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 Pare! Pense!... e Fale!!! 

Muitas frases invertidas 

Rogando palavra calma 

Querendo fazer-se cumpridas 

Desabam como bomba na alma. 

 

O problema é sério de interpretação 

Amigos fraternos até então 

Se mostram melindrados a mínima contradita 

Por palavra de alerta à razão 

 

Que estabeleça a disciplina bendita 

Outros se abalam depressivos 

Quando a prova experimenta 

Retornam a estados convulsivos 

 

De delicada decadência. 

E assim que Deus nos fez irmãos 

Todos iguais para dor 

Estejamos nós onde for 
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Suportados por suas mãos. 

Não se pensa n’outra coisa nestes tempos bicudos 

Revidar ofensa por ofensa 

Protegendo-se com o escudo 

Da falácia e ignorância de quem fala, mas não pensa. 

 

Se rogamos ao criador 

Pelos irmãos e amigos 

Compreendamos com amor 

A desistência de corações amigos 

 

Quem lhes saberá a prova? 

Ou que lhes vai dentro d’alma 

Deixemo-los em estrada nova 

Que lhes estabeleça a calma. 

 

Não façamos conta à desfeita, 

Que nos fere a consciência 

Lembremos-nos que o tempo tudo ajeita 

Nas mãos da paciência. 
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Não se sintam magoado pelo abandono sofrido 

Das criaturas amadas 

Abençoa-lhes em tudo o que lhe for atingido 

Para que as virtudes lhe sejam contadas. 

 

Não se esqueça que barulho e fofoca 

Não passa de confusão na cabeça 

De quem vive a matroca. 

Seja forte não se afaste do objetivo traçado 

Muitos que dizem que amam precisam ser perdoados 

 

Tudo passa tudo muda 

Tempestade, insolação 

Vencendo dia-a-dia a caminhada 

Na vereda preparada 

Receberá o galardão 

Maria de Lourdes 


