
Criando... 
Volume XIX

Ensino Fundamental  II  
(9º anos A, B e C)

Coordenação do projeto

Viviane Forcellini Domingues

Letícia Teixeira e Silva Dumke

Apoio

Lenita Ransolin Brugnerotto

Erechim RS
2022



Proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer 
forma e por qualquer meio mecânico ou eletrônico, 
inclusive através de fotocópias e de gravações,
sem a expressa permissão dos autores.

Direção da Escola: Alan José Bresolin (Diretor)
             Joseliane Zanin Pagliosa (Vice-diretora)

Coordenação do Projeto:  Viviane Forcellini Domingues

Correção e Revisão:    Viviane Forcellini Domingues 
  Letícia Teixeira e Silva Dumke 
  Lenita Ransolin Brugnerotto
               
Editoração e composição eletrônica: Darcy R. Varella

Ilustração da capa do Ensino Fundamental II 
(9º anos A, B e C):  Laura Antônia Basso

IMPRESSO NO  BRASIL 
PRINTED IN BRAZIL

 - Livraria e Editora
Av. 7 de Setembro, 1621
99709-910 Erechim - RS
Fone: (54) 3520-9000
edifapes@uricer.edu.br
www.uricer.edu.br

Catalogação na fonte: bibliotecária Sandra Milbrath CRB 1012/78

C928   Criando ... : ensino fundamental II (9º anos A, B e C) /
coordenação Viviane Forcellini Domingues, Letícia 
Teixeira, Silvia Dumke; Criando ... : ensino médio. – 
Erechim, RS: EdiFapes, 2022.

                  72 p., 128 p. ; il.

ISBN 978-65-88528-34-1

1.Literatura 2. Poesia brasileira I. Domingues, Viviane 
Forcellini II. Teixeira, Letícia III. Dumke, Silvia IV. Escola de 
Educação Básica URI Campus de Erechim V. Criando ... : ensino 
médio
                                                                  C.D.U.: 821(81) -1



APRESENTAÇÃO

Em 2022, o CRIANDO volume XIX, em relação à 
parte de criação do ensino fundamental, restringiu-se às 
três turmas de nonos anos: 9A, 9B e 9C. A ilustração da 
capa ficou a cargo da aluna Laura Antônia Basso, a qual 
em breve relato, explica um pouco de sua arte:

“Minha percepção sobre esta obra vem através
da realidade de muitos estudantes.

Nela observamos uma lâmpada cinza, sem cor e sem vida,
representando a imensidão de ideias

em nossos pensamentos recônditas entre
uma sombra cinza e uma linda rosa vermelha.

De repente, emergindo em meio aos cacos da lâmpada,
evidencia o ultrapassar de nossos limites e

o aflorar nossas ideias e pensamentos.

Ao lado, uma dádiva, a borboleta retratando transformação,
através da metamorfose (realizada em seu ciclo de vida),

incentivando-nos a mudar e

mostrar ao mundo tudo o que somos capazes de realizar.”
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SOU SEM TI!?

 
01. O relógio anunciou: despedirá. 
02. Conturbada vida cada vez mais se agitará. 
03. Em ti, tempo para mim haverá?  
04. Quero te ver, prosear… 
05. Não te conheço, qual o sentido em me apegar?  
06. Em arte, a dor transformo para não me sufocar. 
07. Silenciar! 
08. Me conheces.
09. No fundo, um empecilho. 
10. Aos poucos, perdi o brilho.  
11. Talvez não seja para tanto...  
12. Fuja do óbvio e entenderás meu pranto. 
13. Com dor, vejo a frequência sumir.  
14. Sei que deves partir.  
15. O tempo que dividimos, diga que não esquecerás. 
16. Nem eu...  
17. No futuro, direi que a riqueza desenvolveu.  
18. Te verei voar. 
19. Merecida liberdade, após tanto almejar.  
20. Serás minha Lua, de longe a brilhar.  
21. Ainda sim morro ao te ver sair. 
22. Fim do meu mundo!
23. Entendo o que previ.  
24. Não sou sem ti...

 
Isabelle Tavares do Amaral
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A VIDA

A vida não é um parque de diversões 
Definitivamente, não!  
Talvez seja só uma montanha-russa 
Subimos e descemos 
Giramos e damos voltas... 
O caminho? 
Nunca o pegamos duas vezes. 
Talvez o motivo da vida 
Não seja viver 
Mas encontrar um motivo para continuar vivendo…

Júlia Gelinski Crossi

É PRECISO…

Muitos são os problemas
Nem sempre é possível resolvê-los
O que fazer?
É preciso ser forte
Ser persistente
Para tudo dar certo
É preciso pelo menos
Tentar seguir em frente.

Vicente Mateus Frandoloso Modesti
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SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Aonde eu tô!?
Ando e ando, mas não vejo nada!
Não acho a entrada, muito menos a saída.
Simplesmente não sei onde e nem como isso começou...
Quem foi? Quem foi que me machucou
e fez eu me perder!?!
Quem foi que soltou minha mão
por uma última vez?
Mas, nossa!? Não deu a mínima
se vou me achar novamente
ou se  vou ficar bem sozinha...
Ando e ando...
Só vejo paredes imensas e portas trancadas.
- me achar ou procurar? -
Eu queria, mas não tenho forças para abrir
Talvez achar uma nova saída ou um novo recomeço.
Na verdade,
Não sei se quero me achar novamente
ou achar alguém que me ajude,
Se bem que, estou bem sozinha
ou não, mas acho que isso não importa mais.
eu só preciso de uma saída de emergência...

Hadassa Martim
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EU AMEI DE NOVO

 
Eu amei de novo 

Nunca pensei  
Que aconteceria tão cedo 

Pois estava vazio por dentro 
Não via motivo de ir à escola até você chegar 

E preencher o vazio 
Costumava fazer piadas 

E não ligar mais pra nada 
E pensava todo dia  
Se esse seria o fim? 

Mas  confesso 
Me pegou de surpresa 

Antes de você me mandar mensagem
 Apenas um 5 de maio normal  

Você me deu esperança 
Dessa vez daria certo  

E mesmo  sendo uma pessoa não  muito atraente  
Apaixonou-se por mim 

Então  agradeço por me escolher  
Espero que dure

Para mim, nunca acabará! 

Giovana Vilasboas Modri
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Anelise Damasceno
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SE ME AMA POR QUE ME PRENDE?

De repente me vejo em uma jaula
De dores e mágoas 

                               água escorre pelo meu 
                              rosto mas quando olho 
                             me deparo com poças de
                                        SANGUE. 

  O amor é vermelho 
  então por que o amor 
   esCORRE pelos meus pulsos?   
         
     corro, fujo e só ando em círculos. 

AFINAL
a chave da jaula não EXISTE
e então INEXISTE
a possibilidade de sair de lá.

                    Eloísa Moretto Fernandes



15Criando . . . XIX

NEYMAR

Menino Ney
Ousadia e alegria
Vítima da mídia
Matador em campo
Eterno campeão
Seu rosto entristece
Seu brilho se apaga
Seu rendimento cai
E a mídia o trai
A mesma que o coloca como rei
É a que o destrói.
Ney, não se deixa afetar
Continue brilhando
Sua luz é única
Inspiração de muitos.

Pietro Matheus Dariva Pavoni
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VERDE E AMARELO

Agradeço
Ao meu louvado país
Que por muito, respeito
Ser verde e amarelo
É alegria que não cabe no peito.

Povo unido e muito guerreiro
Por muito tempo somos e seremos
O conhecido País do Futebol
Com o espírito do samba, nascemos.

Sou latino, do que me orgulho
Fruto muito gentil
Sou verde e amarelo
Pátria Amada, Brasil.

Pedro Marchesan Condah
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Kaliandra Bonissoni Biasus
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CARTOGRAFE

Viva a vida como o cartógrafo elabora mapas
Descobrir, encontrar, viajar...

Viaje por etapas
Encontre sentidos

Descubra novas ideias.

Crie sua história como o cartógrafo rabisca litorais
Pensar, conhecer, buscar...

Busque mais
Conheça novas pessoas

Pense seus passos.

Seja como o cartógrafo
Trace sua própria história.

Arthur Henrique Demski Adário
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TODO DIA

Todo dia é um dia
Todo dia é alegria

Sigo pensando
E também improvisando.

 
Todo dia é um desafio
Às vezes, por um fio

Todo dia é lindo
Há pessoas sorrindo.

Todo dia pode ser fenomenal
Todo dia é sem igual
Todo dia pareço feliz

Mesmo estando infeliz.

Todo dia vejo meus amigos
Conversamos e nos divertimos

Por aqui vou terminando
Pois ideias estão me acabando.

   
Felipe Tagliari
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Betina Pompermaier Fortunato
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LABIRINTO

A VIDA é um labirinto
Alguns  buscam a saída
Vários são os caminhos
Apenas um destino
Curvas e retas
Permeado de caminhos
Idas e vindas
Encontros e desencontros
A vida é um labirinto.
Sinta-se VIVO
Buscando o melhor caminho.

Arthur Jefté Knorst da Silva

AMIGO!?

Temos vários verdadeiros!?
Valorize seu amigo
Ele é seu aliado
Porém, poucos andam do seu lado 
O amigo-irmão
Não vai deixá-lo na mão
Alguns amigos são falsos
Não fique abalado 
Os amigos de verdade 
Vão estar do seu lado!

Alexandre Barbieri
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SAUDADES ETERNAS

A minha alma grita a p** do seu nome em vão
Me desculpe o palavrão
Mas não há definição para tamanha frustração.  
Não adianta gritar seu nome agora 
Porque você não ouviria.  
Porque você não está aqui.  
Porque foi embora.  
Agora você é um anjo.  
E sempre que vejo as estrelas no céu
Lembro-me das estrelas do seu olhar.  
O gosto pela vida que você tinha
Torço para algum dia também ter.  
Ainda espero o encontrar
Em meu coração deixou saudades 
Saudades eternas.

 
 

Isabelle Pigatto Dresch
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Eduarda Daniel
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O SOL

Estrela que gira em torno da Terra
Nos aquecendo todo dia
Iluminando nossas vidas
Queimaduras no verão
Nos tira da escuridão
Traz amor e paz no coração.

Pondo-se no fim do dia
Tira a nossa alegria
Mas não há nada que se preocupar
Pois no outro dia de manhã, voltará
Traz ainda mais felicidade
Aquecendo nosso coração
Desperta muita gratidão.

Guilherme Arenzon de Lara
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A ÁGUA

A água cai
Molha o chão
Lava o meu coração
E limpa a ingratidão.

Sem a água não podemos viver
Dela dependemos para comer
Beber e até mesmo cachoeira descer.
                     
A água que nasce nas fontes
Banha rios, riachos e mares
Alimenta as plantas e a vegetação
E mata a sede da população.

Gregório Arenzon de Lara
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Caroline Goulart Chaves
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PERDIDO 

Por que aquilo aconteceu?
O que fiz de errado?
Eu merecia isso?
Não sei mais quem sou…
Não sei o que é felicidade…
O que é se sentir bem? 
Sinto que ando… ando…
E não saio do lugar.
Não tenho mais forças…
Tudo parece escuro.
A vida parece não ter mais sentido.
Será que desisto?
Será que luto para ter minha vida de volta?
Isso, o tempo dirá…

   Bernardo Zogbi Ferrasso
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O QUE ACONTECEU?

Todo dia era novidade 
Acordar… felicidade
Um banco a gente usava
Porque a torneira não alcançava 
- O que aconteceu?

No almoço, alegria
Arroz, feijão e batata frita
Mas a saúde incomodando
Nos obrigou a irmos  cuidando 
- O que aconteceu?

Chegou Dezembro. Maravilha
O Natal nos aguardaria 
Ano após ano
Foi se perdendo a magia
- O que aconteceu?

Uma grande questão
- O que aconteceu?
A resposta é muito simples         
- A gente cresceu!             

Vicente Urban
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Rafaela Pokojeski Langoski
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A NOITE

A noite é uma muvuca 
Noite, a melhor parte do dia 
De dia, a gente estuda 
À noite, a gente muda. 
 
De noite, tudo acontece 
A felicidade prevalece 
Ao jogar ou estudar  
A noite virará. 
 
Se tem prova no outro dia 
De noite, a gente estuda 
Com isso confirmamos 
A noite é uma muvuca! 

João Francisco Scoloski Fassina
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A LUZ DO SOL

Talvez eu esteja perdida  
Só perdida  
Em um grande lugar desconhecido  
Sem saída. 
 
Mas se estou perdida  
Fico por aqui?  
Não sei por onde sair… 
 
De repente vi uma luz  
A luz do sol  
O mesmo sol que me queimou  
E o mesmo que me fez chegar até aqui. 
 
Saudades do sol… Eu não sinto  
Sinto apenas a dor de não te ter comigo  
Talvez eu algum dia eu me encontre 
Comigo e contigo.

 
 

Rakelly Sofia Benincá
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Dâmaris Domingos Tapi
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AMOR GELADO

Montanhas de gelo 
Mares de gelo 
Pessoas de gelo. 
 
Tudo que amamos se torna gelo 
Um amor, uma amizade, um local 
Quando você percebe, já era tarde. 
 
Tudo havia virado melancolia  
Tudo havia entrado no vazio. 
 
A solidão já estava presente 
E seu amor gelado havia  
DESAPARECIDO.

 
 

João Pedro Flores da Silva Mikoski
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Luiza Picolli da Conceição
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VITÓRIA

A vitória é a recompensa do meu esforço
Eu treino, eu luto, eu batalho
Pode ser cansativo, doloroso e complicado
Mas não desistirei do meu árduo trabalho.

Minha luta diária traz a cada dia um novo avanço
Meus erros se tornam meus pontos fortes
Os perdedores têm desculpas
Vencedores, metas.

Enzo Lorenzi Radin

AMAR A SI MESMO 

Ame a si mesmo 
Para perceber 
Que ao amar o outro 
A alegria irá renascer.

Amar o outro 
Acima de você mesmo 
E então 
Se sentirá imperfeito.

Sofia de Paula Machado Muradás
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 SOL E LUA

Tão distantes?! 
Tão sozinhos 
O que seria de mim sem o brilho do Sol? 
Seria um satélite apático sem graça e sem VIDA? 
Sem o sol…frio, medo, solidão… 
Sem se ver, sem falar…
À espera do eclipse para se encontrar. 
Ligados e alinhados, projetando algo DIFERENCIADO!! 
Tão juntos e separados 
Mas sempre alcançados!

Maria Eduarda Dalbosco 
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DIA E NOITE

O dia e a noite 
Uma distância de 12 horas 
Sempre conectados. 
Iluminando o dia, o Sol 
E à noite, a Lua 
Traz o equilíbrio necessário 
Para que a sociedade se construa. 
Pode-se dizer que o dia e a noite são perfeitos 
Neles pessoas passam por desafios 
Se não fosse assim 
Não haveria graça 
Nem para eles, nem para mim. 

Felipe Gaiardo Peccin
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Júlia Galli
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ESSES SEUS OLHOS…

Eu vejo o para sempre em seus olhos, anjo 
Esses seus olhos castanhos
Me lembram o céu,  a noite e o brilho... as estrelas 
Esses seus olhos castanhos me lembram de ficar
Para você me contar sobre o amanhã
Para estarmos juntos até os 28 
Esses olhos castanhos  me lembram você.

Fernanda Forcellini Domingues

                    

TEMPO

Enquanto penso, o tempo PASSA!
Quando acordo, o tempo PASSA!
Quando sonho, o tempo PASSA!

Enquanto durmo, o tempo PASSA!
Não desista do hoje
O amanhã PASSA
Afinal, até a uva PASSA
Nunca o tenho
Sempre preciso mais
Tudo PASSA, tudo muda
Nada volta para trás.       

Elisa Salomoni Müllich
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Yasmim Letícia Braga
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NÃO TE CULPO, ME CULPO

Não sei se te amei 
Não sei o que senti 
Só sei que me PERMITI 
O que mais doeu foi ter me PERMITIDO,
eu CONFIEI,
eu SENTI.
Meu maior erro foi SENTIR.
DÓI ter colocado expectativas em ti, 
DÓI saber que a culpa da minha própria DOR
Vem de MIM mesma.
DÓI não poder te culpar,
Afinal não prometeste NADA.
Eu apenas QUERIA que tivesse prometido.
Não te culpo, me culpo.

Luiza Tápia Scalco

...

Poucos sabem sobre investimento
O investimento pode fazer você ganhar 
Ou perder dinheiro ou o que você conquistou 
Investimento não é só ganhar ou perder
É conquistar nossos sonhos
E nos colocar em uma zona de conforto…

Gustavo Henrique Delanora 
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Luca Toni Prestes Bragagnolo 
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EU ESTOU VIVO

Realmente vivo
Minha maior motivação foi me ver cair
Me julgue, me odeie, me ame
Pois olhará em meus olhos
Verá alguém sedento por vitória
Não importa o quanto eu tenha que  
Levantar e tentar novamente
Estou vivo
Realmente vivo.

Alexandre Dariva Fogolari

O QUE VEM DEPOIS DA 
TEMPESTADE?

Para uns, alegria
Para outros, solidão.
Alguns se enchem de energia
Outros, de destruição.
Afogando-se em suas lágrimas, uma inundação.
Por vezes acabam com suas vidas
Não aguentam a pressão
Após a tempestade, não é só ruim...não
Pureza para vida, tempestade de alegria
Emoção e imensidão dentro do coração.

Isadora do Nascimento Fernandes
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BATE-PAPO

Muito bom dia, meu compadre
Que alegria te  rever
Tu veio pra cidade
O que move, “vos mecê”?

Que prazer estar aqui
Eu tô na “selva da pedra”
Vim por causa do meu cusco 
Guapo, “véio”, consultar
Por acaso “ocê” sabe
De um doutor pra me indicar?

Oh compadre, sabe, eu sei
É dobrando logo ali
O nome dele é Alberto
Atende bem, vou garantir
Mas me diga de uma vez
O quê foi com o “Javali”?

“Javali” é destemido,
Nem preciso lhe dizer
Foi fuçar lá num buraco
E um tatu foi te morder
Seja sincero meu compadre
Será que vai sobreviver?

Fique calmo
Ele vai sobreviver!
“Javali” é bicho forte
Disso ele não vai morrer
E permita-me dizer
Não precisa de doutor
Põe salmoura e dê ração
Que em um instante fica bom.

Guilherme Barbieri Renner



45Criando . . . XIX

COMO ONDAS DO MAR

Alguém fará o imprevisível
Sua momentânea situação como está?
Não é invisível
Como ondas do mar, vejo-as quebrar, surgir e se 
espalhar
Quer conversar?
É imprevisível e pode se renovar
Será preciso recomeçar?
Novamente viajar e nessa aventura entrar
Quebrar, voltar, mas também renovar.

Valentina Gressana Tozzo

ESPAÇO

Espaço
Vasto mundo desconhecido
Infinito
Capaz de acolher planetas e estrelas
Iluminam a escuridão
Lugar em constante expansão
Espaço
Um mistério que nos traz curiosidade
Repleto do desconhecido
Pouco “explorado” por nós.

João Vitor Delanora
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Rafaela Delazari Dias
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Laura Antônia Basso
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A MORTE

O que seria a morte?
É matar e enterrar?
Ou no caso se suicidar?
Para mim, algumas pessoas já estão mortas
E nem precisam estar debaixo da terra… com larvas 
em seus corpos...
E você, o que acha sobre a morte?

Medo de perder a vida em uma manhã de Natal?
Não! Medo de perder alguém especial...
Talvez o ser humano não tenha medo de morrer...e 
sim do depois
Entre laços e vácuos do enorme universo em que 
vivemos...

Henrique Dall’ Agnol Ecco
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CHUVA

Chuva molhada, chuva gelada
Para alguns, causa alegria
Para outros, fonte de agonia.

Acolhe e conforta na hora do sono
Sono esse profundo
Enquanto desaba meu mundo.

Às vezes, me traz pensamentos leves
Tão leves que me levam a outro mundo
Mundo esse verde
Me encontro em uma floresta
Vejo uma pessoa
Encosto nela
E vejo alguém que se foi
E uma sombra que ficou.

Vicente Busetto Fontana
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O HACKER

Um cara por trás de um computador
A noite toda
Estudando um alvo
Invadindo um servidor
Procurando falhas de um programador
Mirando o impossível.

No mundo virtual, é invencível
Um pirata futurista
Dentro do seu computador
Viaja como um turista.

Murilo Antônio Da Silva Bagatini

....

Você está tão linda
Tão bela quanto o que a espera
O mundo é grande
Não tenha medo
O que você deseja não tem segredo.

O mundo parece grande diante de nós
O que realmente importa?
A simples felicidade, o amor e a seriedade.

Luísa Saggiorato Dal Maso
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UMA SEGUNDA CHANCE

Se eu tivesse sequer um dia
Outra chance
Outra oportunidade
Pra mudar aquela noite
Para evitar que  interferisse em tudo.

Eu faria tudo diferente
Se pudesse
Faria tudo pra ter você comigo de novo
Não queria deixar algo fútil interferir
Mas você deixou
E agora acabou
O que mal começou.

Maria Fernanda Galina Smaniotto

A VIDA?!

A vida é uma experiência (nunca plagiada)
Em cada pensamento
Criamos nosso discernimento
Conseguimos senti-la, entendê-la, compreendê-la
Pode parecer longa
Infelizmente conforme passa
Descobrimos nela mais uma desgraça.

Pedro Henrique Azambuja
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Pietra Vebber De Martini



53Criando . . . XIX

VOCÊ ME AMARIA EM OUTRO 
MUNDO?

Em algum lugar deve existir um mundo onde me 
amou
Onde você me cuidou
Onde o amor que mostrou foi maior que a dor que 
causou.

Deixo meu coração aberto, mas vazio…
Aqui... por dias
Aprendi a lidar com o sentimento
Ainda sinto sua falta
Ainda sinto falta de nós.

Me perco nas memórias
Dói perceber que nada disso existe mais
Apenas lembranças do tempo em que éramos felizes 
juntos.

Manuela Segatti Três
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ISSO NÃO É SOBRE O MAR

Amo o mar 
Amo a sua intensidade  
A curiosidade por não conhecer isso tudo. 
 
Amo a beleza que existe nas ondas 
Quando o sol bate no horizonte 
E o mar brilha iluminando tudo 
Até mesmo a mim 
Que achava nunca ser vista. 
 
Quando as ondas batem no corpo 
A água gelada entra em contato com a pele 
E sinto tudo indo embora 
Tudo de ruim vai embora com o mar. 
 
Mas ele sempre volta 
Com uma onda calma 
Traz alegria e tranquilidade 
Traz  tudo aquilo de que preciso. 
 
Por que o mar é assim? 
Ele entende o que preciso 
Ele me ajuda quando necessário 
Ele nunca me deixa. 
 

Ana Lua Vecchi
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Anelize Osterer Bender
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LIBERDADE

Liberdade traz paz e alegria
Jeito solto e livre de agir
Faz as pessoas sorrirem.

Liberdade nos faz sentir.

Liberdade nos faz pensar o que vale a pena
Ser feito e ser dito.

Liberdade também nos decepciona
Tristezas, desavenças e decepções
Jeito duro de agir e fazer.

Vicenzo Pavinato

PAIXÃO OU AMOR

Consiste em amar
Amor?
Você ama ou tem uma paixão?
Paixão é a admiração por algo
Uma obsessão, de certa forma
Amor é ter um sentimento incondicional
Por alguém... especial!

Vítor Luigi Perosa
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A CASA

Ela vivia numa pequena casa
Era uma menina, crescida, não cabia
Levava a casa para sair, passear
Pois sem ela, sentia-se solitária.

Depois de um tempo, cansou
Viu que não valeria a pena
E que seria melhor desapegar
Deixou a casa para trás.

Chorou, mas não esqueceu
Era o lugar onde tinha aprendido a amar, a cuidar
Mas, tinha de deixá-lo
Encontraria outro, claro.

Dessa vez, um espaço onde (?)

Ana Clara Poletto
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...

Peguei-me observando as estrelas
São tantas...

Várias dúvidas... quantas perguntas...
Somos sortudos… Afinal, vivemos!

Existe sorte como essa?
Tão impossível
Tão possível...

Lua...
Como está lá?

Um dia sumirá?
Quando tempo permanecerá?

 E o tempo...
 Tão incerto

Incompreendido, verdadeiro mistério.
A única certeza que temos

É que um dia acabará.
E as estrelas?
Ainda existirão

Só a gente que não para admirá-las.

Rafaela Vitória Joris
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Nathália Baú
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...

Tempo… 
Simples e passageiro 
Quando passa 
Vira uma lembrança 
Lembrança duvidosa 
Talvez enigmática 
Tempo ninguém segura 
Tempo ninguém para 
Tempo… 

Catarina Donida Pes

TUDO AINDA É SOBRE VOCÊ

Olhos brilhantes e sorriso marcante 
Com a mesma energia e felicidade
Agora com a maturidade que o tempo trouxe 
Não pude evitar de suspirar
Seus olhos nos meus pude observar 
Memórias de um bom passado, pude recordar 
Ainda assim, só uma pessoa em meio à multidão…
Só mais uma história, só mais um passado 
Somos “estranhos” 
Estranho é te olhar como um “desconhecido” 
Me pergunto, silenciosamente
Um dia vou deixar de desejar que o passado retorne
Para que por um segundo, estejas aqui?

Maria Eduarda Mingotti Frainer 
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AMOR

Quando se descobre o amor? 
Ou o amor não é algo de se descobrir? 
Só sei que no auge de minha vida muita coisa já vivi 
Tive tudo que o mundo me permitiu 
Mas o amor de quem queria
Esse... ainda não consegui  
Espero um dia te amar 
E de muitos momentos desfrutar 
Com essa ‘marra’ e postura, mais feliz será?! 

Gabriel Soares Ortigara

O FENÔMENO

Fenômeno é uma raridade
Fenômeno é uma expressividade
Há o fenômeno Sol
E à noite, o fenômeno Lua
E isso forma uma linda paisagem.

Fenômeno é uma maravilha
Fenômeno é um espetáculo
De dia ou à noite
Há uma maravilhosa atração!

Guilherme Susrina
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Maria Clara Dalla Costa Grzybowski
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BAHIA

Pela rua
Ando todo dia 
No rosto, vejo a alegria
Do  povo da Bahia. 

Capoeira, cocada e axé 
O baiano pode até perder 
Mas jamais deixará de ter fé.

Caminhando pela bela Salvador 
Entro em um bar 
A moça me recomenda:
Acarajé ou vatapá?
Esses pratos fazem seu povo pirar.

Bahia, um estado iluminado 
Merece ser homenageado 
Eis a poesia!

Jonas Uliana Borges 
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PROPRIEDADES

Quando à praia vou
Sento-me e vou pensando
As pessoas correndo 
Um arrastão me levando.

Quando da praia saio
Memórias vou levando
Refletindo sobre a vida
Triste vou andando.

Subo em meu morro
Tentam me assaltar
Falo rapidamente
Eles não têm nada a levar.

Brabos vão gritando
Nervoso vou ficando
Vejo ali
Meu fim... chegando.

Marco Antônio Molin Dagostini
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OS SENTIDOS

Tolerância: uma sensação
A vida cria um limite
Às vezes, explodimos por não aguentar 
Em alguns casos, nos arrependemos até o fim.

Arrependimento: uma lamentação pavorosa 
Oferece uma chance de recomeço 
É melhor se arrepender de ter feito
Do que de nunca ter realizado!

Adriano Eduardo de Oliveira Szynkaruk 

A MORTE

A Morte leva as pessoas da fila da vida
Muitas tentam escapar
E sempre acabam no mesmo lugar.

Nunca se sabe quando vai acontecer
E o que vai se suceder
Pois a Morte é um mistério
Nem sempre se localiza no cemitério.

Paulo Muradás Neto
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FAZ  UM BOM TEMPO...

Faz  um bom tempo...
Não escuto nada sobre você.

Faz um bom tempo...
Não falo mais seu nome.

Agora o silêncio me consome
Lugares antes
Preenchidos por suas palavras.

E faz um bom tempo...
Meu lugar favorito está vazio.

Mariana Sieburger Lopes
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Maitê Zahner Genro
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Manuela Luisa Pillotto
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VAZIO

Vagando pelo inconsciente de minha própria cabeça 
Os sentimentos já estão a milhas de meu coração 
O corpo do viajante caminha pela própria estrada 
Parado lá, como um corpo sem alma 
Sem fala... 
Sem rosto... 
Sem expressão... 
Apenas com a vontade de mudar o vazio que o rodeia 
Na esperança de se sentir amado novamente.

 
Isabelly Wosniak Cavaletti

...

Amazonas, local de cultura
Antiga e moderna
Original e inovadora
Tropical e urbana.

Na floresta, indígenas e seus povos
Lá  existem vários segredos
Talvez impérios misteriosos
E animais diversificados.

Em Manaus, as culturas das mais miscigenadas
Um folclore musical e religioso
Esse é o Amazonas
Um lugar maravilhoso!

Sérgio Fabris Neeto
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Marcello Pagliosa Corradi
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A VIDA

A vida é a escolhida
Muitas vezes incerta
Pode te deixar boquiaberta
Por isso, é bom ter mente aberta.

Nunca se sabe o que poderá acontecer
Pode até te decepcionar
E também te surpreender.

Rafael Zucchi Boschetti

SOL

O Sol está dentro de cada um
Acreditar em si é o caminho
Para a luz e o brilho.

O Sol nos guia para o paraíso
No dia mais feliz de nossas vidas
O sol aumenta a crença
Em nós mesmos.

O Sol é um astro e ilumina
A terra brilha
O Sol espanta o frio
E aquece o coração dos humanos.

Maurício Guareschi Ronsoni
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A OUTRA MULHER

Te observo do outro lado da sala rindo
Com cara de apaixonado
Infelizmente, não é comigo
E ela está lá contigo
A única que verdadeiramente vês
Tenho que deixá-lo ir
Assim, finalmente conseguirei rir.

Emy Madalosso Afonso

SUCESSO

Sempre tão almejado
E também muito perigoso
O que o torna um perigo
São as pessoas...

Quando você alcança um lugar
É maravilhoso
E ao mesmo tempo
Muito inseguro...

Isso se deve porque
Ninguém conhece ninguém
E quando você acha que conhece
Você se engana...

Enzo Barbacovi                                          


