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SAUDADES DE MEU PAI 

 
Logo quando amanhecia 

e eu acordava 

escutava no quintal passos apressados 

Eram os passos do meu pai. 

que hoje a saudade aperta, 

Quando o coração relembra 

da infância perdida, 

as coisas mais lindas 

que passei em minha vida 

do cheiro do café de coador na cozinha 

ladrilhada, do leite, do pãozinho 

e da fatia de goiabada 

Que alegria o tempo 

me trazia, ver meu pai ali contente 

dizendo “ Bom dia Gente” 

com toda energia. 

O seu carinho e apego na família, 

ao abraçar mamãe 

que nos seus braços 

Então dizia: 

Vamos depressa, logo com isso, o seu café  

logo tomar que o  

ônibus da escola  

já no ponto vai passar. 

Escutava o peixeiro 

gritando na estrada, 

vendendo sardinha, cação e pescada. 

E o papai moço ainda, 
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sempre ativo 

com energia infinda. 

O tempo foi passando 

a madureza chegou, 

papai ficou mais sério, 

seu semblante enrugou, 

as preocupações do tempo 

e as doenças foram 

vindo a contento, 

como se fora uma sentença, 

seus passos ficaram lentos, 

seus olhos entristecidos 

mas o que nunca mudou 

foi o seu terno sorriso. 

hoje o querido pai 

rendo homenagem 

relembrando a sua força,  

o exemplo e a coragem, 

que nos ensinou 

a seguir com  

a seguinte mensagem: 

Nunca desanimar, 

jamais desistir, 

apagar todo o mal 

renovar-se no bem. 

hoje já no mundo espiritual 

me abençoa também! 

 

                   Maria de Lourdes 

 

                                               


