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“Sombras”

À noite ou ao dia, nem tem horas certas, elas sempre
batem a porta de meu coração, espancando a emoção.

Sombras, que quebra toda essa longa claridade, de passo
em passo de mão em mão, fazendo um longo caminho por
entre estradas longas e frias.

Feito os ventos que batem sobre meu rosto nessa madrugada
vazia, cheias de buracos e muitas ilusões.

Sem se distinguir em apenas um padrão, entre uma e mil
versões, eu encontro a legião dos sentimentos rumo ao mesmo
caminho, a missão de entrar em seu coração.

Carolina Rédi e Tiago France 06/11/2012
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A Vida
A vida é feita de muitas decepções, mas, pode ter certeza que
lá na frente uma surpresa o espera.

Pois a vida é feita de erros e acertos, a vida não ensina somente
para aqueles que erraram ou continuam errando, mas, pode ter
certeza que o futuro cobra e às vezes cobra muito caro.

Na vida tudo passa, o mundo hoje passa por muitas dificuldades
mais o que eu creio no mundo e que não falta no povo brasileiro
é a esperança, humildade, perseverança entre outras coisas
mais.
O mundo foi feito para se viver, para ser feliz, e para se amar,
pois não tem nada melhor nessa vida do que você fazer uma
pessoa sorrir, criança brincar, você ter uma família feliz.
Eu não sou perfeito e creio que ninguém é, mas vou dar o meu
melhor na vida, nas coisas e para as pessoas.

Alexsandro Salvi 06/11/2012
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“Só lembra que foi amor”
Eu só queria lembrar que foi amor, um amor de verdade e não
um desses midiáticos ou ficção, um real amor verdadeiro.
Um real com começo, meio e fim, eu sei que você sabe, e sabe
que eu sei, e nada ainda é digno de durar para sempre, ser uma
perfeição.
Nossa história não foi uma farsa, tão verdadeiro foi o
sentimento, um vivo tanto qual a um gigante, gritante.
Eu te amei coma a água do mar, inundando o mundo, mesmo
parecendo incapaz de compreender aos outros o tamanho que
é esse amor que eu sinto por você.
Ele era lindo, você era lindo, e mais lindo ainda éramos nós dois
juntos, e tudo por éramos nós dois e mais ninguém.
Tínhamos aquele ar de casal que dura para sempre.
E eu queria te lembrar que, por mais duro e difícil que seja
aceitar, a verdade é que o para sempre não existe.
Mas isso não quer dizer que eu ou você tenha lutado menos, se
entregado menos ou se arriscado menos. Algo, de algum modo,
nós fizemos muito certo.
Porque eu sei que, assim como eu, você também deita a cabeça
no travesseiro e deseja que tive-se sido diferente.
Daiane Oliveira...
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Vale pra valer
Jamais se arrependa das coisas que já te fizeram sorrir, e menos
ainda daquelas que um dia já te fizeram chorar, o importante é
que te fizeram mais forte, foram seus motivos pra mudar.
E quem tem Deus no coração, sabe e crê que não há mal que
vingue, nem inveja que maltrate, nem inimigos.
Porque pra todo mal, há cura e um bem que é maior.
Procuro alguém para tomar conta do meu coração. Não
necessita experiência anterior, apenas carinho, compreensão e
exclusiva dedicação. Tem que ter um pouquinho de ciúmes,
alegria que contagia, um abraço apertado e muita, muita paixão.
Dou ticket-afeto e vale-felicidade. Pagamento de infinitos
beijinhos por mês.
Eu tenho mil motivos pra ser feliz hoje.
Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também
se aprende.
Tenha paciência.
O tempo de Deus é diferente do nosso.
E na hora dele tudo é mais perfeito.
Que sejamos capazes de enxergar algo de bom. Em cada
momento de ruim que nos acontecer.
... a cabeça não apaga o que o coração já gravou .
Rayssa Jacob de Sene
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Em moleque

Em moleque me de seu coração?
Nem..., a final ele nem é mais meu mais!
Sem chances pra um não, e também nem diga em
pensar ou querer dizer depois, vou roubar um beijo
seu antes de me dizer não.
Vou encher sua boca de sabão, antes de dizer não
vou te beijar e te fazer mudar de opinião.
Sou moleque, mas pode crer que nunca vou te comprar
com cheque, sei meu coração administrar, porém quando
eu te vejo, vejo ele só acelerar.
Vejo, meu ser se levantando e indo ao seu cortejo, é eu
sinto, é tão grande esse meu desejo, de você eu quero mais
um beijo.
E a cada vez que eu te ganho eu só festejo, não tem hora,
nem tempo ruim, meu eu junto ao seu só conhece a felicidade!

Tiago France
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E ai garota

E ai garota, tu sabes por que não posso Le dar meu coração?
Não posso te dar, pois ele é todo todinho seu.
Tu cola, e nós dois juntos sempre rola, até na escola a gente
não se desgruda se cola, a professora da cortada, mas e daí,
até parece que a gente ta ligando.
Se tem inspetor, saímos e vamos bem longe do corredor, se
ele vai atrás, vamos lá bem mais atrás, mete bronca, tu ta é com
inveja e eu to sacando.
A nosso lance que originou romance, vai bem mais que na
escola, vai no parquinho, no cinema, as vezes a gente se
encontra escondido La em Diadema.
E o nosso lema, se tu ou eu ta falando bobagem, me beija e me
desconcentra, se erramos pega a caixa de ferramentas e me
concerta a qualquer susto.

JMax
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Conhecer-te
Te conhecer foi o melhor que me podia acontecer,
sentir o carinho entre nós nascer e crescer,
como se você já fizesse parte de mim,
a peça que faltava para me completar enfim.

Te conhecer,
foi um sonho realizado!
um desejo conquistado!
Te conhecer,
foi como encontrar a paz ao amanhecer,
é sentir ternura ao te ver,
é dormir e acordar pensando em você.
Te conhecer foi inesperado,
mas já estava escrito, iria acontecer,
na minha historia já estava escrito,
que eu iria te conhecer.

Tati Aimée
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Pequenino

Do nada faço tudo
com alegria e muito amor
do nada que não existe,
do nada, eis o clamor?

Ao poeta é assim
tudo tem o sem valor
o nada não existindo
e agora? Por onde é que eu vou?

Perco-me no caminho
sem nada para fazer
quando penso que do nada
muitas coisas hei de ter?

Ao coração do apaixonado
sem "O nada" para dar
ele busca justamente
ao nada se comparar.

Daniel Cesário

Página 11

Amizade

Amizade é sentir o carinho e ouvir chamado
nem que se for bem baixinho e saber ficar calado,
somar alegrias e dividir tristeza.
Respeitar os grandes segredos, nunca espalhar os
pequenos, é a magia linda da amizade sincera,
do mundo que une os amigos.
Amizade é ouvir um gritar sem o outro falar,
dar – Le um ombro e uma mão pra ajudar,
alegrarem-te quando tristes estiver, dividir a alegria.
Curtir sem parar, compartilhar os momentos difíceis
rumo a superar.
Amizade é ser leal, ser amigo de verdade a cima de tudo,
ser um irmão.

Carla Godoy
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Um amigo
Um alguém diferente
Um amigo que é um presente
Aquele que sempre me entende..
Uma pessoa que me faz sorrir sem ao menos me conhecer
De alguma forma me fez crescer..
Não sei explicar os caminhos da vida...
Que é um estrada cumprida..
E que nem sempre é colorida..
Com você sou apenas eu mesma..
Uma garota com doces sonhos cor de rosa...
Não preciso ser medrosa..
Muito menos chorosa..
Porque junto de ti sou tratada como uma linda flor formosa..
De uma forma muito carinhosa..
Suas palavras soam como uma canção..
E me servem de inspiração ..
Garoto formoso de jeito simples
Que me livra dos males..
Quero ler dedicar aqui os mais belos vales...

Claudia Matos
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Giovana

Era uma vez, alguém, alguém Giovana
ela, era ela, nem quando nem onde, mas apenas
quando a percebi, mas nunca a vi, nem em meus sonhos
ou até mesmo fora deles.

Seria? Ou seria o questionar, um esperar
mas não poderia ser, a sorte que traz é a mesma que leva
quando eu a vi, não sei como foi, por que o
destino tirou isso de mim antes de acontecer.

Imagino, mas tento não pensar, pois me faz ver
prováveis coisas que com toda a certeza iria acontecer,
e imagina, seus momentos pro sempre, não existirá
pela falta de um destino, de um acontecer.

Queria, mas não poderia, e sabe por que? Tudo sua,
a culpa é a culpada, julgada culpada, quem diria, estava
tudo bem até que, só você sabe o que aconteceu.

Momento você estava aqui, momento você já não estava
mais, onde está você, em outra com certeza, mas só
por que quis, e temeu a presença em aqui estar.
Tiago France
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O último homem da Terra.

Foi tarde demais,
para sonhar com estrelas,
4,3,2,1,0...................................brilho morto
no coração do planeta moribundo,
mesmo assim FUI CAPAZ de perder
o último vôo para Marte.
Não sou o rei solitário,
mas quero o mesmo poder de quem pode poder para ter
poder para poder viver
mesmo que a morte bata nas muitas portas de minha alma,
Tentei adiantar o inevitável,
e o veneno não tinha gosto de bala de leite.
Mas acho que Einstein tinha razão,
realmente Deus não joga dados com o universo,
mas acho que deve jogar bilhar ou baralho.

Fred Albano
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Descarte

Paralisado no estar e sem reclamar, a final o meu lugar
é onde posso estar e ficar.
O ódio do agora, ver que ainda não ta na hora, ser um depois
que fica em um talvez possa acontecer, não da pra se um
talvez né?
O orbitar, fora de um planeta, nem na lua eu em um cometa,
tomara que apareça, tomara que reconheça e diga sim, nem
mais vou insistir.
Quem dera persistir, não mais, deixa pra lá, vou morrer se
ficar a te esperar, morrer na cotidiana espera de alguém que
não sabe a real.
Não tenho medo de errar, mas sim de ficar sem jogar, ser um
AZ nas mangas de alguém, é foda, se ela nem precisar, simples
descarte ela vai me tornar.

Tiago France
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“Fico devendo”

Ponha o pé no chão, desça da sua soberba,
encare a realidade, grave na sua mente que você
não é melhor do que ninguém.

Exerça a sua humildade, trabalhe a sua sinceridade,
ame a sua honestidade, aprenda a valorizar os sentimentos,
estude o que é o amor, aí sim, você estará pronto para fazer
alguém feliz...

Adriana Elvira
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TIAGO
Menino ainda
escrevia cada coisa linda,
queria ser escritor,
para encantar seu leitor.

A pena corria solta,
pelas ideias envolta,
criava textos diversos,
todos com belos versos.

Apaixonado pela vida,
garimpava na jazida,
letras que encantassem,
estrofes que enlevassem.

E assim seguiu seu destino,
virou poeta o menino,
das letras um mago,
seu nome, Tiago.

Arjofe
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Ode
Com essa elegante estrutura textual, enalteço minha inspiração.
O motivo dos meus pensamentos criminosos, aquele que torna
fraca a minha carne.
Amo, você tirou meu fôlego e uma lágrima. Uma lágrima pesada
correu as faces sóbrias de minha pele cansada.
Amo, eu me rendi a seus amavios, isso me levou a conhecer o
quão paupérrima posso ser.
Además, há outras coisas que quero dizer: Se quiser partir,nem
pense eu vou ficar.
Amo, eu segui seus passos, eu aflui. Diante das vontades me
rendi. Hoje não sobrou nada, só o que ficou guardado; muito
bem guardado.
Sentimentos que em carne não conseguirei transmitir. É cósmico,
é um alcácer.

A memória as vezes falha
no meio da verso simples.
Não consigo acabar a poesia.
Que até tinha sentido, que eu escrevia com prazer.
Ia desenrolando, criando traços no papel
Já tinha vida, tom e cor.
Não consegui acabá-la; faltava um bom amor.

Júpter (Juliana Nicácio)
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Do instante

Ah que esplêndido!
O amor me dopou.
Não qualquer amor, o meu amor.
Quem, senão você, poderia me causar
tanto deslumbre?
Se as coisas vão mudar, não sei
Só quero o que é do agora.
Mas desse jeito eu não te largo mais.
Porque eu tenho o consentimento do destino.
Eu te escolhi, eu te pedi.
Eu te amo.

Júpter (Juliana Nicácio)
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Destino
Deixo a reflexão, conheci Tati Aimée e escrevemos 21 textos
muitos legais, e a história esta querendo se repetir. Júpter me
perguntou o porquê de eu escolher ela pra convidar a participar
de meu e-livro "Tiago France e Amigos", respondi; foi o acaso, o
destino, ele ta cuidando de fazer o meu e-livro ser o que ele tem
que ser, eu me esforço mas to deixando as coisas na conta da
vida, deixando a vida me levar, e os textos eles estão vindo na
ordem natural, eu tava mal ontem vendo as coisas darem
erradas, mas dai veio uma boa que compensou por tudo, e isso
me faz ter medo, "Uma coisa boa, um milhão de coisas ruins"
mas isso não ta acontecendo mais, não sei se aprendi pra valer
que uma coisa boa vale por todas as um milhão de ruins, e ela
me deixa feliz engrandecendo-a, ou se isso mudou, e se mudou e
to tento muitas coisas boas, eu fico com medo de quando vier as
ruins.

Você acredita em destino? Estamos na vida vivos e a continuar, e
to tentando entender e aprender isso, momentos, vivemos de
momentos, como eu te adoro muito mesmo, mesmo sem te
conhecer pessoalmente, vou te falar uma citação na minha
autobiografia que escrevo, é exclusiva, pois pensamentos assim
que vão me revelar e mostrar quem fui, quem sou e quem irei
me tornar, "Eu sou o bem e o mal, dentro de mim existe o bem e
o mal, e aconteça o que acontecer eles sempre irão existir em
mim, e a única coisa que posso fazer é deixar que o melhor
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vença". As maiores batalhas na vida é com nós mesmos, não da
pra ser só o bem, o mal nos toma conta também, sou uma
pessoa dividida por meus eus, tenho todos, e pra tentar
descontrair as vezes eu vivo os personagens, eu quero ser o bem,
mas sempre carregarei o mal, as vezes ele vai ganhar e me fazer
coisas ruins, e ta ai, terei que aprender a usar o mal pra ajudar o
bem, porém não da pra unir os dois, é eu não sei, como e o que
fazer...

Ta ai, agora pode conhecer um pouco de mim, questionador, um
cara que tenta levar a vida com filosofias, tenta seguir princípios,
as vezes não se segura e fala tudo o que pensa sem ligar se esta
totalmente certo ou não, sempre busca uma resposta para tudo,
um sonhador se medo de viver e fracassar com meus
personagens, e um deles é o escritor, é tipo quando se força e
quer muito sonhar com alguma coisa, você começa a brincar
pulando na cama, mas dai deita e segue a história na imaginação,
e eu to seguindo uma história a muito tempo a de ser o escritor.
Já fui ladrão, já fui policia, astronauta, já fui os personagens de
desenhos, já fui cantor, ator, já fui de tudo usando a imaginação,
mas eu me encontrei de verdade foi brincando de ser o escritor.

Tiago France
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