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Dedicatória

 dedico estes poemas para todos os grandes amores,e para as maiores decepções.
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    eu sou assim sem você 

meu dia sem vc não passa de preguiça e músicas,de noite a única coisa que eu penso é se você
vai voltar quando amanhecer,sera que um dia tu iras voltar ó meu amor?. Músicas me levam para o
caminho quase sem saída do choro,a cada dia que passa e estou sem você eu me sinto totalmente
destruída e incapaz de viver,até quando serei capacho de sentimentos vulneráveis?
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 You and me,always forever

cada minuto ao seu lado foi como um sonho,cada respiração trocada,cada beijo,eu não me
arrependo de nada. Seus olhares,teu sorriso,me fortaleceu quando eu mais precisei. "You and
me,always forever"
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 Tudo em vão 

todos me encaravam enquanto eu chorava,todos me diziam que iria ficar tudo bem enquanto eu
estava morrendo. Tudo não passou de uma ilusão,eles nunca estiveram ao meu lado,cada
sentimento,cada "eu te amo" tudo foi em vão,e quem realmente se importa?tudo não passou de
uma manipulação. 
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 Uma prisão 

Meus sentimentos ficam cada vez mais apertados,eu me sinto presa,eu me sinto cada vez mais
sem espaço.A cada dia que se passa eu me sinto diminuir,nada importa já,minha vida se tornou
uma prisão.
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 eu estou indo

Meu coração parou no mesmo instante em que você me deixou, 

eu ja não sei o que é amar. 

Meus sentimentos estão me deixando, 

os mesmo sentimentos que um dia permitiram eu te amar, 

os mesmos sentimentos que um dia você enganou, 

e isso esta doendo, 

esta me matando, 

você me deixou e eu acabei me esgotando.
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 a morte

eu ouvia os passos,eu ouvia as vozes,ele estava se aproximando cada vez mais,os ruídos
aumentavam,o calor percorria meu corpo,a cada passo ele estava mais próximo,eu sempre soube
quem ele era,pois ele era a morte.

 Ele me olhava,vigiava cada centímetro do meu corpo,ele tentava me beijar mas os vultos o
perseguiam. Ele me encarava com seus olhos brilhantes,vosso rosto eu nunca vi,mas teus toques
eu percebi,sua mão era suave como o vento em dias calorosos. Teu toque me fez parar e
acordar,teus beijos e abraços eu ja não sinto mais,você se foi e levou minha alma consigo.
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 Saudades

Lembranças,é oque alimenta essa dor terrível,é oque me faz pensar que estou morta,é o motivo de
tanta saudade,eu sinto saudades de "nós " eu sinto saudades do teu beijo. Você me deixou e eu
nem pude me despedir,eu apenas me iludi.
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 (isto não é um poema!) Insuficiência 

Vamos falar sobre a insuficiência? é um assunto importante a ser retratado, e mesmo eu já tendo
escrevido diversos textos sobre, nunca vou cansar de falar sobre o assunto. Vamos começar! 

Bom sempre haverá motivos para alguém se sentir insuficiente, é como se todos querem algo a
mais seu que vc nunca irá poder dar, é uma dor insuportável se sentir insuficiente, ainda mais
quando você não se acha o suficiente para você mesmo. É um assunto realmente delicado, muitas
pessoas deixam de falar sobre por medo, ou até vergonha, não é fácil, e eu sei disso.

Sabe aquele momento em que tudo está dando errado? então, esse é o pior momento para se
sentir insuficiente, é realmente o pior momento, é como se todos te odiassem, e parece que
ninguém se importa, não importa se você tenha afeto, nesses momentos é só você e mais
ninguém. A final, quem poderia te salvar desses momentos?. Esses turbilhões de sentimentos vem
quando a gente menos espera e BUM em um instante você começa a chorar e a se culpar por
todos seus erros, talvez algumas pessoas resolvam isso se machucando, o que não é muito bom,
mas as vezes esse é o único jeito para nos acalmar, as vezes nem isso nos acalma, e talvez nada
poderá nos acalmar.

É como um furacão, tudo passando na nossa mente, nossos maiores erros, nossas maiores
decepções, TUDO passando na nossa mente, não é um sentimento bom, e acreditem se quiser
mas na maioria das vezes a saída pode ser um belo banho e um copo da água, nem sempre
funciona, mas não custa tentar né?. Ah, e quando você se sente tão mal que parece que você está
sendo esmagado, isso é realmente ruim, o aperto no coração aumenta, e isso te faz chorar muito
mais, sinceramente, eu percebo que estou muito ferrada quando aparece o aperto no coração (isso
realmente existe, nem é meme!), parece que suas decepções ficam maiores, e que seus problemas
nunca seram resolvidos, mas adivinha, estamos errados! o aperto no coração só serve para piorar
a situação e isso ninguém pode negar! Aquele frio na barriga quando estamos com medo, isso
também só piora as coisas, na maioria das vezes a vontade de se matar é realmente grande, mas
nem tudo oque queremos pode acontecer não é mesmo? quando sinto vontade de cometer suicídio
a minha saída (sem brincadeira) é escrever tudo oque sinto e ouvir músicas! As vezes nem isso me
salva mas na maioria das vezes me ajuda muito! (escrevam oque vocês sentem sério, é uma
sensação incrível). 

Bom acho que é isso, nem sempre a insuficiência se trata apenas sobre não gostar de si mesma, a
insuficiência é um verdadeiro caos e muitas coisas estão envolvidas no meio disto.
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 A casa 

Ela é uma casa explosiva ela é uma casa com gritaria,

o vento bate e a destrói mas com sua força ela se reconstrói. 

Essa é sua lei, ser detonada quando está decepcionada,

mas se levantar quando recuperada. 

Está ouvindo? os gritos estão ecoando pelos corredores, é algo do tipo "socorro "? 

ah essa casa está despedaçada,

mesmo sendo esforçada.
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 Zero, denovo.

Eu não posso fingir estar melhorando enquanto estou me matando. De pouco a pouco eu me mato,
sufoco a mais profunda dor, atiro nas minhas fraquezas e minto para mim mesma dizendo que está
tudo bem.

Eu estou cansada de tudo isso, dizer para mim mesma que vou superar e só piorar, tentar melhorar
mas ser empurrada quando menos espero, fingir que está tudo bem para todos cansa, ter
esperanças de que esta melhorando me decepciona. Nada melhora, as coisas continuam iguais, eu
apenas tento fingir ser quem eu não sou. Eu sou uma mentirosa, uma mentirosa que está cansada
de mentiras e farsas, uma mentirosa que engana a si mesma. 

Tudo saiu do controle, eu tinha tudo sobre meu domínio, até eu mesma, mas denovo, as coisas
saíram do controle. Talvez eu devesse dizer como me sinto, mas do que adiantaria? nada iria
mudar. Eu cansei, eu realmente cansei. 

Mentiras e mais mentiras, quando isso irá acabar?.
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 Tudo

Tudo está vindo a tona, 

cada sentimento, 

as palavras, 

a verdade. 

Tudo está aparecendo, 

a mais pura dor está aparecendo. 

O medo está voltando, 

o sentimento de culpa, 

os gritos pelos corredores da mente, 

a prisão, 

o terror, 

a angústia, 

tudo veio a tona em um simples estralar de dedos.
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 Destinos

Sinto que você é minha alma gêmea,

nossos destinos sempre se encontram,

trocamos abraços demorados que nos fazem lembrar do que já fomos,

eu te amo mas é difícil para assumir,

eu sei o que sinto mas prefiro negar.

Seu cheiro, sua voz tudo em você é como um remédio para mim,

você é o dono do meu coração e sempre será, por mais que eu tente negar.
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 Eu sou

Olhe para mim, 

me diz o que vê, 

eu sou aquela no qual você deve temer. 

Eu sou o túnel sem fim, 

eu sou a mais profunda dor, 

o pássaro preso, 

eu sou o seu maior pesadelo.
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 Cansada

 

Cansada de você,  

   

Cansada dos teus surtos,  

   

Eu estou cansada de tudo que te envolva.  

   

Choro, medo, raiva, eu te odeio muito,  

   

o amor deve ser cego mesmo, como alguém consegue te amar?.  

   

Você é um monstro, eu espero nunca te perdoar. 
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 Por sua culpa

A cada segundo que passava eu me sentia mais agoniada, aquilo me consumia, o medo já havia
me dominado, eu fazia parte deles agora. Da angústia e da dor. Meus sentimentos estavam
apertados, aprisionados, eles não podiam saber a verdade, e nunca saberiam. 

 08/04/2022 foi quando tudo mudou, eu voltei a ser aquela que odiava, eu voltei a ser o ser
medroso que sempre fui. 

 Eu poderia jurar que acabei de ouvir alguém bater na porta, mas pode ser apenas mais uma
ilusão, então digo a mim mesma que não é real. Mas mesmo assim vou até a porta e a abro, e lá
estava você, denovo. Pergunto oque quer e você responde com toda a leveza possível que quer
entrar. Eu permito mesmo querendo gritar e te expulsar. 

-como você está?podemos conversar? 

-estou bem. Podemos, mas seja rápido. 

 Você começa com seu teatro dizendo que preciso te desculpar, e eu te desculpo, porque é sempre
assim, você vai e volta como um ioiô. Mas nunca pensa em como eu fico, e eu tolero seus erros
pois infelizmente, eu amo você. 

 Agora você se senta em meu sofá e pede para mim ir buscar um copo de água, eu obedeço.
Quando volto você está com uma arma em suas mãos, eu não estou sentindo medo do que pode
acontecer, eu estou sentindo medo de mim, por ter te deixado entrar e se acomodar, por ter ido
buscar o copo de água, por ter te desculpado. 

 Então eu olho em seus olhos e em segundos estou no chão sangrando. 

 Começo a pensar que poderia ter evitado aquilo, mas você teria dado um jeito de entrar e me ferir,
porque é isso oque você faz, fere as pessoas. Então fecho meus olhos e espero ela vir até mim, a
morte está vindo me buscar, tudo graças a você.
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 \"Mamãe\"

 

Sua voz já não me acalma mais,  

   

só ouço teus gritos,  

   

o que não nos ajuda.  

   

Não sei mais como reagir,  

   

já que o peso sempre cai sobre mim,  

   

você comete tantos erros  

   

que fico horrorizada quando penso em você.  

   

Teus filhos correm de um lado para o outro,  

   

prometendo para si mesmos  

   

não ser como você.  
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 Labirinto 

Aprenda a sobreviver, 

deixe de amar se for preciso, 

deixe de ser você. 

Se esconda, 

não deixe eles te verem, 

abra uma cova e se enterre, 

não veem que você está morta?. 

Você se escondeu tão bem, 

como vai se encontrar? 

você fez um labirinto!. 

Ouço teus pedidos de socorro, 

mas, como posso ajudar? 

Você está tão longe dessa vez, 

me desculpe por não poder te encontrar.
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 Doce e puro amor

O mais doce e puro amor, 

é capaz de vencer as dificuldades? 

ele é capaz de durar até o final?. 

Jovens idiotas, 

acham que isso pode durar, 

somos capachos do amor, 

ele faz de nós prisioneiros, 

faz nos sentirmos amados, 

para no final, 

sermos abandonados.
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 Pessoas não ficam

Pensamentos confusos me perseguem, 

o brilho sumiu, 

mudanças foram necessárias, 

impossível eu ser resgatada. 

Pessoas não ficam, 

elas sempre se vão, 

dizem que precisam te deixar ir, 

mas você só quer que fiquem, 

e que te deixem entrar em seu coração. 
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 Afinal o que vejo?

Eu me sinto uma tola tantas vezes que sou incapaz de contar. 

Me olho no espelho, 

afinal o que vejo? 

Luto por todos 

e esqueço de mim. 

Uma facada doeria menos que tuas atitudes, 

faz o seguinte, 

se olha no espelho e me diz o que vê, 

um ser imaturo que não está pronto para viver?. 

Teu amor me salvou, 

mas também me detonou, 

eu tava tão acostumada com você, 

que no final esqueci de viver.
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 Te amar

Porque te amar dói, 

me machuca, 

você atirou no meu coração 

e nem sequer pediu perdão. 

Queria que você sentisse o que sinto 

queria te ter, 

porque sei que sem você, 

sou incapaz de viver. 

Sou incapaz de continuar, 

eu sei que poderíamos tentar. 

Independente de tudo, 

o tempo pode passar, 

mas meu amor por ti, 

sempre irá ficar.
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 Mãe?

"Esquece que você tem mãe a partir de hoje." 

E quando eu tive? 

Quando você foi minha mãe? 

Em algum momento você me amou?. 

Acho que você se enganou dizendo isso, 

você nunca foi minha mãe, 

nunca senti amor vindo de você, 

só ódio, 

apenas palavras que machucam, 

nada mais.
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 A caixa

Uma caixa grande e cheia, 

cheia de problemas, 

cheia de rancor, 

cheia de tristeza. 

Chamamos essa caixa de mente, 

onde guardamos e acumulamos tudo, 

talvez o único problema dessa caixa seja decepções 

brigas, 

mas essa é apenas uma parte da caixa. 

Talvez em outra parte exista amor 

felicidade, 

carinho, 

essa parte deve ser um sonho, 

um mar de alegria. 

Ninguém merece morrer sem conhecer essa parte, 

eu realmente espero que um dia eu conheça essa parte. 

Eu espero que um dia eu possa dizer 

"uau, eu finalmente cheguei aqui".
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 \"Casa\"

A casa está pegando fogo, 

fogo, 

ela só vê fogo. 

As chamas aumentam,  

as paredes derretem, 

as coisas estão sumindo, 

e ela está tentando fugir, 

corra 

tente se libertar destas correntes! 

os corredores que um dia foram um lugar de alegria agora são um lugar de tristeza, 

eles estão em chamas, 

não da para passar. 

O fogo se aproxima  

a pressão aumenta  

tudo está desmoronando 

e la está ela, 

assistindo sua casa ser destruída.  

acho que as correntes estão muito pesadas, 

ela não consegue se mover 

apenas assiste tudo o que construiu sendo jogado fora por um motivo bobo, 

o fogo está chegando perto,  

ele está muito perto 

se ela escapar vai ser muita sorte 

não adianta lutar, 

não existe mais saída 

sinto muito querida, 

seu lar está desmoronando, 

desta vez não há alguma brecha para passar, 

você está perdendo tudo, 

tudo o que demorou anos para conquistar, 

sua vida foi jogada no lixo, 

apenas desista de seu lar. 
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 Culpada 

Culpada, 

você foi declarada culpada, 

culpada por um assassinato 

matasse uma garota de uma forma cruel 

sombria, 

não há explicação para o que fizestes! 

qual vai ser vossa defesa? 

irá dizer que ela merecia? 

que merecia cada facada que deste? 

que merecia os chutes e os socos? 

não ela não merecia, 

o que ela te fez? 

te culpou por todas as vezes que a xingou? 

te culpou por todas as vezes que a culpou por fatos inexistentes? 

se declare culpada e acabe com isto, 

não há saída 

acabou para ti, 

sua sentença é prisão perpétua, 

lide com isto  

não existe escape.
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 Oca

Talvez eu não precise disto, 

esqueçam, 

não sou mais eu. 

Oca por dentro 

não me pergunte o que sinto, 

sua pergunta irá ecoar. 

Vazia, 

sozinha com vossos pensamentos, 

punições severas para ti, 

porque contigo? 

esta resposta também quero saber. 

Sinta, 

sinta tudo, 

sinta o frio, o calor 

o impossível, 

mas não se engane, 

talvez você não os ame.
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 1, 2, 3 ou mais?

1, 2, 3 ou mais? 

quantos comprimidos? 

a dor precisa parar, 

quantos comprimidos serão necessários?. 

A dosagem certa pode fazer a dor parar, a errada a fará continuar, 

me diga, quantos comprimidos? 

dessa vez eu vou acertar, 

cansei de tantos erros, 

pelo menos uma única vez, eu vou acertar.
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