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O que sentimos? 

 

O que ficou o que mudou 

O que saiu o que voltou 
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Essa é a pergunta que me faço 

Dentro do meu quarto de olhos fechados 

 

Raiva e rancor 

Felicidade e maldade 

Tudo isso causa dor 

Independente da idade 

 

Amar, chorar 

Rir, saltar 

Correr, pular 

Tudo isso em conjunto vai ficar 

 

Isso no meu coração vai morar 

E triste vou ficar 

Mas alegre serei 

Para não me preocupar 

 

Alegre fiquei  

Malvado não serei 

Rancor não terei  

E com medo fiquei 

 

Alegre eu sou 

E tenho orgulho disso 

Vivo com amor 

E sempre lembro-me disso 

Viver é bom demais 
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Minha infância 

 

Me lembro como se fosse hoje 

Eu brincando 

Eu pulando 

Eu sorrindo 

 

Como eu poderia esquecer 

Dessas coisas felizes de ver 

E legais de acontecer 

Eu aprendendo a viver 

 

Sempre fui uma criança feliz 

Sempre levando beijo no nariz 

Sozinho como uma nuvem feliz 

E comendo uma caixa de bis 

 

Fui crescendo aos poucos ganhando mais conhecimento 

E a pessoas me viam já lendo e escrevendo 

E nas brincadeiras fui ganhando movimentos 

Fui crescendo mais ainda e mais coisas fui conhecendo 

 

Li Romeu e Julieta 

Mas Monteiro Lobato com seu Sítio 

Cheio de histórias e amor me encantou 

Assim achei ele um ótimo e grande escritor 

 

Mas da minha infância o que eu nunca me esqueço  
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São os bolos da vovó (Zezé) 

Pois quando ela fazia bolos 

Eu pulava ,..... de um pé só  

 

Gramado  

 

Gramado é uma cidade linda 

Cheia de paisagens lindas  

e com muita alegria 

 

As pessoas são muito gentis 

E gentileza nunca falta por aqui 

As praças são tranquilas e floridas 

Floridas, coloridas e com muita harmonia 

 

A cultura é incrível  

Pois quando eu tomo o Chimarrão 

É uma sensação amarga e inesquecível 

 

Gramado é boa de se viver 

E impossível de esquecer 

Uma cidade linda  

Que todos poderiam conhecer 

 

Quarentena 

 

A quarentena pode ser uma coisa ruim 

Pois não podemos sair 

Brincar e se divertir 



RELATOS DE UMA QUARENTENA 

 

Mas tem uma coisa boa nisso 

Passar o tempo com a família  

É uma grande alegria 

 

Todo mundo está se prevenindo 

Passando álcool em gel  

e lavando muito as mãos 

 

Temos que nos cuidar 

Ter calma e esperar 

Pois logo logo esse vírus vai acabar 

 

Mesmo sendo chato 

vamos ficar dentro em casa  

Para o nosso próprio bem 

E vamos o vírus derrotar 

 

Gramado, 02 de junho de 2020. 

 


