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Sítio Santo Antônio 

Abro a janela e vejo um mundo 

Maravilhoso, oculto e desconhecido. 

Vejo o nascer do sol por de traz das montanhas 

Que surgem aquecendo o sertão. 

Maritacas passam voando no céu azul. 

Pássaros estão em seu esplendor  

Cantando e fabricando o seu ninho 

Sem esperar que o gato seja seu predador. 

 

Saracuras se divertem a voar 

Livres pelos pastos ou no brejo a cantar. 

Corujas saem dos seus buracos 

E ficam a nos observar  

E os sapos na lagoa 

Estão a coaxar. 

 

Nasce mais um dia no sertão 

Meu pai vai com a enxada na mão 

Com seus passos firmes vai pra roça 

Cuidar da plantação 

Pois logo vamos colher o pão  

Que semeamos no chão. 

 

Meu cachorro late sorrindo 

Pois seu dono chegou 

Mas o trabalho do meu pai  

Ainda não acabou 

Porcos, vacas e galinhas estão a esperar 

Que minha mãe venha lhes tratar. 

 

E eu no terreiro estou a brincar com meu irmão 

De rela, esconde - esconde e pião. 

Mas a lua prateada surge abençoando o nosso chão. 

Avisando que o sol já partiu para o Japão. 

 

A noite está estrelada 

E não vai chover 



Fecho a janela e o sol não posso mais ver. 

Só sapos e grilos ouço a cantar 

Junto com o barulho da água  

Que corre no rio a procura do mar. 

 

Deito, durmo e sonho com o meu sertão.  

Logo o galo me desperta 

Para um novo amanhecer. 

Essa é a rotina do homem trabalhador 

Que cuida da terra com muito amor. 

 

Esse é o lugar onde eu vivo 

Por ele me apaixonei. 

Tudo é simples aqui na roça 

Aqui não tem poluição. 

E quando a noite de novo chegar 

Lenha no velho fogão vou colocar 

E lindas historias venho a escutar 

Dos meus tempos de criança 

Que jamais esquecerei. 

 

Aqui no campo  

O tempo parece não passar 

Sítio Santo Antônio  

Esse é meu lugar 

É aqui, que sempre quero morar. 
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