
2 e 3 Malta do DIÁRIO 26 de Março de 2005

Trabalho é o que não te falta

Para eu trabalhar assim

Tinha de descansar bastante

Quando estou a chorar

Limpas-me a cara, como tivesses a molhar-te

com as tuas mãos cheias de pêlos

Pretos e brancos.

Trazes quase sempre para casa

Bastantes brinquedos enfeitados de fantasia

que saíram de dentro de ti

E do mel saboroso

Há sempre em cada dia,

Alguma coisa que me agrada em ti

Ou duas ou mesmo três ou quatro

Dentro de ti, há um amor

Que são todos os meus familiares

O que é muito bom.

Sempre ficarei contigo

Haja fogo ou gelo

Rãs ou cobras.

Eu sempre ficarei contigo

Amo-te e sempre te amarei!

Mafalda Deus

19 de
Março
Dia do Pai
O pai é querido
Querido e amoroso
Amoroso é o pai
Pai adoro-te
Adoro-te do fundo do
coração
Coração de amor
Amor lindo
Lindo dia do pai!
Muitos beijinhos da tua
filha que te adora muito

Patrícia

Dia do
Pai
Amo-te

Dar
Amor

Pai querido
Amo-te
Hoje é o teu dia, vive-o
bem!

Paulo Correia Nóbrega

O meu pai é
A minha vida porque o

Meu coração está ligado

O meu pai, diz coisas para

Rir

Dá-me carinho, pois eu sei

bem que
O meu pai é que me criou.

Mas
Eu
Um dia pedi ao meu

Pai
Para
Ir passear

Para
A minha mãe dou uma rosa e

ao meu
Pai dou carinho e beijinhos

Ana Inês Nóbrega

Dia
do Pai
Pai és
Meu amigo e eu gosto
De brincar contigo
Eu gosto
Muito de estar contigo
Gosto
Quando me
Contas
Histórias
Por ti
Dás
Beijinhos e eu gosto
Tu és
Fixe, pai
Pai, tu és o melhor pai do mundo.Eu gosto muito de ti porque contas-mehistórias e brincas comigo.Ajudas-me nos trabalhos de casa e dáspasseios comigo.

Eu adoro-te pai!

Carolina da Mata Ornelas Pinto


