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Introdução
“Parte de mim”? Por que? 
Porque é uma parte de mim escrita aqui em cada 
linha baseada no que vi, vivi e refleti.
Uma parte minha que gostaria de compartilhar com 
você.
“Sintaxe” à vontade.
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Sem Frescura
Você vem até mim e traz consigo um sorriso. Um 
sorriso iludido.
Na sua ausência, Minha alma desfalece e chora. 
Não, não é frescura.
Toda essa luta mostra que não é frescura.
Outros meios procurei para escapar dessa realidade 
cruel que vira e mexe me faz lembrar de que estou 
assim. Não, não é frescura.
Toda essa luta mostra que não é frescura.
Não sei se você viu, mas essa história repete-se 
todos os dias.
Você por acaso se importaria?
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Nosso Adeus
Lembro-me de quando você abriu a porta e saiu.  
A casa ficou bagunçada e eu devastada.
Perdida.
O que eu iria fazer?
Senti parte mim indo embora junto contigo.
Apenas a dor e o choro me abraçaram.
Covarde.
Vi em seus olhos a dúvida, quando se viraram para 
mim em despedida.
Você hesitou em me deixar, mas seu medo de me 
amar gritou mais forte e lhe puxou para fora.
Silêncio na casa.
Meu silêncio.
Acabou!


