
Para aqueles que se sentem – Somos parte da Unb 

Sermos e termos sido UnB 

Lembranças guardadas, 

Sejam de agora ou de muito tempo. 

São relíquias como joias 

Que não podemos deixar ao vento. 

Registros que emocionam 

A nos buscarem e a dizer-nos: 

Estamos vivos em você. 

No recôndito da sua Alma 

Você precisa de nós, 

Para reviver o que passou. 

E foi tão importante para você. 

Também precisamos resgatar 

Memórias sobre pessoas, 

Sobre lugares, 

Sobre momentos, 

Verdadeiros tesouros vivos 

Que se deixaram em nós. 

Estão vivos em nós. 

Mesmo que passados anos... 

Quando lembrados, 

Parecem minutos, segundos. 

Foi ontem, costumamos dizer. 

Afinal o que é tempo? 

Por vezes uma eternidade, 

Quando sentimos dificuldades 

Em nos separarmos das lembranças. 

Por vezes como uma estrela, 

que desliza no céu como um raio de luz. 

Pessoas que nos são queridas, 

Deixaram marcas nos corações. 

Souberam cativar com seu carinho. 

Seu comprometimento. 

Seu valor, como amigos, 

Como profissionais de luta pela vida, 

Pelo trabalho com significação.  

Por vezes veem à lembrança 

Como insubstituíveis. 

No companheirismo, no afeto, 

Amizade eterna. 

Como aquela que, 



Quando encontramos, 

Depois de algum tempo, 

Parece-nos ter sido ontem. 

Por vezes, há pouco. 

O tempo que se mostrou, 

Entre um momento e outro, 

Foi como um “piscar de olhos”. 

E esta pessoa está ali, 

À nossa frente, 

Com o mesmo olhar, 

O mesmo carinho, 

O mesmo sorriso. 

Assim parece-nos ser, 

Quando resgatamos dos registros, 

Da memória dos tempos, 

As imagens dos amigos. 

Dos colegas de trabalho. 

Queremos abraçar, 

Resgatar histórias, 

Sorrir dos momentos 

Em que tivemos alegrias, 

Houve também de tristezas. 

E por esses teremos tido 

Aprendizados a guardar. 

Tudo terá sido importante. 

As memórias guardadas 

Quiçá agora belas lembranças. 

Assim é o reencontro de amigos, 

Colegas, companheiros. 

Se não presencialmente, 

Será nos registros deste trabalho, 

Coletivo,  

Realizado com carinho, 

Amorosidade podemos afirmar. 

Onde cada um poderá se encontrar 

Como um Ser que pôde participar, 

Em algum momento,  

Por anos, mesmo por décadas. 

E sentir-se como um Ser que se doou 

Por um projeto de importância, 

Na Unb do sonho de muitos. 

Por vezes com dor. 

Por vezes com risos. 



Com certeza com muitos sonhos. 

Alguns realizados, outros não. 

Mas não importa. 

Pois importante foi poder 

Ser parte de tudo isso, 

Que hoje vemos ter cumprido, 

Um grande papel na Formação 

De milhares, de milhões 

De jovens, alguns nem tanto. 

Todos, de alguma forma, 

Sedentos do conhecer 

Gratos pelo realizar. 

 

 

 


