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Saudação à Bandeira do Brasil
Autor: PDG AL 1980/81 Lúcio Araujo Cunha
A Bandeira do Brasil é o retrato da Pátria, e não há no
mundo quem não a tenha guardado, por toda a
existência, bem junto do coração.
Pela infância, quando hasteada no cimo de seu mastro, balançando-se
à brisa que passa, ela é um ponto de referencia entre os olhos da criança e as
nuvens do céu.
Mais tarde, na juventude, quando solene e circunspecta diante do
pelotão de moços, ela é a presença da Nação por quem se jura lutar com o
penhor da própria vida.
Na velhice, quando os cabelos brancos se assemelham a picos de
monte embrulhados em neves, ela é a lembrança querida do berço natal,
onde viveu-se e sonhou-se os mais bonitos sonhos.
A Bandeira é o retrato da Pátria, e não há no mundo quem não a tenha
venerado, com toda a devoção, nas horas da existência.
Na Paz, quando se quer levantar a voz para comemorar um feito
enaltecido na história, ela é a Convidada de Honra a quem se erguem os
brindes principais.
Na guerra, quando a poeira dos combates suja as faces e queima a pele
dos heróis, ela é a Comandante em Chefe que não cansa, e que não se
deixa vencer.
Na Vitória, quando o delírio do regresso estoura no coração da gente,
desmanchando-se logo mais num sorriso satisfeito sobre os lábios, ela é a
Dama, a mais prendada, a nos ofertar um beijo, na dança da felicidade.
A Bandeira do Brasil é o retrato da Pátria, e não há no mundo quem não
a tenha querido tanto quanto nós, integrantes dos Clubes de Lions.
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