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“Sempre” 

 

Sempre tento perdoar, 
amar, compartilhar, 
sonhar, buscar e realizar. 

 

Sempre algo eu posso esperar, 
o amor mais sincero se realizar, 
compartilhar os sonhos e a busca,  
sempre buscar o realizar. 

 

Sempre posso lutar e tudo alcançar. 
Realizar o impossível! 
Vencer o invencível! 

 

Posso sonhar no real e acordar no surreal 
fazer de meus dias um sonho onde tudo 
posso fazer, posso ser o que quiser ser e  
acontecer. 

 

Sempre posso corrigir meus erros, 
apagar defeitos, mudar o meu jeito,  
ser um eu a cada dia mais perfeito. 

 

E vou caminho à frente a qualquer jeito, 
a qualquer custo, sempre, mas sempre mesmo 
sempre continuar vivo, sempre ter um sempre 
continuar. 
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“Meu Relógio Zerou” 

 

Meu relógio zerou e nessa noite eu já  
não me sentia tão bem, na melhor história  
eu queria era pegar um trem. 

 

Meu relógio zerou, o que passou? 
Andei até encontrar alguém, 
mas cadê você que não vem. 

  

Eu estava mal, e fui caminhando a  
passos de quem não sabe onde ir,  
encontrei alguém, eu queria que fosse 
mas não era você, cadê você que não  
vem? 

 

Meu relógio zerou, e a manhã não vem, 
como irei buscar meu bem, nessas sombras 
de vai e vem a noite não me faz bem.  
Como irei buscar meu bem? 

 

Sem você que não vem, nessas sombras  
que não me convém, eu quero ir e buscar  
meu bem! 
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“To sem ideia” 

 

To sem ideias, e to sentindo isso na veia, 
dona aranha e sua teia, meu coração está 
preso na sua mão. 

 

Estou sem ideias, sem palavras 
para tentar te explicar, você não  
entende o que é amar. 

 

Amar, amar não é apenas gostar, e 
percebo que você não faz ideia do  
que é se apaixonar. 

 

To sem ideias, mas mesmo assim estou 
tentando me declarar... 

 

Estou sem ideias para explicar, você  
não percebe, não vê o que  tento lhe  
mostrar, você não sabe o que é amar 
em? 
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“Saudade” 

 

Saudade é chuva que não passa, que  
não alaga o chão, mas machuca o meu 
coração. 

 

Saudade que me faz sorrir de felicidade 
ao com você eu me reencontrar, mas  
também me faz chorar quando comigo você  
não estas. 

 
Saudade que faz meus dias frios, que 
transforma tudo em um imenso vazio, 
que faz meu coração lembrar o quanto é 
tão triste ficar um minuto sem você estar 
ao meu lado. 
 
Falta-me algo grande e imenso, às vezes 
tento disfarçar, mas outras não da pra  
agüentar, minha alma ta sem vida longe de 
você. 
 
Não sei o que fazer para viver, você era  
a minha única razão de meu ser, sem você  
tudo é solidão, e eu não sei curtir a solidão. 
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“Um dia” 

 
 
Um dia poderás voltar atrás,  
e se arrepender do mal que me faz. 
Um dia irei me cansar de tentar teu  
amor alcançar. 
 
Foi o que me veio em mente, simplesmente 
muito coerente, um dia vai perceber que já é 
tarde, pois tudo já se foi. 
 
Um dia talvez me queiras e não estarei 
mais aqui, um dia talvez me ames e eu  
terei que partir. 
 
O dia do arrependimento final, vai ver  
tarde que já me perdeu, vai ver que já  
não sou mais seu, que já era o Romeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag. 9 
 

 
“Cópias” 

 
Cópias, cópias, meu dia inteiro só passa ou redor de  
uma Scanner fazendo cópias, me da saudade até dos  
dias que pegava no tranco das nove as nove. 
 
Faço copias de amizades que foram, de saudades que  
sempre voltam, de amores que não retornam. 
 
E se nem tem mais clima, as cópias é um sinal 
que mesmo ainda em declínio sou um copiador 
cheio de dilemas.  
 
As copias preenchem o vazio da vida, 
aquelas copias pretas e brancas ou coloridas 
que me lembram como você era importante  
na minha vida. 
 
Um entre mil, nem todas as cópias substitui o  
vazio, o você da minha vida, o colorido é ao vivo, 
o preto e branco é saudade, é importante que eu tenha 
o original de você na minha. 
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“Encantos” 
 
 

Vivo perdidamente em seus encantos, ouvindo  
seus cantos, vivendo de sonhos e desejos, 
felicidades e beijos. 
 
Nos méritos e comprimentos, a magia que sai de 
seu olhar hipnotizando o meu, a fada que na corrida 
da vida me faz esquecer a fadiga. 
 
Vivo perdidamente em seus encantos, escrevendo  
nossa historia em lindos contos de romance. 
 
Pode parecer apenas um lance, mas quero a cada dia 
um relance, e te deixo um aviso, vou te amar muito  
além que o tamanho do universo. 
 
Quero transformar os segundos em horas  
para te ter sempre comigo, agora quero  
envelhecer vendo seus encantos, transformar  
palavras em cantos e dizer sempre o quanto  
te amo. 
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“A Fera” 

 
 
To cansado de ser o bobão paixão, eu babo aos 
seus pés enquanto outro você beija, portanto não  
da mais, o quanto eu vou fazer, eu vou tentar e lutar 
pra valer dessa vez. 
 
A fera esta renascendo em mim, juro que não vou  
mais querer você, quero alguém pra cuidar de mim, 
não uma pessoa que me faz humilhar assim. 
 
Vou ser o rei, serei o leão, eu vou arrancar o seu 
coração, a lua cheia virarei o homem lobo, a fera, 
e te roubarei toda pra mim bela. 
  

Serás minha até o anoitecer, seremos só eu e você, 
juntos até o amanhecer. 
 
Quero te ter como uma noite qual nunca, qual nunca 
irá se esquecer, eu vou te aquecer e te enlouquecer, 
vou te beijar sem parar. 
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“O Beijo” 

 
 
O beijo do agora, que você lembra a toda hora, 
o beijo que tu pede sem demora, me cala e fala 
que é da hora, vem que é sabor amora talvez a 
gente até namora, rápido antes que eu vá embora, 
já está na hora! 
 
O beijo que sai de você pra mim, aquele beijo  
sabor quindim, em um desejo sem fim qual não  
quero afastar você de mim. 
 
O beijo que você só me diz sim, que você saca que de  
mais eu to afim, o beijo que a gente faz assim, bem  
gostoso pra nunca ter fim. 
 
Beijo, beijo, beijo doce, salgado, apertado, demorado,  
curto, colado, bem que não tem fim, e só você me beija  
assim. 
 
Seus beijos só pra mim, me abana, beijo sabor banana, 
me ama, me beija, eu gamo, te amo, te beijo. 
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“Momentos Passageiros” 
 

 
 
Quero viver um belo momento, mesmo  
que seja passageiro, mas que eu me entregue  
por inteiro a este momento passageiro, e eu o  
leve na bagagem como um momento feliz. 
 
Que seja passageiro, mas eu o guardo em meu  
coração, nas lembranças arranhadas e quando  
lembradas arrumadas despertam em mim 
sentimentos sem fim.  
 
Eu vou guardá-lo como o perfeito, e mesmo 
com todos os erros e defeitos é o meu momento,  
um qual eu fui, eu fiz pra nunca me esquecer,  
pra nunca me arrepender. 
 
Nunca me arrepender de querer, de crer, de ter 
tentado fazer acontecer, nunca me arrepender  
de lutar e conquistar, de cair e levantar sem  
nunca parar de lutar. 
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"Eu te quero" 

 
 
Eu te quero e essa noite eu vou sonhar, mergulhar no seu 
olhar a cair em seus braços bem abertos a me segurar,  
acordar do dia a dia ao me deitar. 
 
Eu te quero e não vou me cansar de te falar, eu nasci pra  
te amar e isso não nunca vai mudar, por mil lugares passei  
até te encontrar, e agora o que eu mais quero é contigo ficar. 
 
Você não entendeu, é verdade, e falo do fundo 
do meu coração, podemos ser só amigos, mas eu  
te quero, eu te amo, e não da mais pra me calar. 
 
Se hoje eu tenho uma razão que me da alegria, 
e enche meu coração de emoção, que me faz 
querer ser e crescer, essa razão tem nome e se  
chama você.  
 
Se você ainda não entendeu, eu posso nem saber e 
não te conhecer nem o mínimo necessário, mas  
meu coração te ama e não me deixa esquecer 
você é a mulher da minha vida e eu quero você. 
 
Eu te quero, mas a distancia é um algo a mais que me 
impede de ter, mas nessa noite eu vou sonhar, mergulhar 
no seu olhar, e me jogar e espero que esteja de braços  
abertos, sonhar é o meu primeiro passo pra quando  
acordar, entrar na vida e lutar pra realizar, eu quero você! 
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"Acordar" 
 
 

Já são sete, e o celular a me despertar, 
que caramba ele parece que nunca vai parar, 
o melhor é desligá-lo pra mais um pouco eu  
descansar.  
 
Já são sete e meia, plena segunda feira, o  
relógio não para de tocar, será mesmo que  
tenho mesmo que despertar? 
 
Desligo o celular, mais ainda tem o despertador, 
e isso já está me dando dor de cabeça, será que 
ele não sabe que eu não to a fim de me levantar. 
 
 
O dia longo será, coisas a fazer, coisas a arrumar. 
Será que hoje conseguirei te encontrar? 
 
É melhor eu me levantar, e ainda tenho que ir  
trabalhar, rápido se não irei me atrasar, mas eu 
acho que hoje eu vou te encontrar.  
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“Só vou gostar de quem gosta de mim” 
 

 
Agora não vou mais chorar, não vou  
mais me entregar, a nem um outro alguém, 
vou mudar meu jeito, gostar mais de mim 
do que de você. 
 
Vou ser mais eu, mais pra mim do que para 
o que é meu, eu fui seu e perdi o meu valor,  
mas agora serei eu e me resgatarei. 
 
Agora não vou mais chorar, de agora e hoje em  
diante vou mudar pra valer, me cansei de esperar, 
e pra começar só vou gostar de quem na real  
gostar de mim. 
 
 
Não vou mais sofrer por toda hora te querer,  
eu com alguém que me ama eu espero crescer, 
e esse alguém esperava, mas vejo agora que não 
é você. 
 
  



Pag. 17 
 

 
“Curtindo um Som” 

 
 

 

 

Me fecho sozinho quando não tem ninguém por perto,  
boto o som no máximo ouvindo Fused, e caio na zuação  
me divertindo sozinho com toda a minha emoção.  
 
E pulo até o teto as minhas mãos alcançarem, assim  
que canso eu me deito e descanso, volta o fôlego e olha  
eu de novo, é a super explosão. 
 
Me fecho sozinha quando não tem ninguém por perto,  
ouço a musica com leveza, sentindo minha alma ser  
modificada por inteira, me inundando de paz a cada  
nota, simplesmente me entrego sem demora. 
 
Curto de sertanejo a rock, pop rock e eu no funk, eu  
ouvindo Manu Gavassi, CW7, um Pesadelos, Vida Urbana, 
Experimento com K-SIS. 
 
Curto sertanejo universitário, pop rock, tipo NX Zero,  
Pitty, amo Charlie Brown, O Rappa. 
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“Traição” 
 

 
Pode ser brincadeira do meu coração, mas  
aquele dia, foi um dia qual eu entrei na contra 
mão, mas agora eu me ajoelho e peço o seu perdão. 
 
Pode ser brincadeira do seu coração, 
não darei o seu perdão, ao seu lado eu 
vivi em vão, e por um amor sem paixão 
você trocou o nosso, e agora nem tenta mudar, 
e nem vem com ideias por que nada vai adiantar. 
 
Mas, eu te amo, foi apenas um momento de 
bobeira, e ela não é ninguém e já até a esqueci, 
e eu estou de volta não é, pra você, e implorando 
por seu perdão. 
 
Você diz que me ama, mas eu digo que não, se  
houvesse amor não existiria traição, você não  
merece o meu perdão, todo seu esforço será em  
vão! 
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“Brigas” 

 
 

Eu te amo e tu me amas, então por que existem brigas? 
O que eu não quero tu queres, e isso me irrita, ta 
complicado as nossas vidas e dai nasce as brigas. 
 

Eu to cheio de dar desculpas, mas eu confesso tudo  
é a pela minha culpa, está complicado as nossas vidas,  
e por mais que eu não queira te perder eu só faço coisas 
que te fazem deixar de me querer. 
 
Eu sei que tu amas e por ti sinto o mesmo, sei que ainda  
estão vivas as chamas do desejo, sei que existe desigualdade  
no nosso jeito, mas quem não tem defeito, se tu me amas  
como eu te amo, vamos consertar os erros. 
 
Pois é isso ai, vamos esquecer e deixar pra lá,  
a final essas brigas e discussões não são maiores 
que nossa paixão, eu te perdôo, e você me perdoa? 
Me da um beijo e vamos seguir sempre juntos. 

        
Você me perdoa? Porque eu te perdôo! Fomos feitos  
um para o outro, chega de brigas e desencontros, me da um 
beijo e pronto, e juntos estaremos de novo! 
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“O Menino e o Cão” 
 
 
Manhã chuvosa, e minha mãe nervosa dizendo, 
vai pra escola moleque, já é sexta e você tem que  
ir pra aula aprender, mas antes fecha o portão e não 
deixa o cachorro sair. 
 
Indo pela rua a me distrair, vendo a enxurrada e a chuva 
a cair, na escola de manha dia de chuva é o maior chato ir. 
 
Meu deus, meu cão escapou pelo portão, e dentro da 
sala de aula ele está, não da mais pra disfarçar, a professora  
no fraga vai me pegar. 
 
Drama, ela grita como que se fosse à maior dama, seria  
melhor ela me mandar um telegrama, é seu esse cachorro 
moleque? Trate de ir tirando ele logo daqui. 
 
Amigão te guardo no meu coração, mas vou te dar um  
ponta pé pois não agüento mais ela gritar, que professora 
é essa que só sabe berrar? 
 
Mas o nosso segredo é, me espera lá fora, a aula hoje 
não demora e na saída a gente curte na chuva, e vamos 
brincar até lá em casa chegar. 
 

                     Tiago France  
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“Estou esperando você voltar” 
  
  
  
Estou esperando você voltar,  
imaginando onde deva estar,  
se estas a me procurar,  
se persiste em me encontrar. 
  
Estou esperando você voltar, 
voltar para o nosso lar, 
voltar para me amar, 
voltar para nunca mais me deixar. 
  
Estou esperando você voltar,  
não me canso de esperar,  
pois sei que em algum lugar, 
estas a me procurar. 
  
Estou esperando você voltar, 
não vejo a hora de você chegar. 
 
 
Tati Aimée 
 
(Uma versão de resposta de “Pra Ir Até Você”) 
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"Bingo" 
 
 
Hoje a noite tem bingo, e olha que ainda nem é 
domingo, se lá eu te ver e se a gente ficar é bingo, 
vai ser a noite serena ganha no esquema. 
 

Se a gente se ver e se olhar, bingo, essa noite vou  
te amar, e se ao dormir estiver ao meu lado, bingo,  
vou acordar de manha sorrindo. 
 

Se essa noite demorar pra passar, vem  
comigo, é bingo, mais um tempo pra juntos 
a gente ficar eu consigo.  
 
E se você estiver ao meu lado ao acordar, bingo,  
vou na cama ficar, até a noite chegar, para tudo  
recomeçar. 
 
Vou te amar sem parar, e se a partir de hoje então 
ao eu acordar e meu lado você sempre estar, eu vou com 
o tempo virar um velhinho, maluquinho, gritando bingo. 

 
 
 
  

  
T A T I  

A I M É E 

T F A C E 

    

 

 

    



Pag. 23 
 

 

 

 

“Anjos sem asas” 

 

Ao te olhar encontrei toda a paz que nunca senti,  

nunca encontrei alguém assim, meu anjo sem asas  

que veio do céu pra mim. 

Caiu em meus caminhos, alinhando meus declínios,  

do céu desceu, segurou a minha mão e me guia a  

cada passo. 

Tu foste um presente divino, veio para mudar meu  

destino, meu anjo sem asas, que de todo mal me  

afasta. 

O anjo que me guia e me livra dos desastres, que de 

todo mal me afastas, que acende a luz de meus  

túneis escuros. 
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“Mega Platônico” 

 

O nome dele é ninguém, por nunca ser notado, ser quieto e 

tímido, ficar o dia inteiro e o tempo todo só no seu canto, ser o 

nerd sem ser nerd, ser o claque sem jogar no time titular. 

Ela é Elisa, sempre calma, de bem com a vida, estudiosa, mas 

popular. Ela que ser líder de torcida, mas não quer largar o 

laboratório de biologia. 

Elisa sempre nota que um menino lhe olha, mas não sabe de 
onde ele vem, e o porquê lhe convém sempre lhe olhar e 
observar. 
Quem será ele? Nem nunca ouviu falar. Será que ele gosta dela? 
Ou quer simplesmente só olhar. 
Elisa não tem ninguém no coração, ninguém a fez parar a 
respiração, precisa de um amor seja qual for. 
 
Sim, mais pra ela tanto faz, a final ele é ninguém.  Ela precisa de 
um amor, e têm todos e qualquer um, a final é a garota mais 
bonita do colégio, e todos a desejam. Sagaz e cruel, o único que 
realmente gosta de verdade e sinceramente é o qual ela nem 
nota e parece impossível um dia ela o olhar com olhos de paixão, 
nem sabe que ele estuda na mesma turma que ela. 
 
Mas chegou, um dia, qual ele não agüentava mais, os amores de 
Elisa só a machucavam, seu des-ser (por não ser ninguém), ele 
resolveu se libertar, mostrar e viver seu eu real, deixou de ser o 
quieto e foi a luta, fazendo de tudo e absurdos pra tentar fazê-la 
o notar, mas, ainda não era o suficiente, ele chamava a atenção 
de todas, mas Elisa, Elisa ainda não o notava. Nem adiantava 
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tirar 10, ser o bagunceiro, ser o artilheiro, ser o gênio, ser o 
louco, ser o sério, ser o brincalhão, caiu em profundo desanimo, 
mas. 

 
Ela notou que o menino sem nome, sem identidade tentava lhe 
impressionar de verdade, queria em tudo ser o melhor, mas do 
que adiantava ser melhor ou pior. Ele nada falava apenas a 
mostrava achava que ele deveria ser louco ou exibido então 
decidiu fingir que não o via e enfim fez isso. 
 
De tudo o que ele fazia e nada adiantava, ele já estava 
desistindo, e resolveu pedir seu tiro de misericórdia, se declarar, 
e se ouvisse um não, seria o seu fim. Ele caminhou até ela, em 
um momento oportuno por estar sozinha, mas em um 
importunou por ela estar se sentindo triste. Oi tudo bem? 
 
Ela já não tentava entender o menino mímica, até que ela o viu 
se aproximar devagar e tinha impressão que ela finalmente algo 
ia falar, até que ela ouviu baixinho: Oi tudo bem? 
Pensou no que poderia dizer ou perguntar, mas resolveu apenas 
falar: Sim esta. 
 
Eu tenho algo muito importante pra te falar, e não da mais pra 
ficar sem dizer, meu nome é paixão e eu te quero coração. 
Espera, não foi bem isso que ele disse, ele pensou, mas não 
disse.  
 
Ele disse; sei que está triste, e você disfarça mal pra caramba, 
sabe a todo esse tempo que estudamos juntos, desde o pré-
escolar, eu te conheço, sempre te observei e fico às vezes te 
olhando, quando está triste você se isola e fica ouvindo musica, 
fica com uma falta de atenção, quando está feliz, você é 
extrovertida, sai com suas amigas, não para um segundo de 
sorrir, conheço suas excreções faciais como que se fossem o 
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caminho de casa, quando ri pra valer e não só por rir, seu sorriso 
vai de orelha a orelha, quando está com medo você pisca a toda 
hora pra ver se esse medo some, quando está pensativa e 
apaixonada vejo seu olhar sempre no vazio, a professora chama 
a sua atenção e logo você desce da lua, sempre que fala algo 
sério suas sobrancelhas permanecem paralisadas, quando esta 
brincando elas se movem pros lados a toda hora. Você nunca me 
notou, mas eu sempre te notei, eu te amo mais que tudo e quero 
uma chance com você, quero ser o cara que vê e vai te dar o 
valor que você merece, ser o seu, todos me conhece como 
ninguém, mas é por que pra mim ser alguém ta faltando você. E 
então? 
 
Elisa ficou paralisada ao ouvir tudo o que ele aguardava há anos, 
não imaginou que alguém lhe conheceria tão bem que nem ela 
mesmo poderia se conhecer assim. Pensou no que dizer o que 
fazer, ele até era bonito e sorrindo então fica lindo mas nunca o 
havia notado então o que faria, pensou em correr, se esconder 
ou simplesmente não responder. 
 
Quando tentou falar as palavras não saiam do lugar, pensou, 
repensou, mas em nenhum ponto chegou, mas  enfim falou: 
Você me conhece tão bem como ninguém, eu mal sei quem é 
você, que tal eu te conhecer para poder a sua pergunta 
responder. 
 
To confuso, você me deixou super confuso, é um sim ou um não? 
Por que sempre um pensar é uma deixa para o não. 
 
Não disse pensar, só quero saber o que você sente o que sonha 
cada uma de suas manias, para que um dia se assim acontecer 
possa te amar da mesma maneira que você. 
 
Então é um sim? 
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É um sim pra gente se conhecer, se envolver. 
Você sabe tudo o que eu sinto, eu só sei que gostei de você. 
Nunca tive que me entendesse assim que aceitasse os meus 
defeitos e mesmo assim. Quer-me tão bem, tão perto. 
 
 
É sim para que possamos nos conhecer enfim. 
Quem sabe até ter um final feliz. 
Então o que me diz? 
 
Só se você me der um beijo pra selar esse sim. Vai me dizer sim? 
 
...... siimmm! 
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Tiago France – 20 anos, saltense, paranaense, 

ensino médio completo,  profissão Auxiliar 

ADM, já trabalhei de Instrutor de Informática 

com uma multi função, comecei a escrever com 

13 anos, sou o cara dos textos, duvide e eu te 

surpreendo esse é o meu lema. Solteiro, sonhador, cheio de 

metas, apaixonado por escrever e a espera de um grande amor 

viver. Metas são meras se não forem cumpridas, e vamos lá, 

sempre gosto de falar isso, traz criticas e tudo mais, mais eu sou 

o melhor escritor do mundo, não pelo o que sou hoje, mas por 

onde posso chegar, a final eu sou uma promessa querendo se 

concretizar. E to tentando uma frase de efeito – Tiago France é 

só me dar uma chance! 

 

Tatiane Silva,20 anos , curso Publicidade e 
Propaganda e trabalho em uma empresa de 
advocacia e cobrança. 
Sou sonhadora que ama todos os tipos de 
artes desde musica e teatro à mímica e 
grafite. 

Escrevo para tocar corações e almas e levar um pouco do que eu 
sinto para as outras pessoas.E acima de tudo amo à Deus sobre 
todas as coisas, sei que ele sempre esta ao meu lado para me 
socorrer em todos os momentos. 
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Tati Aimée 

e  

Tiago France 

Fazendo poesia pra valer! 

 

Fim 
Totalmente proibida a cópia, publicação, fins 

comerciais ou de imagem, por qualquer um. 

Direitos autorais exclusivos de Tiago France e Tati 

Aimeé. 

 

 

Plágio é crime, e escritor que plagia não é escritor! 


