Tema Trégua (Português)
VENCEDORES:

1º Lugar:
Sem trégua a vida me fere,
mas não me curvo, no entanto:
se dez quedas me confere,
nas dez quedas me levanto!
Maria Helena Oliveira Costa
2º Lugar:
Brigamos, e arrependida
peço trégua, estendo a mão.
Agora, vejo na vida,
quão importante é o perdão!...
Domitilla Borges Beltrame
3º Lugar:
Partiste...E agora eu entendo
que a trégua , contendo a ânsia,
sufoca o amor que vivendo
vai nos matando a distância...
Paolo Giovanelli
4º Lugar:
Dai uma trégua, Senhor,
neste mundo em convulsão,
mudando o ódio em amor
e a represália em perdão!
Amilton Maciel Monteiro

5º Lugar:
Silenciem-se os canhões
beligerantes da guerra!
Que a trégua nos corações
semeie de amor a Terra.
Dulcídio de Barros Moreira Sobrinho
MENÇÃO HONROSA:
Peço trégua, enxugo o rosto
cansado e fitando o além,
eu vejo o sol quase posto
pedindo trégua também!
Genival Silva de Souza
Com vingança não se encerra
tudo que o mundo desfaz..
Em vez de pactos de guerra,
façamos tréguas de paz!
Professor Garcia
Quando dentre o ter e o ser
se fizer trégua, afinal,
o bem vai reflorescer
sobre os escombros do mal.
Francisco Pessoa
Se a vida não me dá trégua
amainando os meus caminhos,
persisto, e de légua em légua,
tiro dos pés os espinhos...
Gilvan Carneiro da Silva
Chorando, com esperança
de paz, vive o povo sírio,
que quer trégua, sem tardança,
fim da guerra e do martírio!...
Glória Tabet Marson
MENÇÃO ESPECIAL:
Que cessem todos canhões
e que a paz reine na terra,
com a trégua entre as nações
num grito de adeus à guerra!!!
Maria Nelsi Sales Dias

No crepúsculo do dia,
peço uma trégua à batalha,
e descanso em alegria
com fé no Deus que não falha.
Earlhes Laurindo Nantes
E, quando a trégua é mais guerra,
numa inversão de valores,
é que nós vemos na Terra,
essa exibição de horrores!
Geraldo Lyra
Na derrota, um campeão,
dando trégua a seu rancor,
saberá apertar a mão
do oponente vencedor.
Edweine Loureiro da Silva
Após tantas agressões,
o povo clama, tenaz:
Que haja trégua entre as nações,
e o mundo desfrute a paz!
Fabiano de Cristo Magalhães Wanderley
_____________________________________

Tema Tregua (Español)
VENCEDORES:

1º Lugar:
¡Urge una tregua Señor
en este mundo sin paz!
¡Que brote un río de amor
y el odio no vuelva más!
Teresita Morán Valcheff
Argentina
2º Lugar:
¡Pido una tregua a la vida
para que en los corazones
fluya la lava encendida
de paz y amor con sus dones!
Irene Mercedes Aguirre
Argentina

3º Lugar:
La vida, a veces tan dura,
no da tregua ni respiro.
Vivirla es una aventura
que acaba con un suspiro.
María Elena Espinosa Mata
México
4º Lugar:
Por una tregua imploramos
a los que imponen la guerra.
Blancas banderas izamos
sobre la faz de La Tierra.
Jorge Emilio Bossa
Argentina
5º Lugar:
Dame tregua corazón
no castigues más mi vida
que si pierdo la razón
es por mi amor sin medida.
Elìas Antonio Almada
Argentina
MENÇÃO HONROSA:
Dios bendice con amor
vientre y fruto en esta Tierra,
todos claman con fervor,
tregua al dolor y a la guerra.
Luis Enrique Fernández Ruiz
México
Paz y amor la solución
es mi frase favorita,
será nuestra salvación
por ser de tregua infinita.
Carlos Imaz Alcaide
Francia
Una tregua es intención
para detener la guerra.
Alimentar la ilusión
de sembrar paz en la Tierra.
María Rosa Rzepka
Argentina

Que haya tregua indefinida
de los países en guerra,
siendo la paz bienvenida
por todos sobre la tierra.
José Héctor Rodríguez
Argentina
Vivir, ilusión divina
sin tregua seguir soñando,
la añorada paz pristina
que el planeta está implorando...
Ady Yagur
Israel
MENÇÃO ESPECIAL:
Que haya tregua entre naciones,
tan dañadas por la guerra.
Que detengan sus acciones,
que hacen tan mal a la Tierra.
Verónica Quezada Varas
Chile
Entre la vida y la muerte
hay una tregua de estrellas
que deja en el agua inerte
el rastro de nuestras huellas.
Liana Friedrich
Argentina
Tregua de amor, de confianza,
que libere este dolor.
Tregua llamada esperanza
para encontrar el amor.
Socorro Maestro
México
¡Cuando tantos seres luchan
sedientos de libertad,
en su mente sólo escuchan
¡sólo tregua por piedad...!
Margarita Dimartino de Paoli
Argentina
"Es esquiva tu mirada
y produce desazón,
el alma desconsolada,
pide tregua al corazón".
Juan Federico
Argentina

