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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.
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