, pois sempre achei que eu era livre para
trilhar meu próprio caminho.
Mas me enganei.
É sempre assim, quando acho que estou na direção
certa, vem alguém e me arrasta para outro
caminho, não que você tenha feito isso, pois
quando você me apareceu, já estava “torto”.

Você apenas caminhou comigo por esse meu caminho
torto que não está me levando a parte alguma.
Não sei qual o meu sentimento no momento, mas sei
que ele não favorece a você. Saberia lhe dizer a
quanto tempo esperei por esse momento, mas
estou confuso.
Como decidir o rumo de duas vidas sem nem ao menos
decidir a minha?
Sempre sei o que é certo ou errado, mas nunca sei
quando algo é estar certo ou errado.
Na vida a gente ganha para perder e as vezes a gente
perdem para ganhar, mas eu...
Eu só perco nesta história.

Desisto
Desistir de algo que se almeja é complicado, ainda mais
se tratando do coração. Uma fonte forte de
alimentação sentimental.
Quis não pensar nisto, mas já era automático pensar a
todos os instantes. Já me pergunto quem
preenchera o seu lugar, logo que você partir!
Não quero viver a pensar assim. Um você foi a minha
luz, mas hoje só a tenho como uma sombra escura
e de difícil desvio.
É triste pensar assim, mas é pior fingir que nada é
assim.
Se, estou complicado agora é sinal de que não estou
bem.
Meu sorriso é só disfarce para fingir que não vejo.

Sinto tanto em só pensar que nem sei se é real as
coisas que digo ou se é apenas meus pensamentos
que estão confusos.
Mas é fato que algo está acontecendo e isso eu não sei
ser igual a você, nem você consegue ser igual a
mim, pois nada é a mesma coisa.
Você me trouxe momentos bons que chegaram a se
tornar maus momentos e agora eu sou quem luto
contra isso, o resto da minha vida, vou continuar a
tentar, e quando conseguir...
Você não saberá...

Again!
Olhei as partes que faltavam em mim e percebi que
você não me completa.
Vi também que nós só nos destruímos e não nos
acariciamos mais.
Seria inútil te alertar, mas seria bem mais fácil você se
tocar e mudar tudo entre nós.
Não é preciso esperar até que um vire a cara para o
outro, mas é sempre esperado que um de jeito na
relação para que tudo mude.
A discussão é inevitável, mas tudo é relevante. Por
favor, pare, pare com isso. Deixe-me viver essa
história sem que ninguém possa me interromper
para dizer o que está acontecendo.
O que penso, deveria ser só meu pensamento.

O que vê não é aquilo que quero ser.
Você talvez não seja o que eu quero ter...
É não é fácil ler isto, mas a verdade machuca para nos
fortalecer.
Cabe só a nós julgar nosso relacionamento, pois não é
ninguém que está nos fazendo sorrir.
Poucos sente o que sentimos, mas muitos ainda
acreditam no destino e o nosso tá indo...
...para trás!

O Sonho
Esperando você ligar...
Penso no que estou perdendo ou o que poderia
aproveitar ao seu lado.
Sinto o que o tempo que me mostrar, mas não sei o que
isso pode me causar. Entrego-me ao mal estar,
enquanto ouço você falar.
Certo, fico mentindo dizendo que estou empolgado com
tudo o que você me diz. Mas logo depois vou a
amigos reclamar de ti.
Sinto-me triste em pensar no amanhã com ou sem você,
mas você sabe que eu mesmo, me torturo com o
meu próprio passado.
Muitas vezes isso acaba sendo um ponto de equilíbrio,
não só para mim.

Acho que muitos estão nos observando como em um
jogo e pelo que penso todos torcem...
Para você.
Não me importo com isso, até gosto, me dá mais
segurança, o que não é bom, é eu me sentir assim
preso a somente você, sendo que o passado, está
preso a mim.
Depois de nos falarmos, eu começo a me preparar para
o disfarce que é ter que fingir que está tudo bem
quando na verdade só estou me jogando mais e
mais para baixo...
Não é sua culpa, talvez nem tenha um culpado...

Continua...
Ela pressentiu o que eu queria dizer.
Ela sentiu o próprio nervo tremer.
Saboreei por um segundo o que era a vitória dos
derrotados.
Iludi-te, fiz você pensar que tudo estava bem.
Fiz você segurar forte em minhas mãos para pularmos
juntos em um abismo que eu mesmo criei...
Sentimos o vento bater no nosso rosto, não
acreditávamos que aquilo era real. Mais uma vez
provei ao contrário.
Provei que talvez eu é que estava errado, então assim
eu me senti culpado.
Desisti de meu próprio espaço e continuei ao seu lado,
não como se tudo tivesse acabado.

Mas sim como se tivéssemos começado.
É claro, algo mudou, mas nada me fez desistir de sentir
o que você me mostrou.
Agora gosto, de o seu gostar, é como se todos
começassem a se amar e aos poucos isso fosse
virando um vírus e assim atingindo cada vez mais e
mais as pessoas, que estavam como eu.
Tudo será belo como um dia em qualquer planeta
agradável ou até mesmo imaginário.
Em pensar que quase pude te deixar...
...olha o erro que eu poderia pagar...

Is Gone.
Pediria desculpas se isso fosse funcionar.
Sei que só isso não vai adiantar, mas é que não consigo
por mim falar.
É como se uma corrente de espinhos estivesse me
enforcando, fazendo assim eu desistir de lhe dizer o
que realmente está acontecendo.
Não quero que seja assim, estou lutando para que não o
seja.
Se minha voz não ecoar nos teus ouvidos enquanto
você ler, é sinal de que o seu coração já sabia que
isso estaria para acontecer e pelo menos ele há de
me entender.
Ou talvez o teu coração é que entenda o meu e nós dois
não passamos de fantoches na mão do destino.

Mais uma vez me desculpe.
Mesmo sabendo que isso não vai mudar qualquer
sentimento ou pensamento.
Espero que um dia você possa me entender e ver que
estas palavras não são histórias de amigos ou de
parentes.
É a nossa história que está se acabando...
Sinta a sensação que sentiu no primeiro dia em que nos
conhecemos, pois é exatamente o que estou
sentindo agora...

Save My Mind
Nem mesmo o Deus sol pode mudar minha vontade.
Todos, temos um sonho, mas poucos persistem, se
você é meu sonho, não vou desistir de sonhar.
Se não for me negarei a falar sobre o que é
decepcionar-se.
Nego-me a relembrar o passado, pois você é meu
presente...
Gostaria que a lua fosse uma de minhas faces, assim
quando não quisesse me expressar, colocaria esta
minha face em modo de defesa.
Com certeza você diria que sou o homem de sua vida.
Mas eu sou apenas um porto de um navio
abandonado, no qual você me encontrou.

Agora luto contra meus monstros que estão em minha
mente, tá difícil resistir, pois eles querem me fazer
desistir de ti.
Pesa-me muito lembrar os teus sorrisos e vê-los serem
feridos por um monstro que eu deixei escapar.
Estou em um poço de lamentação, mas vejo que ainda
poderei ser salvo se você me ajudar a lutar contra
esses monstros que vão aparecer pelo nosso
caminho.
Poderemos até fugir de tudo e de todos que nos
rodeiam e assim sermos felizes...
Ajude-me...

Quem Diria
Na minha mente, só sinto um desejo, não sei ainda o
que se passa aqui dentro.
Não entendi o que me fez olhar para ti.
Só sei que disso não me arrependi.
Já não sei quem sou sem ti, mas já sei o que eu quero
com ti.
Não fique assustada se um dia eu lhe dizer que estou
apaixonado por você!
Seus olhos, ou os seus lábios, já não sei mais o que
faço.
Dia após dia vou levando. Com você no pensamento,
Vou cantando, não canto nada agressivo,
Pois ainda escuto sua voz no meu ouvido.

Nos meus olhos, vejo seus lábios que aos poucos
repetem o que eu falo.
Desculpe-me em lhe dizer, mas já tenho certeza de que
estou apaixonado por você...

Busca pelo Amor
Um homem procurava a sua liberdade em caminhos
distantes.
Sua vontade era ter a quem amar e a quem o amasse,
mas a procura estava difícil, pois todos os corações
estavam cheios de amor ou reservados a outras
pessoas.
Ele caminhou por entre todos e todas as formas de
amar, mas só encontrou o desprezo de quem já
estava amando.
Mas em seu pensamento a palavra amor ecoava como
se fosse uma voz satânica pedindo seu ritual de
sangue.
Sim ele já estava sangrando por dentro.

Desesperado de tanto procurar um coração sozinho, ele
decidiu desistiu de amar.
Passaram se, milhares e milhares de pessoas em seu
pensamento, mas ele já não sentia mais a vontade
de amar ninguém.
Foi então que ele conheceu uma garota, que também
não sabia onde encontrar o seu amor...
Os tempos passaram e eles continuaram juntos até o
dia em que ele se lembrou de sua busca pelo amor.
Assim ele descobriu que AMOR é apenas uma forma de
se dizer o quanto você gosta de uma pessoa.

Terminou
Foi tão simples que me arrepiou.
Olhar teus olhos brilhando um adeus que quase se
perdeu entre minhas palavras.
Não me satisfez pensar que amanhã tudo será igual a
antigamente, pois você me mostrou o caminho de
um sonho que não acaba.
Só porque você não estará mais presente.
Um sonho onde pude mostrar o que realmente queria
para comigo mesmo.
Não foi em vão, nem tão pouco uma brincadeira de
adolescente.
Foi fato que embora meio complicado, tenha sido um
bom começo para um amanhã tão próximo que é o
hoje.

Sentirei sua falta, mas não sei se sentirei falta daquilo
que pensamos existir entre nós dois, pois isso era
irreversível para os dois.
Hoje já não posso pensar no ontem, pois agora não
tenho mais o que eu pensava ter, que é o gostar de
alguém que nem para mim olhava.
Sim foi por esse motivo que tudo se tornou tão banal ao
ponto de nos deixar na situação em que ficamos.
Seria covarde se não fosse sincero com você, mas seria
mais puto se adiasse por mais e mais tempo isso
que estava me incomodando.
Say Bey...

Semear
Seu olhar estava incerto por um reflexo sem vida do
antigo espelho manchado e desbotado na parede
do banheiro.
Tudo era apenas uma cena repetida de dias atrás, os
mesmos movimentos e os mesmos olhos escuros
inchados e cheios de lagrimas. Não estava mais
fazendo nenhum efeito continuar daquela forma,
parado olhando seu próprio rosto se transformar no
mais puro e nítido sofrimento humano.
Nada tinha mudado desde as últimas 17 horas em que
esteve no mesmo lugar e na mesma situação.
Sua mente transmitia sempre a mesma cena; um mar
aberto e totalmente vazio onde nem aves nem
navio estariam dispostos a passear ao seu redor,

um lugar deserto, mas cheio de remorso e vida
triste e desumana. As ondas violentas batendo ao
pé da montanha o convidavam em sua dança
macabra, ele sentia o forte vento empurra-lhe aos
poucos e o céu em seu mais triste cinza, dizer que
seria melhor assim. Seu coração já não batia mais
e sua mente o enganava dizendo apenas; “pule,
pule agora”. E assim ele caia, caia sem um fim
certo onde só seu coração já estava morto e ele via
isto todos os dias naquele espelho acabado e de
imagens duvidosas, mas verdadeiras.
E a cada dia ele se matava um pouco mais.

Sobre entulhos e pedras...
Estava eu sem ter para onde correr
Ou em quem me segurar,
A tristeza me dominava
E ainda assim,
Eu pensava que poderia escapar.
Um simples ato me denunciou
A minha própria fraqueza.
Quase tombei tentando me
Enganar sobre meus próprios sentimentos.
Chorei meu sangue a derramar...
Sorri ao ver meu fim...
Fechei meus olhos e apertei bem
Para que nenhuma luz os atingisse.
Depois de muito tempo sentindo aquela força estranha...

...Abri meus olhos a tempo de ver
A minha própria Vitoria.

Sobre o Autor

Donnefar Skedar ou Jay Olce é escritor independente
desde o ano de 2009 no qual escreveu e publicou seu
primeiro livro eletrônico “Kristendant City – O Orbetite”. O
autor escreve desde seus 14 anos de idade e têm vários
títulos que não foram lançados ainda, o mesmo vem
buscando reconhecimento com a publicação de seus livros
de forma totalmente independente enquanto aguarda as
centenas de contatos das editoras das quais o autor
encaminhou suas obras para avaliações.
O mesmo faz todo o trabalho de edição e editoração de
seus livros, com isso utiliza o selo “Elemental Editoração”,
criando apenas para não ter que colocar sempre “Donnefar
Skedar” em tudo que é referente a seus trabalhos. Com o
selo “Elemental Editoração”, ele cria suas capas,
diagramação, folders, promoções, divulgação e publicação
em site de livros eletrônicos e impressos.
Nascido na cidade de Santo André – São Paulo, Donnefar
Skedar utiliza de seus gostos pessoais como, videogames,

filmes e músicas, para criar seus contos e livros. Seu estilo
principal é o Horror seguido por Suspense, mas o mesmo
escreve vários estilos tendo em sua carreira, inúmeros
títulos de gêneros diferentes. O autor também assina em
algumas obras com o pseudônimo de Jay Olce, um nome
paralelo às obras que não condiz muito com o perfil de
“Donnefar Skedar” – diz o autor.
Atualmente Don está trabalhando em uma trilogia sobre
vampiros, bruxos e lobisomens, o primeiro livro já está
finalizado e recebeu o título de: Dirty Vampires –
Revelações. A série já possui Fan Page no Facebook e
será utilizada para postar as informações sobre a trilogia
ainda sem previsão de lançamento.

Do Mesmo Autor
Meia Noite e Dois
Sem Vestígio
Terror Mental
Sequestro do Medo
Contos Dos Infernos
Kristendant City – O Orbetite
No Balanço do Amor
Relatos de um Assassino
Elizabette – e a peça de Augustos
Alexia – a hospedeira de Nergal

Acesse
Skoob
Facebook
Twitter
Google+
Blog
Amazon
Perse
Kobo
Livraria Cultura
Google Play

Fanpage do livro: O Vírus Mortal
Fanpage do livro: Sem Vestígio
Fanpage do livro: Dirty Vampires
Fanpage do selo: Elemental Editoração
*Links onde constam perfis do autor e livros a venda.
Elemental Editoração © 2013

Extra
Leia o primeiro Capítulo do livro:

Sem Vestígio
CAPÍTULO 01
Na sala estavam apenas seis pessoas; sendo elas, um
juiz, um escrivão, dois advogados a esposa e seu
ex-marido. Ali estava sendo encerrada a seção de
uma separação com comunhão de bens, vinda de
um casamento de cinco anos. A bela mulher loira e
cheia de ouro; estava agora assinando o papel
dado pelo seu advogado onde contava a afirmação
da separação de seus bens conquistados junto a
seu ex-marido Armando.
Armando por sua vez, também assinou o documento
esperando que o juiz finalizasse aquela audiência.

– Desta forma, ficam cientes que ambos estão de
acordo, e finalizo dizendo que todos os bens
conseguidos durante os cinco anos de casamento
entre Armando Zie e Glória Zie, foram divididos em
partes iguais – disse o juiz com seu olhar por cima
de óculos pequenos. – Finalizo então esta
audiência deixando claro que ambos assinaram os
documentos e estão livres para um futuro
casamento, sem mais, podem se retirar.
Quando saíram da sala, Armando cumprimentou Glória
com certa rispidez na voz e logo foi para o
estacionamento seguido de seu advogado.
– E então Armando, qual será o próximo passo agora
que está livre? – perguntou o advogado parado na
frente do seu carro.

– A liberdade deveria ser dada a todos que estão presos
meu amigo – brincou ele abrindo a porta de seu
carro Honda. – Vou até a casa de meu pai e logo
viajarei para cidade de onde nunca deveria ter
saído.
– Sim me recordo de seus sonhos.
– Mamãe sempre quis que voltasse pra lá depois de sua
separação, acho que isso é um mal da minha
família.
– O que, voltar sempre pra casa? – questionou o
advogado.
– Não meu caro, a separação – disse Armando entrando
em seu carro e buzinando para seu advogado que
sorriu ao acenar com a mão.
Logo o Honda azulado estava fora do prédio judicial e
Armando estava indo de encontro a seu pai, um

dos únicos motivos para ele ter continuado na
cidade de Panamá.
Enquanto dirigia, sua mente apenas pensava no futuro;
ele não iria trabalhar mais e embora estivesse
agora com apenas vinte oito anos, ele já tinha
ganhado o dinheiro necessário para viver por uns
cem anos. A conversa com seu pai seria o próximo
passo difícil a ser tomado; a separação foi à
primeira luta que Armando travou com sua exesposa Gloria. A mesma gananciosa; estava
adiando a separação por alguns meses com medo
de perder parte da empresa que Armando
administrava. Sabendo do que ela queria, ele
rapidamente fez a troca de sua parte na empresa
pela casa que Glória morava após a separação.

Quando sentou no sofá junto ao pai que tomava um
vinho seco, o que era de costume, Armando se
deparou com uma imagem masculina de Glória, a
sua frente estava mais um ganancioso e por mais
que fosse seu pai, ele achava um absurdo as
pessoas darem mais valor ao dinheiro do que a si
mesmo.
Sua mente pensava apenas no após. Ele sabia que se
parasse para refletir no que diria ao pai, ele jamais
conseguiria sair daquela sala.
– Então vai mesmo abrir mão da sua parte na empresa?
– questionou o homem de cabelos grisalhos
enquanto saboreava sua taça de vinho.
– Já está feito papai – ele nem se quer notou qualquer
diferença na feição do pai.

– Tem certeza que vale a pena se livra de algo
importante só para ficar livre de uma mulher? Você
acha mesmo que agora ficara em paz com míseros
cinquenta por cento de tudo que construiu durante
este casamento?
– Pai, eu não preciso de dinheiro, tenho o suficiente
para viver o resto da vida.
– Você não sabe o quanto custa caro ter minha idade
nesta cidade, tudo fica cada vez mais caro com o
passar dos anos meu filho.
– Você ainda é muito novo papai e se não vivesse neste
luxo desnecessário, não reclamaria sobre dinheiro.
– Você ainda não amadureceu, sou um empresário e
solteiro, as pessoas prezam por mim.
– Não papai, elas só ligam para seu dinheiro.
– Isso só nos mostra que devemos ter sempre mais...

– Não foi por isso que vir até aqui papai – cortou
Armando ficando de pé olhando pela imensa janela
de vidro.
– Então seja direto, tenho uma reunião com meus sócios
do Afeganistão e eles não podem esperar.
– Trabalho, sempre o trabalho. Há quanto tempo não
temos uma conversa decente pai?
– Estamos tendo um agora certo? – respondeu o
homem bebendo mais um gole do vinho.
– Não, não estamos e você sabe disto – Armando fitou o
pai por algum tempo, mas logo volto a olhar pela
janela. – Vim dizer que agora estou livre, tanto da
Glória quanto da empresa, e por este motivo estou
indo embora de Panamá.
– Como assim “indo embora”.

– Vou morar com a mamãe novamente – disse Armando
respirando fundo esperando a resposta.
– Você ficou louco? Bateu com a cabeça? – o homem
de cabelos grisalhos, não estava mais olhando seu
vinho seco, agora ele fitava as costas do filho em
pé. – Está cometendo um grande erro se pensa que
lá será feliz ou algo do tipo.
– Não penso nisso papai; tenho certeza que lá é o meu
lugar, nunca deveríamos ter saído de lá.
– Você está sendo injusto com seu pai meu filho.
Sempre dei o melhor a vocês, nunca deixei nada
faltar durante toda sua vida.
– Sim pai, você deixou faltar sim. Nunca tivemos o amor
de pai e marido, agora sim entendo o motivo de
mamãe ir embora e agora é a minha vez.

O homem olhou para o filho e depois encarou sua taça e
logo estava enchendo-a novamente e em seguida
levantou-se indo em direção ao filho.
A sala era sofisticada; um sofá fundo e aconchegante
cinza, uma estante com alguns livros grossos e ao
lado uma espécie de bar, o resto da sala era livre e
somente algumas poltronas fazia parte da mobília.
As paredes eram enormes vidraças transparentes
dando uma total visão do lado de fora da casa que
fora totalmente planejada para isto.
Parando ao lado de Armando e olhando para a parte da
piscina que estava metros abaixo, ele começou a
falar quebrando o silencio.
– Sua mãe não foi embora por causa do meu egoísmo –
disse ele oferecendo sua taça ao filho. – Há muito
tempo já estávamos pensando na separação. O

único motivo; lembre-se que foi motivo e não
escolha; era o fato de você está terminando seus
estudos.
– Quer dizer que já estava tudo planejado? – perguntou
Armando olhando o pai caminhar até o bar e pegar
uma nova taça. – Vocês já estavam se separando?
– Sim, já não dormíamos juntos e apenas saímos juntos
em reuniões onde você estava. Não foi por dinheiro
que nos separamos – falou ele enchendo uma nova
taça. – Eu sempre quis vir para esta cidade, mas
sua mãe sempre esteve presa aquele lugar, quando
você começou na empresa, logo sabia que você
estava caminhando com as próprias pernas e desta
forma, estávamos prontos para a separação.
– Por que agora? – questionou Armando. – Porque só
agora fico sabendo?

– Porque não quero que você parta ao encontro de sua
mãe e escute outra versão. Sua mãe e eu já não
nos amávamos, cabia apenas nossa separação. E
se realmente você está decidido a voltar para
aquela cidade, então que parta em paz.
– Tem certeza de suas palavras papai?
– Você é meu único filho e ainda é filho homem, não fico
contente em perdê-lo, mas não posso te segurar
aqui.
– Não vou te abandonar papai, sempre que possível vou
vir visitá-lo, e sempre teremos contato.
– Assim espero Armando, quero que você seja feliz
como estou sendo, mas não faça besteira, você é
um garoto bonito e com dinheiro, por favor, tenha
cuidado.
– Terei papai, terei.

Os dois se fitaram por algum tempo e logo deram um
abraço fazendo os sentimentos serem
compreendidos por seus corpos.

(Não deixe de compartilhar sua leitura com suas redes sociais
e amigos íntimos.)

