Concurso Trovas Portugal
Tema : Ansiedade
VETERANOS
Vencedores
1º Lugar
Em noite fria e deserta,
aquieto a minha ansiedade,
se o véu do sonho acoberta
os ombros nus da saudade.
Relva do Egypto Rezende Silveira
Belo Horizonte/MG
2º Lugar
No amor, a minha ansiedade
por você que vai e vem,
é irmã gêmea da saudade
que vai e volta também.
Dulcídio de Barros Moreira Sobrinho
Juiz de Fora/MG
3º lugar
Uma tristeza incontida,
angústia, dor, ansiedade
compõem, após a partida,
os temperos da saudade.
Jessé Nascimento
Angra dos Reis/RJ

4º lugar
Sem temor, sem ansiedade,
em qualquer lugar me acampo,
confiante nesta verdade:
- "Olhai os lírios do campo"!
Dodora Galinari
Belo Horizonte/MG
5º lugar
Se a nostalgia e a ansiedade
coroassem quem sofreu,
no reinado da saudade
o trono seria meu.
Arlindo Tadeu Hagen
Juiz de Fora/MG
MENÇÃO HONROSA
1º lugar
A ansiedade me revolta
pelos toques que me dá:
Eu digo que você volta...
E ela pergunta: "Será?..."
Gilvan Carneiro da Silva.
São Gonçalo/RJ
2º lugar
Teu regresso! Que ansiedade!
E aureolada de arrebol,
soprei sombras de saudade,
vesti minha alma de Sol!
Myrthes Mazza Masiero
São José dos Campos/SP
3º lugar
Ela partiu, fiquei triste,
logo me veio a saudade...
e enquanto a voltar, resiste,
vou resistindo à ansiedade.
Mário Moura Marinho
Sorriso/MT
4º lugar
Quisera voltar a ter
da infância a felicidade,
para assim poder viver
sem medo nem ansiedade.
Vânia Figueiredo
Bauru/SP

5º lugar
A luz de um rosto contente,
marcado pela ansiedade,
diz muito do amor presente
no bem da maternidade!
Jerson Lima de Brito
Porto Velho/RO

Tema : Ansiedade
NOVOS TROVADORES
Vencedores
1º lugar
O desejo de te ver
produz-me forte ansiedade,
deixo tudo por fazer,
para matar a saudade.
Luis Parellada Ruiz
Londrina/PR
2º lugar
A largueza da demora,
carregada de saudade,
aumenta de hora em hora
a carga de ansiedade.
Massilon Silva
Aracaju/SE
3º lugar
Ao transpor ansiedades
e sorver o mel da paz,
descobriremos verdades
que apenas o amor nos traz.
Olga Maria Dias Ferreira
Pelotas/RS
4º lugar
Ah! Quando morre um amor
fica somente a ansiedade
de um sonho cheio de dor
que se aninhou na saudade.
Carlos de Morais
Ribeirão Preto/SP

5º lugar
Sempre que escrevo uma trova,
dispo minha alma... Verdade...
Pôr sentimentos à prova
me corrói a ansiedade.
Luiz Vieira
Irati/PR

