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AINDA LEMBRO 
 

Ainda lembro, 
Daquele tempo 
Onde tudo 

Era brincadeira de criança 
Onde se podia dizer 
Coisas que se pensa, 

Mas esse tempo se passou 
E agora, não me lembro 

Como dizer 
Nem meus próprios sentimentos. 

 
Ainda lembro, 

Que naquele tempo 
Fantasiava ser 

Uma princesa encantada 
Que morava num castelo 

Em plena floresta enfeitiçada 
Cercada por gigantes 

E até dragões 
Bruxas, feitiços 

E até com mil razões 
Para não entrar nesta floresta, 

Mas um belo príncipe 
Com sua coragem 
Não teria medo 
De tal maldade. 
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Ainda lembro, 
Daquele tempo 

Onde tudo era possível 
Até mesmo 

Voar de tapete mágico 
Na imensidão do céu azul. 

 
Ainda lembro, 

De minha infância 
Como se fosse ontem 
Eu estar crescendo. 

 
Ainda lembro, 

De minha criancice 
De viver achando estar 

Numa peça de teatro continua, 
Pois um espetáculo 
Não pode parar. 
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AMANHECER 
 

Tudo escuro 
Primeiros raios de sol 

O primeiro canto do rouxinol 
Tudo brilha no futuro. 

 
Nunca vi tanta beleza 

No canto da mata arremetida 
Sua sutileza 

Que me desperta a vida. 
 

O sol levanta 
E tudo desperta 

Sincronizado o dia alerta. 
 

O corre-corre do dia-a-dia 
É cansativo até pra titia 
E logo, logo já é outro dia. 
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AMOR NÃO CORRESPONDID 
 

Queria poder viver 
Sonhando com você 
Mas assim é sofrer 
E chorar como bebê. 

 
Quando penso em você 

Dá-me um aperto no coração 
Não posso conter a emoção 

E me pergunto o quê da questão. 
 

Você nem me dá bola 
Quanto mais me enamorar 
Não dá nem pra imaginar. 

 
Sei que estás distante 

E assim não fico contente 
Porque a solidão é ardente. 
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AMO-TE 
 

Amar é viver 
Sem ter que sofrer 
Apesar de que 
Estou sem você. 

 
Amo-te sem você saber 

Mas mesmo assim vivo sem sofrer 
Você pode ter outras mulheres 

Mas meu coração não deixará de teres. 
 

Por mais que doa 
Vejo que estás feliz 

E meu coração não morre por um tris. 
 

Tu sempre serás 
O amor da minha vida 

E o contrário, não tem quem o diga. 
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BELEZA NÃO POEM MESA! 
 

Não sou feio 
Sou apenas diferente, 
Mas essa sociedade 
Empoem regras 

Que não se encaixam ao meu. 
 

Sou assim 
Não vou mudar 

Só porque a moda é assim 
Não quer dizer 
Que sou obrigada 

a segui-la. 
 

Quero ser diferente 
Quero ser minha 
Própria moda 

Não me importando 
O que os outros pensem 

De minhas roupas extravagantes 
Ou elegantes. 
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Não! 
Nego-me a ser igual 
A todo mundo. 
Nego-me a seguir 

As tendências do momento. 
Nego-me aos padrões 
De beleza existentes 
Apenas na cabeça 
Das pessoas. 

 
Não! 

Já chega! 
Isso tem que parar, 
Pois não existe o feio, 

Só o diferente. 
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COISAS DA VIDA 
 

Meu coração se feriu 
Com suas palavras amargas 

Pouco a pouco tento me recompor, 
Mas é duro aceitar 

Palavras que me ferem 
E me entristecem. 

 
Queria poder chorar, 
Porém não posso, 
Porque uma coisa 

Tão boba 
Não merece 

Nenhuma lágrima derramada. 
 

Já sofri demais 
E assim não posso mais 
Viver tristemente. 

 
Hoje devo seguir 

Um novo caminho de luz 
Para sempre dizer: 

“Eu sou feliz até morrer!”. 
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CONFUSÃO 
 

Estou perdida 
Não sei o que faço 
Cai na cilada da vida 
E nem sei como isso 
Pode acontecer. 

 
A vida tem mil maneiras 
De nos ensinar a viver, 
Porém estou sozinha, 
Confusa e cheia 

De pensamentos loucos. 
 

Estou enlouquecendo, 
Preciso de orientação, 

Pois meu caminho é difícil 
E estou completamente perdida. 

 
Nunca vi tanta confusão 
Numa cabeça só, 
Não vi, não! 
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Que loucura esta minha vida 
Não sei pra onde correr, 
Não sei pra onde fugir, 

Mas quando assim eu faço 
Sempre começa tudo de novo 

Num ciclo vicioso 
E não sei quem é que vai 

Socorrer-me 
E dessa confusão me tirar 

E me salvar. 
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CONTINUAREI A VIVER ASSIM 
 

Vivendo e aprendendo 
A deixar de te amar 

Meus amigos vão me ajudar 
A acalmar meu coração. 

 
Todavia tem seu, porém 
E assim não conseguirei 
Deixar de pensar se viverei 
Com seu tamanho desdém. 

 
Continuarei a viver 

Sem muito o que perder 
Só o meu coração deixo pra você. 

 
Continuarei a viver assim 

Até que um dia 
Amarei outro enfim. 
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CORRI, FUGI, NUNCA MAIS SAIREI DALI! 
 

Corri, me escondi 
Atrás daquele muro não vi, 

Mas percebi 
O quanto é belo morar ali. 

 
Nunca vi coisa igual, 
Nem palavra nominal, 
Que pudesse expressar 
Sentimento tão fraternal. 

 
Embora pudesse ver 

Meus olhos pareciam não acreditar 
Tamanha grandeza não há de se imaginar. 

 
Decidi, não vou embora dali 
Do campo, da floresta 

Nunca mais vou me despedir. 
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DE MINHA JANELA... 
 

De minha janela vejo 
Os monumentos de concreto 
Que se erguem do solo 

A céu aberto. 
 

De minha janela percebo 
Que gostaria de ver um campo 
Muito mais belo do que concreto 
Com suas cores tristes, e desafeto. 

 
De minha janela gostaria de ver 
Passarinhos cantarolando 

E as águas do rio ricocheteando. 
 

Mas de minha janela 
Só posso ver tristeza 

Por falta de tanta beleza. 
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DEIXEI DE TE AMAR 
 

A vida vai, 
A vida vem. 

Deixei de pensar 
Em você. 

Quero apenas viver 
E sentir o prazer 
De minha vida 
Sem você. 

Posso não esquecer 
Os momentos 
Que tivemos, 
Dos mais felizes 
Aos mais tristes, 
Mas continuarei 
O meu caminho 

O sonho perseguindo. 
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DOCES E MAIS DOCES 
 

Aniversário é uma coisa, 
Principalmente 
Se for de alguém 
De minha família, 
Pois minha família 
É composta 

Por muitas mulheres 
Que possuem 
Mãos de fadas 
E que fazem 

Os doces mais doces 
Que já comi. 
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ESCOLHA 
 

A escolha é minha 
As opções são muitas 

E a confusão, na minha cabecinha, 
Se forma sozinha. 

 
Não sei o que ser 

Não sei o que escolher, 
Mas quero algo a ver 
Comigo, o meu ser. 

 
Caminhando eu vou 
Devagar vou decidindo 
E a estrada vou seguindo. 

 
A escolha é minha 
Decidirei o meu futuro 
Com afeto e orgulho. 
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EU NÃO POSSO 
 

Queria poder gritar, 
Mas eu não posso. 
Queria poder quebrar 

A televisão, o computador, 
Meus vasos de flor, 
Mas eu não posso. 
Queria poder gritar, 

Correr, quebrar, me balançar, 
Sacudir, fazer careta 
Tudo ao mesmo tempo, 
Mas eu não posso; pois 
O que as pessoas 
Pensaram de mim? 

Pensaram que sou louca, 
Mas louca eu não sou. 
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FAMÍLIA 
 

Existem muitas tipos de família 
Família simples, 
Família composta, 
Família diferente, 
Família igual, 
Família comum, 

Família extravagante, 
Família de pouco caso, 
Família de muito caso, 
Família discreta, 
Família indiscreta... 

Existem muitos tipos de família, 
Mas todas têm uma coisa em comum, 

Todas têm sua história. 
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FAMÍLIA REUNIDA 

 
Vó e vô, 
Tias e tios, 
Pai e mãe, 

Primos e primas, 
Só não posso esquecer 

Da bisa querida. 
 

A família já está reunida 
Há muita coisa para se fazer, 

Comida para todos há de ser feita 
De acordo com a receita. 

 
A família está reunida 

Dá para se ouvir as risadas 
E as boas gargalhadas 

A conversa deve estar boa 
E estou aqui à toa. 

 
Vou me juntar à galera 
Pois não vai haver espera 
Já estou à toa faz uma era 
E mamãe vai ficar uma fera 
Se eu perder mais essa. 
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FESTA DA FAMÍLIA 
 

O sol brilhava forte no céu 
Os passarinhos cantarolavam sem parar 

E a família começou a chegar 
Todos estavam juntos novamente. 

 
Uma reunião 

Que duraria de montão 
Para matar a saudade 

Dos parentes de outras cidades. 
 

Nessa tal reunião 
O que mais se via por todos os lados 

Era comida de montão. 
 

Família reunida é uma festa 
Não tem quem não se divirta 

Na festa da família. 
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INSUFICIÊNCIA DE ALEGRIA 
 

Minha infelicidade é grande 
Que minha alma 
Não agüenta 
E se arrebenta. 

 
Minha tristeza é tamanha 
Que meu coração carrega 
E logo se aconchega 

Na minha lágrima que escorrega. 
 

O dia que se sucedeu ruim 
Parece-me que não tem mais fim 
E a vontade fica na palavra enfim. 

 
Toca o sinal, hora de partir. 

Chega o fim do dia 
E tudo termina. 
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LEMBRANÇAS 
 

Lembranças minhas 
São como um baú de riquezas 

De riquezas preciosas 
Do coração. 

 
Lembranças minhas 
São como uma flor 
Que brota no jardim 

Da saudade. 
 

Saudade dos bons tempos 
Que vivi e ainda vivo 

Com todos os meus amigos. 
 

Saudade dos bons tempos 
Que a vida me proporcionou 
E com a alegria que existo. 
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MEU EU MORREU 
 

Meu eu morreu 
No vão do breu 

Quando o mundo se perdeu 
No olhar teu. 

 
Meu eu morreu 

Não sei mais se doeu 
Porque tudo o que era 

Não é mais. 
 

Meu eu morreu 
Assim que descobri 

Que o mundo que eu cresci 
Não passava de um sonho meu. 
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NATUREZA 
 

Os pássaros cantam, 
As árvores balançam, 
O vento sacode 
E o rio corre. 

 
Na floresta o encanto 
Do mais puro canto 
A força de um desejo 
Doce é o pensamento. 

 
Grilos machos 
Entoam a canção 

Pra suas amadas do coração. 
 

Nunca vi tanta beleza 
E tamanha grandeza 

Num lugar onde há muita riqueza. 
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O MEU VERDADEIRO EU 
 

O meu verdadeiro eu 
É assim 

Especial pra mim. 
 

O meu verdadeiro eu 
Não tem mistério 
Falando sério. 

 
O meu verdadeiro eu 
É como eu quero 
Como eu sou 
Sem mistério. 

 
Não quero nem saber 
Se você não gosta 
Do meu jeito de ser. 

 
Faço o que gosto 
Falo o que penso 
E não me importo 

Com nada que não suporto. 
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O TEMPO 
 

O tempo passa pelos meus olhos 
Não sinto, não vejo 

Tudo se perdeu, no breu 
E no vão do sonho meu. 

 
Sorri pra manhã que acabou de se levantar 
Mal começou o dia e já tenho que trabalhar 

A rotina me consome 
E tudo o mais some. 

 
Cadê o lazer 

E a mata transparecer? 
Tudo não passou de um amanhecer. 

 
Tudo sumiu 

O sonho, a alegria 
Nem você mais existia. 
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O TEMPO NÃO PARA 
 

O relógio toca 
Tudo se acorda 
Mais uma rotina 

Que desperta na matina. 
 

Sou escrava do tempo 
E da rotina diária 

Que atravessa a minha vida 
E depois se atina. 

 
Não vejo a hora 

De tudo isso acabar, 
E finalmente, pra casa voltar. 

 
Pena que passa tudo depressa 
E outro dia logo começa 

Para o meu desespero, a pressa. 
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ONDE ANDARÁ? 
 

Onde andará os meus amigos? 
Onde andará o meu coração? 

Onde andará o meu pensamento? 
Tudo não passa de uma ilusão. 

 
Tudo na vida é passageiro 

Não deixe que nossa amizade acabe 
Não deixe que nada falte 

Não deixe que tudo desmorone. 
 

Onde andará o brilho do seu sorriso? 
Que ilumina meus dias 
Minhas alegrias? 

 
Onde andará a luz de seu olhar? 

O sol já nasceu 
E tudo se perdeu. 

 
 
 
 
 



Coisas da Vida 

33 

 

 
 
 
 

POESIA 
 

Poesia vem de dentro 
Vem lá do sentimento 
Da sinceridade da gente 

Do mais profundo confidente. 
 

Poesia é a expressão 
Daquilo que vem do coração 

Sem medo de calar 
E muito menos de ouvir. 

 
Poesia da sorte, 
Poesia da morte, 

Poesia é que nem passaporte. 
 

Poesia que escrevo 
Neste exato momento 
Para aliviar o sofrimento. 
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POIS SOU MÁQUINA 

 
Só sei fazer 
Aquilo que 
Mandam-me 
Fazer. 
 

Só sei viver 
Cheia de coisas 
Pra fazer. 

 
Não penso mais, 
Não sinto mais, 
Tudo não passa 
De trabalho duro. 

 
Horas sem parar 
Feito escravo 
Vou vivendo 

Não posso parar 
Nem um momento. 

 
Família, amigos 

Já não existem mais, 
Pois sou máquina 
E nada preciso. 
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PROFESSOR! 
 

Ser professor 
É ser mestre, 
É ser amigo, 

É ser mais do que mais um, 
É ter o dom da palavra, 
É se doar para ensinar, 
É de nos fazer mudar 
O modo de pensar, 
De enxergar o mundo 
Com outros olhos, 

De nos fazer ter nossa própria opinião, 
Nos fazer refletir a vida que nos cerca. 
Ser professor é ser alguém especial, 

Assim como você. 
 
 
 

Obs.: Esta poesia foi criada em homenagem ao meu 
professor de língua portuguesa e literatura, Aparecido 

Égido de Oliveira. 
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SONHO... 
 

Sonho só por sonhar, 
Sonho só por viver, 

Só por possuir e manter 
A vida cheia de prazer. 

 
Sonho só por sonhar, 
Sonho só por viver, 
Só por prazer 

Por um dia encontrar você. 
 

Sonho que não posso ter, 
Sonho que não posso viver, 

Pois você está muito longe de sobreviver. 
 

Sonho só por sonhar, 
Sonho só por viver, 

E acreditar que um dia terei você. 
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SONHOS 
 

Sonho meu é viver assim 
Bem juntinho de ti 

Que me faz tanto bem 
E me quer feliz. 

 
Sonho teu é viver a vida 
Com toda a sabedoria 

Feliz da vida 
E cantarolando sem cessar. 

 
Sonho nosso é viver juntinhos 

Para sempre 
Como marido e mulher. 

 
Um sonho não acaba 

Enquanto um outro não começa 
E assim vivo com você ao meu lado. 
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TUDO É UM MISTÉRIO 
 

Onde andará os meus amigos? 
Onde andará o meu coração? 
Será que me abandonaram? 

Será que foram embora e nunca mais vão voltar? 
Tudo é um mistério, 
Difícil de decifrar. 

 
Onde andará o meu pensamento? 
Onde andará a minha felicidade? 

Será que se perdeu, 
Nesses caminhos incertos? 

Tudo é um mistério, 
Difícil de decifrar. 

 
Onde andará a consciência do ser humano? 
Onde andará o coração das pessoas? 

Será que nunca existiu, 
Neste escuro infinito? 
Tudo é um mistério, 
Difícil de decifrar. 
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UM SENTIMENTO CHAMADO DOR 
 

Estou com saudades 
Daquele tempo 

Onde tudo não passava 
De uma brincadeira 

De criança. 
 

Estou com saudades 
Daquele tempo 
Em que histórias 

Realmente eram verdades. 
 

Onde está o príncipe 
Em seu cavalo? 

Onde estão as velhas 
Amizades? 

 
Tudo se perdeu 

Nesse mundo caótico, 
Sombrio e solitário. 

 
Queria poder ver 
As velhas alianças 
Reaparecer 

Como o sol que nasce 
Depois de um dia 
De tempestade. 
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Onde estará o meu príncipe 
Em seu cavalo branco? 

Onde estará a velha amizade? 
Que não importava 
O dia ou à noite, 
A vida ou a morte, 

Para sempre estaríamos juntos. 
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VIDA DE ADOLESCENTE 
 

Uns bóiam, 
Uns ralam, 
Uns estudam 

E outros não se conformam. 
 

Uns falam, 
Uns dançam, 

Outros sacodem a poeira 
Quando saem pra saidera. 

 
Essa é a vida 

A vida de adolescente 
Que não são nada inocentes. 

 
Com a tal 
Da vida real 

Que é tão banal. 
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BIOGRAFIA 
 

Para mim como mãe, escrever sobre a Carina, me 
fez refletir e voltar no tempo, mais precisamente no dia 25 
de setembro de 1990, data de seu nascimento. Ela veio 
com muita pressa ao mundo, talvez já sabendo a missão 
maravilhosa que teria aqui ou por curiosidade e 
ansiedade de estar ao nosso lado, com a família. Sempre 
muita ativa, em pequena, apreciava desenhar, o que nos 
fez algumas vezes, questionarmos com a professora do 
jardim sobre a autenticidade de seus trabalhos. Aos 
quatro anos de idade, um fato marcou muito sua 
existência, a morte prematura de sua irmã mais nova. 
Irmã esta, que ia para escola com ela, tomavam banho 
juntas, se alimentavam e brincavam juntas, eram 
verdadeiramente companheiras. Acredito que com este 
fato a Carina tenha ficado mais sensível as diversidades 
da vida. 

Na sua jornada escolar, teve algumas mudanças 
importantes que contribuíram para seu desenvolvimento 
tanto intelectual, como emocional. Tudo começou no 
maternal Pimpolho; passando pelo pré-escolar no Colégio 
Nova Era; a primeira série na Escola Cum Grano, hoje 
apenas na memória de quem lá estudou; no segundo e 
terceiro ano no Colégio Bom Jesus, que com certeza 
deixou muita saudade; em seguida da quarta a sétima 
série, no Centro Educacional Machado de Assis; da oitava 
série ao terceirão do ensino médio no Colégio Tupy, além 
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de ter cursado o curso Técnico em Design de Interiores, 
também na Escola Técnica Tupy. Atualmente cursando 
Design com Habilitação em Moda, na Universidade da 
Região de Joinville – UNIVILLE. Nestas mudanças 
houveram muitas amizades preservadas até hoje, outras 
apenas na lembrança, quase esquecidas ao longo do 
tempo. 

Quando a Carina descobriu o prazer da leitura, não 
fazia outra coisa, se não ler. No verão, saia de casa 
andando pela rua lendo, chegava na praia, continuava 
lendo e voltava para casa lendo. Muitas vezes tive que 
insistir para que fizesse coisas diferentes. 

Outro forte da Carina é a escrita, já possui diversos 
cadernos escritos, até nos almoços de domingo a Carina 
não larga seu caderninho de anotações ou seu diário. 
Professores atenção, até em sala de aula a Carina, não 
se cansa de escrever. A escrita permeia a vida da Cacá, 
carinhosamente chamada pela família, como forma de 
expressão de seus sentimentos, de alegria, de ansiedade, 
medo, tristeza, desilusão, euforia. Foi o jeito que ela 
encontrou de ser feliz, fazendo o que gosta, do jeito que 
gosta. 

Hoje defino a Carina como uma garota de 19 anos, 
sensível, carinhosa, delicada, tímida, chora com 
facilidade, talvez em função de sua sensibilidade, adora 
um colinho de mãe. É dedicada aos estudos, faz um bolo 
de chocolate, irresistível, aprecia as expressões artísticas, 
faz teatro, desenha, escuta música, além é claro de 
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escrever e ler muito. Quem quiser dar um presente para a 
Cá, e quer ter a certeza de que ela vai gostar dê-lhe um 
livro, mas antes se certifique, que ela já não tenha lido. 
 

Cristiana Ferreira Freitas da Rosa 
Mar/2010 


