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Manu gosto muito de você.
Mas tem hora que você parece um bebê.
Isso que eu falei não fez sentido,
mas só releve e não implique comigo.

Na escola a gente conversa
e na maioria das vezes o Jean se estressa.
Quando conversamos damos muitas gargalhadas,
Mas, até hoje, não fizemos guerra de toalhas molhadas.

Na estrofe passada escrevi só para rimar.
Então, quando voltar às aulas. Um açaí você vai me dar.
No açaí quero tudo que puder:
Leite condensado, leite em pó e, também, uma colher.

Este foi o meu poema,
espero que tenha gostado.
Um beijo se cuida.
Seu amigo Álvaro.

Álvaro Henrique Rodrigues Silva

Gritos de liberdade
em busca de solidariedade.

Vejo caos e sofrimento,
mas há dentro empoderamento.

Em um dia adiante,
vejo tudo radiante.

Felicidade em todo rosto
e a vida com um doce gosto.

Alice Araujo Silva Aguiar
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A praia

Lugar de paz,
muito capaz
de tranquilizar
uma mente estressada.

A areia fina
e gelada,
do amanhecer despido.
Porém, imponente do litoral

A espuma do
suado desmanchar.
De mais uma leve e bem feita
onda.

O verde contagiante
das águas salgadas,
de um mar iluminado,
por suaves raios solares.

Tudo isso compõe
uma das mais belas
criações de Deus.

Um lugar para pensar,
refletir e
agradecer.

Poema para Estevão Assis Tavares

Olá Estevão, você é muito querido!
Saiba que você é nosso amigo!
Sabia que você é muito alto?
Você também é homem, e homem não usa salto! (machuca o pé)
Você começou a usar óculos agora!
Então, veja melhor, agora, nosso mundo afora!
Estevão você é sensacional!
Você é nosso amigo e, também, muito legal!
Estevão, o seu cabelo é diferente.
Mas isso não tem problema, então leia o resto com a gente!
Você pode ser alto, mas ainda é criança!
Então, vamos aproveitar ao máximo a infância!
Usando a nossa mente vamos imaginar…
Com uma vassoura mágica a volta ao mundo nós vamos dar!
Vamos imaginar que você tinha uma galinha!
Ela botava ovos de ouro, estamos ricos que maravilha!
Temos várias mansões vamos só aproveitar!
E agora infelizmente o poema vai acabar…
Mas isso foi realmente, isso é um mundo mágico!
Vamos aproveitar antes que tudo fique trágico…

Bernardo Henrique O. de Faria

Anna Raquel Lopes Nadu
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A Izabela é bela.
O que ela fez por mim é amável.
Não é nada lamentável,
ela é incrível.

Izabela gosta de sorvete,
um banquete,
sem essa sobremesa, não é completo.
Tenho certo, por ela, afeto.
Mas é um pouco discreto.

Para mim ela é uma irmã.
É real a sua bondade
e age com a verdade.
Tem uma grande moralidade.

Não gosta de falsidade,
acha esse comportamento uma imoralidade.
Ela prefere a verdade e a lealdade,
acha o respeito prioridade.

Carlos Antônio Félix Silva Vieira

Uma linda flor...

Você é a luz de um dia sem Sol.
A maior admiração que eu tenho.
Consegue me ajudar a fazer as minhas [atividades de Espanhol,
sempre com o seu empenho.

Sempre foi amiga e carinhosa,
me ajuda em tudo o que eu preciso
e sempre muito amorosa,
incluindo também o seu sorriso.

Saiba que eu te amo muito, muito, muito.
Você é a pessoa mais incrível que eu [conheço,
seguindo sempre seu intuito.
E novamente repito: sempre me ajudou [desde o começo.

Pode contar para sempre comigo,
te amo para o resto da minha vida.
Você será sempre o meu melhor amigo.
Pode ter certeza que entrou para história do [mundo, NUNCA será esquecida.

Você é a flor mais bonita e cheirosa do [jardim.
É a resposta em uma pergunta jamais [respondida.
Dizem que as flores mais cheirosas e bonitas [são as tulipas-de-jardim,
mas pra mim, a única flor realmente [valorizada, é você
que, com todos os problemas, vive sempre de [bem com a vida.

Quando Deus estava imaginando te criar, [deve ter pensado:
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Mãe

Mãe sempre ajuda e nunca atrapalha. 
Mãe sempre e aquela que está ao seu lado
e aquela que o ama do início ao fim,
e sempre me protegendo até quando você cai da cama.
Obrigado mãe por tudo o que você fez.
Eu te amo
e sempre que eu precisar de ajuda,
vou te chamar.

Davi Resende de Oliveira

“vou incorporar a minha pessoa nessa mulher.”
Ficou até descansado,
de tanta bondade e amor na mãe que você é.

Sei que você não está acreditando 
que esse poema é meu.
Mas vou te dizer,
É uma autoria própria, pesquise no google:
“um poema escrito por Romeu”.

Se duvidar posso até refazer.

Clara Tavares Castro
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Esse poema é para você, meu melhor amigo,
me faz dar risadas e é muito divertifo

Uma amizade de 6 anos, não é para todo mundo,
você é muito doido, mas eu te amo muito

Você é uma pessoa que eu quero levar para a vida toda,
É humilde, uma pessoa muito boa.

Nunca quero perder sua amizade.
Gosto muito de você, gente boa,
e esse poema é para você Álvaro Henrique.

Emanuelly da Silva Duarte

Mãe, você é a luz da minha vida,
me ilumina no escuro.
É muito divertida,
com você eu fico seguro.
Assim vivo no topo do pódio,
nessa família que gosto muito.
Vejo nossos episódios,
assim venço o circuito do mundo.

Estevão Assis Tavares
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Pai do me coração.
Às vezes é duro,
mas tem um bom coração.
Sempre me dá carinho
e sempre se importa comigo.
Sempre me deu apoio
e sempre esteve comigo.
Muito obrigado pai, por sempre me dar amor.

Gabriela Ferreira de Matos

Poema do Poeta

Passa dia, passa noite.
Passa sol, passa chuva.
O poeta é um fingidor
que chega a fingir a dor
que deveras sente.
Muito, mente
para logo se recompor!

Gabriela Gouvêa M. dos Santos
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Caldas Novas
que saudades desse lugar.
Minha última viagem,
antes do ‘corona’ chegar.
Muito quente e legal,
Caldas Novas é a melhor cidade de Goiás.
Ô lugar que tem coisa para fazer!
Parque aquático, cidade e hotéis.
É um lugar sem igual 

— Poema dedicado a todos que querem viajar

Guilherme Antônio Lage Alves

Minha Amiga 

Clara como o dia,
com cabelos escuros
como a noite,
olhos redondos como jabuticaba.
O nome dela é Geovanna,
ela ama os animais e quer salvá-los,
não importa a espécie, ama-os de qualquer jeito.
Ela ama, principalmente, os gatos e age como um.
Ela fala que quer ser um gato 
para viver livre como eles vivem.
Mas o que eu mais amo nela é o jeito de ajudar 
e de fazer qualquer coisa para animar.
Os amigos, ela faria muitas coisas por um amigo.

Isadora Almeida Silva
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Vó eu te amo.

Em você vejo força, luta e raça.
Sinto seu amor quando me abraça.
Vó, você é muito especial,
uma mulher sensacional.

Fiz esse poema com muito amor no coração,
espero que receba em forma de gratidão.
Vó, você é linda e tem muita simpatia.
Eu amo a senhora com muita alegria.

Quero viver muitos anos perto de você,
pois a sua sabedoria só me faz crescer.
Para uma pessoa muito querida não basta só rimar,
meu amor por você é tanto que preciso me expressar.

João Antônio Lage Alves

Temos de Esperar

Se tivermos de esperar,
que seja para colher a boa semente
que lançamos hoje
no solo da vida.

Se for para semear,
então que seja para produzir
milhões de sorrisos,
da solidariedade, amizade e
compaixão.

Luan Pereira Martins
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A história de um gigante diferente

Era uma vez um gigante diferente.
Não era assustador nem nada, na verdade era boa gente.
Esse gigante tinha um dedo torto,
conseguia mexê-lo de um lado para o outro.

Era uma vez um gigante diferente.
Mas não era rabugento, na verdade era bem sorridente.
Esse gigante gosta de jogar games e se divertir,
mas na verdade, qualquer coisa o faz morrer de rir.

Era uma vez um gigante diferente.
Era um gigante com o dedo diferente.
Era um gigante com humor diferente.
Era um gigante com amigos diferentes.

Eu sou amigo desse gigante diferente
e seria do mesmo jeito, mesmo se ele fosse azul ou transparente.
Por quê?
O gigante é legal, não perderia essa oportunidade
Somos pessoas diferentes, e ainda temos uma gigaaante amizade!

Para meu amigo Estevão Assis Tavares

Luís Gustavo Machado Pessoa

Manhã Ensolarada

De manhã, bem cedo, 
eu estava a acordar,
ao som dos pássaros,
meu café a preparar.

Na frigideira a chiar,
bacon e ovos a fritar,
o bule apitando,
pois ficou pronto o meu chá.

Após o café,
vou para o meu quintal,
deitada na rede,
leio a Pedra Filosofal.

Fico a manhã inteira lendo,
até a hora do almoço,
vou correndo para a casa,
com todo aquele alvoroço.

Luiza Barbosa Jenegn
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Amor de mãe

Nossas mães, por mais que brigadas conosco,
quando estamos doentes, elas são as primeiras a ficarem preocupadas.
Elas ocupam muito bem seu posto,
para nós, são as mais amadas,
são nossos anjos da guarda.
A minha se chama Silvia Santos
está comigo a mais de 11 anos.
Não somos perfeitas, brigamos, nos desentendemos,
mas, no final, o amor chega dentro.
Está sempre ao meu lado, dando apoio moral,
me ajuda, a gente até brinca,
mas quando é preciso ela me xinga.
Na nossa relação já teve tantos K’s
que hoje nós raramente brigamos.
Então, eu devo meu eterno obrigado a todas as anjas da guarda 
que nós temos em nossas vidas...

Mariana Santos de Oliveira

Mateus Palhares Pinto

Minha mãe, minha vida

A minha vida é divertida, porque eu tenho você ao meu lado.
Eu gosto de brincar com você, mas você está sempre ocupada.
Eu gosto de nadar e você de bronzear, quando vamos viajar.

Minha vida sem você, não seria nada. Você cuida muito bem de mim.
Eu adoro você, você sempre faz uma comida super gostosa.
Você gosta de tomar café com pão e eu também.

Eu adoro assistir série com você, mas não é todo dia que isso acontece.
Antigamente, você ia ao clube comigo, mas quase nunca nadava.
Eu adoro você, você sempre amorosa, carinhosa e cuidadosa.
Minha mãe querida do meu coração.
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Mirela Beatriz Evencio Belo

A vida

Sempre sorrir.
Sempre chorar.
A vida tem altos e baixos,
mas você pode decidir.
Se você sorri ou chora.
Eu sempre sou feliz,
tenho tudo de bom
e tenho muita felicidade,
com minha família,
com meus amigos
e, também, com meus estudos.

Poema de amigas

Sou muito feliz em tê-la como amiga.
Amizade que não escolhi por acaso,
amor de amigas que é um arraso.
É tanta lealdade que nos liga.

Que possamos vivê-la e que ela prossiga,
nos nossos reencontros que o riso seja de atraso
e que nunca nada no mundo faça caso.
Da nossa amizade que não é antiga.

E quanto mais o tempo passe,
o nosso apreço permaneça
que fique eternamente.

O que importa é que a gente aprenda e cresça,
para que um dia finalmente,
toda essa sintonia ecoasse.

Samuel Siqueira Coura
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