Pai Engenheiro:

Pai Agrimensor;
Pai Cartógrafo;
Pai Geógrafo!
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Digam-me quando não se tem a definição de um Caminho a Prosseguir,
temos um Pai com os Nortes e os Rumos e Azimutes.
Se é uma Peleja de contínua Extensão, o meu Pai tem projetos que calcula graus, minutos e
segundos de alta precisão e faremos a Curva de Nível do amor fraterno
Caso se programa deslumbrar vislumbrando o arrebol, tenho um pai que dorme pensando na
madrugada a observação ZENITE do nascer do sol.
Se penso num piquenique junto a um campo, lago/lagoa, paria ou igarapé, meu pai faz parar tudo
e buscar o Norte Verdadeiro e Vante do leito, e o HM ideal, batimetria antes de qualquer
mergulho. Mas que mania, se fosse um oceano? Ele responde: delimitaria
Viajarmos é uma alegria, pelo longo da viagem vem a aula prática de geografia passando divisor
de águas, bacias, planalto, serras, rios e lagos, mata atlântica, florestas, cerrado e caatinga. Artes
naturais das terras, e as belas paisagens com interferência do homem na terraplenagem, o aterro,
corte e construção este é o meu Pai, vamos pegar o avião, então. Que homem é esse que entende
de tudo. Qual ciência que esse homem é desnecessário?
Lembra do avião? Calculou a área da aeronave e conclui que a área não compete o número de
poltronas, o que torna a viagem desconfortável, em 0,5m², a altura não compete a curva. Ele fez
a Fórmula do Volume do Avião e conclui a exatidão, para muitos homens não serve NÃO.

Pai vê cálculo em tudo! Meu Pai é moderno e Jurássico, na mão uma bússola e na outra um
GPS, buscando o ajustamento e conferindo e comparando o passado e o presente, o analógico e o
digital, o drone e a fotografia, o celular e o rádio, A imagem de satélite e as cartas de aforamento.
Agora quero me emocionar por te honrar como Pai no dia dos Pais:
Ter um pai considera-se a melhor calante
Conviver com um pai é nunca perder o prumo e compara-se estar protegido em uma fortaleza
Esperar por ti meu pai é esperar um ser surpreendente igual ao filme “Sangue Suor e lágrima ...
Ele sobreviveu
Caminhar contigo é conversar sem parar sobre Engenharia da vida
Estudar com meu pai é privilégio contar com o melhor aprendizado, somando sonhos, dividindo
alegrias e multiplicando o amor.
As tuas surpresas são hilárias por sempre errar as datas das comemorações
praticar esporte com o Pai é admirável e me pego observando que deves ser estudado pela
NASA.
Orar a Deus com meu pai é chegar o mais próximo possível do Criador do céu e da terra.
Melhor parceria, melhor equipe, melhor rentabilidade... Acredito sem errar meu Pai
Obrigada por seres Pai. Feliz dia dos pais.
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