
Revista Pandora Brasil Edição 101 • Setembro de 2019 ISSN 2175-3318 

 

 

Adine Conceição Cruz Escravidão Re-Cantada p. 101-103 
 

101 

 

A VIDA DO NORDESTINO 

 

 

Adine Conceição Cruz
*

 
 

 

Oia só pessoá, preste bem atenção! 

No que eu vou falar, 

Segura sua emoção, porque há, 

De fazer cabra chorar. 

 

Andando por essas bandas, 

Vendo a situação, 

Desespero-me ao ver, essa tristeza, 

Aqui no meu sertão. 

 

Passo nas ruas e sinto uma grande solidão. 

Ao ver a tremenda seca, 

Que assola o meu sertão. 

 

O pote está vazio! 

 A nossa água já acabou! 

Até as folhas secas das árvores, 

O vento para longe levou... 

Até os pássaros... 

Bateram asas e voou. 

 

Segundo as pesquisas, 

O sertão melhorou! 

Uma coisa eu sei, 

Ainda existe muita dor. 

 

Penso em ir para cidade grande. 

                                                           
* Aluna Egressa do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães. 
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Tentar a vida ganhar! 

Logo mudo o pensamento! 

E a esperança, 

Começa a brotar. 

 

Viajar por verdes prados... 

Ver os pássaros a gorjear, 

Não existe nada mais belo, 

Minha terra! Meu lugar. 

 

Aqui é Nordeste, 

Sim senhor! 

Lugar de cabra da peste! 

Povo lindo, lutador. 

 

Povo que vai buscar lá no fundo da cacimba, 

Regrar sonhos e esperanças!  

E o doce alento, 

No sorriso da criança. 

 

Buscam oportunidades 

Mas, a educação é precária. 

A saúde é doente, 

Deixando comprometido,  

O futuro de crianças e adolescentes. 

 

Os mais velhos dizem... 

Que tudo vai se transformar, 

Em cimento armado! 

E o sertão, apenas será lembrado. 

 

Quando a flor, 

Do mandacaru floresce, 

A chuva está por vir! 

E junto com ela todos voltam a sorrir. 
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Por essas bandas tem muitas histórias.  

O cangaço é uma delas!  

Maria bonita e Lampião, 

A história de amor e luta desse nosso sertão. 

 

Que no olhar de uma criança, 

Alimenta a esperança. 

De que um dia, 

Haverá mudanças. 

 

Aqui é terra de cultura e tradição! 

Terra das poesias de Patativa! 

E do arrasta-pé do Gonzagão. 

Por isso, prefiro ficar aqui! 

No meu amado sertão. 
 

 

 

Adine Conceição Cruz 


