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A desigualdade é o nosso pelourinho,
E o bacalhau nos açoita nesta pobreza!
Uma senzala na favela é o nosso ninho,
E a feijoada é o prato de nossa mesa!
Viajamos num transporte apertadinho
E se protestar cai no pau com certeza!
Depois de velho a coisa passa piorar,
Pois falta UTI, leito, lençol e hospital.
O Zé povo ainda vem lhe discriminar
Dizendo que velho só deve passar mal,
A sua pensão o seu filhinho vai roubar
Para apressar logo o esperado funeral!
(Contracapa)
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O QUE DIZEM AS PESSOAS SOBRE O
POETA BIRCK?

O que paira em você, que o torna tão
devastador? Será teu jeito frágil ou tua
personalidade forte?
Sua alma transborda de sensualidade e ardor,
porém seu coração é tão doce e frágil quanto uma
flor.
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A busca pelo etéreo está presente em você.
Seu romantismo transborda! O que te faz ser assim?
O que te desperta para esse viver tão envolvente?
Você, ao falar e se expressar é a própria
essência do poeta. Ser poeta é ser você.
Guarde estas palavras
De sua colega de História
ISABELA (BELLA)
(UESC, 14/05/96)

Você é o maior poeta vivo do Brasil.
Filósofo e Padre JOSÉ GONÇALVES

O brilho dos teus sentimentos faz-me
vislumbrar o amanhecer de um mundo melhor.
Professora RITA VELOSO (AFI)
Examinei minuciosamente os seus escritos e
constatei que o que escreve tem resquício com a
verdadeira arte de escrever, a POÉTICA.
Percebi que os poemas revelam o sentir do
poeta.
Professor ROMILDO (Letras – IMEAM)

Incrivelmente belíssimas em notas li poesias e
poesias, formosura de belezas inabaláveis. Um
parabéns seria muito pouco pra uma admiradora
notificar sua obra. A Luz há de iluminar seu
sucesso como poeta e escritor. Um xeru pra tu.
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(BEL SAVIANO (22/01/2011)– Facebook –
Planeta Poeta Cultura Nordestina. Jaboatão –
Recife – Pernambuco)

RESPEITE O DIREITO AUTORAL
EDA
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte
desta obra poderá ser reproduzida ou transmitida
por qualquer forma/ ou quaisquer meios (eletrônico
ou mecânico, incluindo fotocópia e gravação) ou
arquivada em qualquer sistema ou banco de dados
sem a permissão do autor.
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INTRODUÇÃO

Não planejei escrever este livro: “A Politica,
o Futebol e o Carnaval e o Resto do Brasil
Passando Mal”, pois eu já tinha criado: “As Leis
da Riqueza em Poesias” e o livro de autoestima e
de autoajuda intitulado? “Como Levantar Sua
Autoestima Sem Psicólogo” Vol. I. Este é o
primeiro exemplar de uma serie de milhares que
vem adiante... Obra rara de um colecionador.
Acontece que a inspiração foi aparecendo e eu
fui poetizando naturalmente. E nesse meado de
tempo de 2013, minha mãe adoeceu e morreu. Não
tinha cabeça nem clima para compor nada! Engano!
Foi aí que vendo o descaso politico para com a
Saúde Pública na Bahia fui obrigado pelo “deus da
poesia Apolo” a criar poesias criticas e satíricas
para me desabafar! Diante daquele caos alguém
tinha que fazer alguma coisa e eu usei meu poema
para denunciar aquela tragédia.
Esta obra poética é uma coletânea das minhas
melhores crônicas e dos meus poemas sociais mais
questionadores, críticos e revolucionários. Além de
contar também com um artigo cientifico aprovado
pela Universidade Candido Mendes do Rio de
Janeiro sobre a verdadeira libertação dos escravos:
“Abolição ou Substituição Sem Indenização”?
Explicando as “lacunas” cheias de injustiças
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contidas na lei Aurea assinada pela Princesa Isabel
em 13 de maio de 1888. Tratamos também de temas
polêmicos como por exemplo, o descaso com a
velhice, a “guerra civil” no transito brasileiro, as
feridas das desigualdades sociais, a violência da
policia militar nas manifestações cívicas e contra os
negros favelados, além do caso envolvendo a
Raquel Sheherazade do SBT em que foi “punida”
por emitir opinião própria em uma reportagem do
jornal. E foi-se questionada a tal “liberdade de
expressão” depois do regime militar? A temática
ainda abrange a degradação da mulher, o Zumbi
dos Palmares, a barbárie do dia-a-dia, a exploração
sexual de crianças, além da hipocrisia do politico
brasileiro. Aqui o livro de poemas é como um filho
de puta: uma produção independente! Amo a poesia
de sextilha de cordel e fiz desse estilo uma mania e
um vício literário! Apesar de saber que a mídia e os
políticos enterraram e sepultaram a cultura popular
do cordel.
Espero que estas crônicas e estas poesias em
cordéis retratem bem a nação que não queremos e o
povo se conscientize de cobrar dos políticos o meu
e o seu Brasil que sonhamos! O seu voto vale a
melhora do nosso país, a sua reclamação vale o
direito a vida, a educação, a Saúde, a cultura, a
informação, ao transporte, a segurança... Não venda
por bagatela ao politico corruptor o voto que é a
arma mais poderosa para expulsar do poder os
parlamentares ladrões!
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“EU ME APAIXONEI PELA PESSOA
ERRADA”

ASSISTINDO ao programa de Geraldo
Brasil na Rede Record cujo tema era: “EU ME
APAIXONEI PELA PESSOA ERRADA”, fiquei
intrigado com os depoimentos das mulheres e ao
mesmo tempo querendo respostas para as minhas
indagações.
Quantas vezes já ouvimos mulheres e homens
dizerem que se apaixonaram pela “pessoa errada”.
Ou até mesmo seguirem o refrão da música da
Calcinha Preta: “Você não presta, mas eu gosto de
você. Tudo que eu queria era saber por quê?”.
Remetendo-nos ao caso de Abel e Norminha da
novela o “Caminho das Índias” da rede Globo. Na
ficção, Abel era quem dava sustentação as
armações de Norminha. O ser passivo agindo como
ativo na trama amorosa. Só existia Norminha,
oferecida, fogosa, provocante, porque havia o Abel
tímido, sincero e ingênuo como todo apaixonado,
ou seja, que só ver o que quer enxergar. Não existe
a figura do mentiroso se não tiver também alguém
interessado em ouvir mentiras ou fofocas. Quando o
Abel disse “não” as trapaças de Norminha, o
mundo dela caiu e ela passou a bisbilhotar as
mulheres que saiam com o seu ex Abel.
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Na estação do metrô de São Paulo, após
aquela troca de olhares fatais, certo alguém leu a
seguinte frase para a sua amada: “o amor tira o
fôlego e faz a gente perder o juízo”. Na realidade,
quem nos faz perder o fôlego e o juízo é a paixão e
não o amor. E é assim mesmo que começa toda e
qualquer paixão: um olhar, mesmo sem querer e
querendo, um piscar de olhos, de repente você
parou em alguém... E essa pessoa lhe falou
justamente aquilo que você (em estado de carência
afetiva e com baixa-estima) queria escutar. “Nossa!
Você é a sereia que faltava em meu aquário!”. E
essa atração vai lhe sugando tudo quanto ainda resta
de si mesmo até você ficar um “fantoche”, ou
“marionete” nos braços da sua paixão pronta e
disponível para todos os sacrifícios, ainda que seja
abandonar esposo, filhos, pais, trabalho... E os
apaixonados sempre repetem com propriedade:
“Sou louco por você!”, pois é uma verdadeira
loucura alguém abrir mão de si próprio, jogar sua
identidade, sua alto-estima e sua família no lixo
para viver a vida de um ente que na maioria dos
casos é um imbecil, desprezado, jogado, mentiroso,
um tremendo sete um conquistador barato,
estelionatário, gigolô... Em busca de uma tonta que
queira lhe bancar na vida! Por isso, que, quando
você está apaixonado, você não pensa, não come, e
age como alguém que sofre de “transtorno
obsessivo compulsivo”, ou seja, só pensa em fazer
o que ordena sua paixão: ainda que seja fugir em
um suicídio, overdose ou abandonar tudo em prol
da sua deusa ou deus grego! E nessas condições,
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mais tarde, quando acordar da “ilusão”, vai
perceber que fez o papel mais ridículo de toda sua
vida. Como fui cair no lábio de um tremendo
picareta?
O que acontece na paixão é que você tenta,
momentaneamente, resolver seu problema de
carecia sentimental, afetiva e de baixa-estima... E
como seu amante acabou de solucionar você em
troca lhe oferece toda sua vida. É mais fácil se jogar
nos braços de alguém para receber carinho, afeto e
atenção do que reconhecer e buscar corrigir seus
erros, falhas e defeitos. Para os psicólogos, os
apaixonados tentam voltar a “infância perdida”
onde os pais o cobriam de todo carinho, amor e
atenção. Não são incomuns os amantes se tratarem
na forma do diminutivo: “meu cachorrinho, meu
ursinho, meu moranguinho...” E para isso age
igualmente uma criancinha ficando “surda e muda”
para tudo que não seja a sua paixão!
As pessoas vivem buscando emoções e
adrenalina a todo custo. E a vida real e o amor são
calma e serena, nele você é capaz de enxergar as
virtudes e os defeitos do outro e pesar na balança
pra ver se vale à pena continuar a relação amorosa!
É como se você pulasse de um avião, mas de
paraquedas. Enquanto que na paixão é pura
adrenalina! Você se joga inteiro sem nenhuma
corda de segurança ou paraquedas. Você é
totalmente inconsequente, irresponsável e louco,
primeiro consigo mesmo, depois com os que lhe
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apreciam, pois somente assim seria capaz de viver
uma “paixão bandida”, ainda que fosse por um
“bandido ou uma bandida”. E o que é pior ainda, a
pessoa apaixonada pensa que sua paixão será o
suficiente para mudar o outro. Quando sabemos que
ninguém pode mudar ninguém, mas, todavia, pode
mudar a si mesmo e com isso, sim, recolocar o
outro no lixo de onde nunca deveria ter saído. O
limite do outro somos nós que estabelecemos e não
ele que dita às regras e eu sigo cegamente,
surdamente e apaixonadamente!
As mulheres sempre caem quando os
“canalhas” se fazem de “doente para ser visitado”
ou de “coitadinho e de abandonado” pela namorada
ou esposa para receber um colo protetor... E nessa
hora o instinto feminino maternal fala mais alto e a
“coitadinha” vai acabar nos braços de um cafajeste
para vivenciar mais uma “bandida paixão”. E se ele
mentiu pra ela ainda vai lhe defender dizendo que
foi por amor... Por amor ninguém mente, pelo
contrario, fala a verdade, mas por safadeza, isso
sim! Por isso, o saber popular nos ensina que
“quando alguém estiver com a corda no pescoço,
puxe-a e acabe de matar”. Ninguém sabe a cobra
peçonhenta que vai salvar! Outro fato que devemos
ter todo cuidado é quando alguém nos “fala aquilo
que queremos escutar”, infalíveis nos casos da
paixão e das eleições! Os “corruptos” sempre falam
o que os seus eleitores querem escutar. Eu sou a
solução para os seus problemas! Assim também,
agem os “conquistadores de quinta categoria”
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sempre têm as palavras que as suas vitimas querem
ouvir: “Seu marido não enxerga a pérola que é
você! Como pode ninguém entender uma pessoa
maravilhosa como você?”. Fazem com perfeição o
“lobo disfarçado em pele de ovelha!”.
Na adolescência a paixão é normal e até faz
parte do desenvolvimento amoroso das pessoas,
pois não nos traz tantos danos a nossa vida. Não
temos muitas coisas a perder, além de nós mesmos.
Porém, na fase adulta ou na velhice, temos filhos,
cônjuge, além de patrimônio, e, talvez, não
dispomos de tanto tempo para desfazer de tudo por
alguém (sete um) e reconstruir tudo novamente!
Falo isso racionalmente, pois o que acontece
quando pinta a paixão é justamente o contrario:
fugimos de tudo e de todos e nos perdemos em uma
paixão avassaladora!
Por paixão mulheres e
homens perdem a si próprios, abandonam lares,
perdem apartamentos e casas, fazendas, vivem nas
ruas como “mendigos” ou se prostituem para
sobreviver. Embora apaixonar-se seja um ato
inconsequente, involuntário, não depende de nossa
vontade, normal, fácil de acontecer em qualquer
pessoa em qualquer idade, mas nos pode trazer
consequências sinistras para o resto de nossa vida!
E lembre-se, sempre que estamos em crise, carentes
e mal consigo mesmo, acabamos nos apaixonando
pela pessoa errada! E ficamos com miopia, ou seja,
só enxergamos o que nos interessa! E toda decisão
do apaixonado só beneficia o ser amado! Queremos
que o outro faça por nós o que nós devemos fazer
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por si mesmo: levantar a nossa estima, recuperar
nossa identidade e nossa dignidade de gente feliz!
Somente quando passa a paixão e tudo volta à
normalidade é que aprendemos a “escolher” uma
pessoa de caráter, bonita, bem sucedida e que goste
da gente de verdade (pela frente e pelos bastidores)
para ser o nosso parceiro de todas as horas da nossa
vida!
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O ROMANTISMO VERSUS O FICAR

O TEMPO é impiedoso com tudo e com
todos, inclusive com a paixão, com o tesão e com o
amor! As uniões entre homens e mulheres com o
passar dos tempos mudam de acordo com as
mudanças sociais de cada época. As transformações
são constantes com as pessoas e com os seus
sentimentos e as suas emoções. “Nada do que foi
será do jeito que já foi um dia, tudo passa o tempo
todo no mundo”. E tudo que um dia foi sólido
acaba se desmanchando no ar! O que hoje é normal,
ontem já foi um escândalo. O nosso amor que hoje
juramos “amor eterno” inspirado nos contos de fada
do faz de conta de que “foram felizes para sempre”,
amanhã não passará de uma simples lembrança ou
uma amarga decepção. Aquela paixão avassaladora
e sufocante que encantavam os nossos olhos com o
viver juntos na mesmo casa, breve, muito breve
mesmo, vai se transformar em uma união de dois
irmãos desconhecidos ou uma nota só de violão
desafinado.
O romantismo foi um comportamento criado
socialmente na Idade Média. O cavaleiro tomava
conta do feudo enquanto o senhor ia caçar nas
florestas e este passava a jurar fidelidade também a
sua esposa. Ser atencioso o tempo todo, cortês ao
ponto de tirar o casaco para que a sua princesa
passasse por cima dele. Mandar flores, enviar
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poemas de amor... Defende-la dos olhos invejosos
até com a sua vida. Esse amor romântico chegou até
nós pela literatura e pela cultura europeia dos
nossos “descobridores”. Parece-me que quando
estamos apaixonados ficamos aptos a viver aquela
frase que um dia assistir no desenho do Pica-pau:
“Me engana que eu gosto”. Você não quer enxerga
na pessoa amada nada além de qualidades. E muito
menos, ouvir de outra pessoa que ela é dissimulada,
perfídia ou uma santinha pela frente e outra
capetinha por de trás. É a continuação da mente
ingênua da infância que achava que as pessoas ou
eram boazinhas ou mal completamente. Quando as
criaturas são boas e más ao longo da vida. Nem boa
nem má o tempo todo.
Nem imagina que nenhuma mulher se ama e
muito menos acredita que alguém possa lhe amar.
Por ser vaidosa a mulher se cuida como se fosse (e
é) um objeto do desejo de sete entre dez pessoas.
Os homens escolhem as mulheres pelo critério de
beleza, de visual e de formosura, principalmente,
além de ser sincera, se é que existe... Quem souber
onde encontrar me avise, tá? Mas as mulheres por
outros critérios que nem a falta de critérios é capaz
de preencher. Como nos diz aquele dito popular da
minha vovó Adelícia: “mulher não casa com
carrapato por que não sabe qual é o macho”. Ou
como nos dizia Freud: “ninguém sabe o que quer
uma mulher”? Ela é mutável como a própria
natureza. Ao invés de pensar para agir, primeiro faz
para depois pensar.
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Quando ficamos ou estamos apaixonados nos
iludimos e adoramos ser enganados pelo ser amado.
E não voltamos para a dura e nua realidade, se não
for pela dor de uma traição ou de “não” categórico.
Projetamos na pessoa amada virtudes naturais
somente aos anjos do céu. Quem é que pensa que a
sua linda esposa, fiel e dedicada, recatada e
religiosa tem fantasias de ser uma prostituta? E, no
entanto, quase toda casada tem utopias com a vida
libertina das cortesãs. É fácil de entender, pois
queremos sempre o que não temos ou nos é
desconhecido. Por outro lado, a prostituta tem
“fantasias” de ser de um único homem. Pois em
meio a tantos que usam seu corpo, nenhum ela
chama de “seu macho ou amor”. Quem é que
imagina que o seu doce amor foi capaz de fingir
orgasmo a vida inteira para satisfazer o seu orgulho
de garanhão?
Por isso, ninguém gosta da realidade humana
de não valer nada nesta terra. Preferimos fugir na
bebida, nas drogas, no sexo, na religião a encarar
olho no olho o fato de que ninguém presta para
ninguém e outros não prestam nem para si mesmo.
O que importa mesmo é prestar para si próprio.
Quando todo mundo é de todo mundo acaba sendo
ninguém de ninguém. “E se instituirmos o “ficar”
como regra universal de ter sexo e união, estará
constituindo também o “chifre” como regra
normal”. Pela manhã ficamos com alguém que pela
tarde ela fica com outro.
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Por outro lado, o “ficar” faz de toda criatura
um “cafajeste” e uma “vadia”. Dois irresponsáveis
consigo mesmo e com os outros. Se por acaso
pintar uma criança de quem será a culpa? Ou uma
AIDS? Como ninguém é de ninguém, eu posso ser
de todo mundo? Parece-me que ao tentarmos fugir
de sofrer nos espinhos da nossa rosa, acabamos por
enfrentar o sofrimento dos espinhos sem a rosa. Se
todo mundo não presta mesmo, inclusive eu
mesmo, então vou “ficar”, beijar muito e muitos e
não sofrer por ninguém. Assim pensam e agem os
adeptos do “ficar”. Pelo menos, ficamos nos dois
extremos da paixão amorosa: ou nos iludimos com
os encantos passageiros da paixão e terminamos
nosso casamento ou namoro com o fim do tesão ou
projetamos no outro (a) a canalhice e o rotulo de
“vadia” e nos entregamos por uma noite apenas no
“ficar”.
O romantismo é gostoso, fascinante e muito
inspirador para os poetas e apaixonados. Torna a
nossa vida cor de rosa! Aprendemos a valorizar as
coisas pequenas como uma flor, um sorvete, uma
água de coco dividindo o mesmo canudinho, um
bombom de chocolate, beijar fazendo juras de amor
ao luar... E se for correspondido é maravilhoso!
Mas se não for... Causam lágrimas, decepção, ódio,
vingança, depressão, suicídio ou até mesmo
assassinato como no caso de Eloá e Lindemberg,
em Santo André, na grande São Paulo. Chega
sempre sem querer, mas não sai sem um esforço
sobrenatural. Vencer uma paixão é coisa para Titã.

19

Todavia, ser romântico é ser um pouco hipócrita,
falso e louco. Quem é que vai entender que um dia
morria de amores por você e que, sem mais nem
menos, sem nenhuma explicação lógica, chega
para você e diz que tudo não passou de um engano
e que está tudo acabado entre você e ela. E pede
que devolva suas cartas e seus presentes! No
mínimo, uma brincadeira de tremendo mal gosto!
Embora a verdade nos liberte, temos uma profunda
admiração pelo colorido da mentira. No fundo, nós
adoramos ser enganado, ser iludidos, é gostoso, é
uma espécie de droga ou morfina sentimental! Até
que a ficha cai e com ela o desespero, as lágrimas e
o luto...
Por outro lado, o “ficar”, não causa dor,
“sofrimento”, é mais curto que a paixão, termina
com o fim da balada, é como se fosse uma
“masturbação a dois”, nada, além disso! Porém, é
mais sincero que a paixão. Ao invés de projetar no
outro um anjo, projeta um ser mais perto do
“capetinha” que somos. É mais real, mais pé no
chão, não nos ilude ou nos engana como a paixão.
Todo mundo acaba prestando apenas por uma noite
e nada mais. Somos, então, nivelados por baixa
cotação no mercado sentimental. Todas as pessoas
estão em baixa ou com baixa estima, quem quiser
subir sua cotação de valor que diga “não” ao ficar e
busque alguém pra namorar... Noivar... Casar...
Separar e...
Se apaixonar, namorar ou “ficar”, eis uma
questão?
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O SISTEMA CAPITALISTA IRRACIONAL

VIVEMOS em um sistema capitalista
irracional que faz das vidas um objeto de consumo,
prazer e exploração! Onde até a “doença é uma
oportunidade de negócios” para os farmacêuticos,
os médicos e os laboratórios, segundo o Dr. Ítalo
Rachid. E para concretizar o seu plano destruidor
conta com dois aliados inseparáveis: a nossa mídia
manipuladora, mentirosa e comprada e o estresse! E
com a internet e com a televisão os seus boatos
mentirosos são espalhados como verdades e o povo
alienado acata como verdade. De nada se questiona,
nada se duvida, e por ninguém a verdade é
procurada! A inconsciência se alastra de maneira
absolutista! Tanto que as pessoas sonham em ser
“manipuladas” no BBB (Big Brother Brasil) da
Rede Globo. Basta citar o habito de correr do Dr.
Coper dos Estados Unidos, condenar o ovo como
vilão do colesterol, os hormônios como causadores
de câncer, além do uso do “filtro solar” para
impedir a absorção da vitamina D pelo nosso
organismo e em consequência diabete, hipertensão
e doenças cardiovasculares... Sem falar dos
remédios distribuídos pelo governo paliativos das
doenças mentais e depressão que são inúteis e ainda
enchem o paciente de feitos colaterais terríveis!
Tudo isso são mentiras capitalistas que visam o
lucro em cima de sua carniça! O ovo é o melhor
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alimento segundo o Dr. Lair Ribeiro. Andar é que
faz bem a sua saúde, pois correr libera os radicais
livres do envelhecimento como nos diz o Dr. Ítalo
Rachid. E a reposição dos hormônios testosterona
no homem lhe renova a reposição celular, além de
prevenir
o
envelhecimento
precoce!
Os
antidepressivos do governo já foram condenados
nos Estados Unidos desde a década de 1950... Mas
os laboratórios faturam alto botando os dementes
como reféns de remédios que não curam nem
bicheira! Ao invés de saúde, os políticos distribuem
de graça é muita doença e enfermidade com seus
efeitos colaterais diabólicos.
O sistema do capital se alimenta da sua
desgraça, ignorância, pobreza e pecados capitais
como a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça,
avareza e a vaidade! A sua frustração nas compras
do shopping lhe obriga a voltar e comprar a mesma
coisa duas vezes... Veja que a internet e a televisão
mostram que por ano mais de 50 mil (cinquenta
mil) pessoas são assassinadas no Brasil e qual foi á
ideia genial dos governantes e das nossas
funerárias? Foi investir mais dinheiro na segurança?
Em inteligência investigativa? Foi endurecer as leis
que favorecem a impunidade? Que nada! Foi
aproveitar a carniça da morte da população para
ganhar uma grana preta! Criaram o Plano Funerário
privado e a nossa Caixa Econômica Federal (CEF)
veio com o seu Seguro Funerário para que você não
se importasse com o seu enterro! Pode morrer
tranquilo brasileiro! A sua família nem vai fazer o
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seu funeral! Outro exemplo que podemos
acrescentar é aquela de um casal em pé de guerra?
As lojas de eletrônicos fazem a festa, pois vendem
duas televisões para a mesma casa: uma para o
marido ver o futebol e outra para esposa assistir a
novela! E se a briga se estender aos filhos? Mais
televisões serão negociadas!
O estresse, por exemplo, é um grande
usurpador de vidas! Ele suga segundo o Dr. Ítalo
Rachid, até quarenta anos de sua vida biológica
prevista nesta terra! Além de jogar no lixo toda
qualidade de vida. Basta citar a “qualidade do
viver” dos policiais, dos professores e dos
motoristas de ônibus, além dos investidores das
Bolsas de Valores! Mais de vinte por cento
abandonam o trabalho por estresse e seus efeitos
doentios... E para conseguir o seu intuito maligno,
primeiro o sistema mina, ridiculariza, zomba ou
condena ao ostracismo qualquer remédio ante
estresse! E ainda retira do mercado consumidor!
Quantas plantas nós temos em nossas cidades?
Quantos parques são construídos pelos prefeitos?
As arvores são benéficas e ante estressantes
poderosas! Purificam o ar, libera mais oxigênio e
nos deixa relaxados! Quantas propagandas de
massagens relaxantes nós vemos nas televisões?
Nenhuma! Não interessa a sua saúde! Quantos
massagistas foram entrevistados por Ratinho ou
Ana Maria Braga? O sistema se nutre é de
podridão! Não de carne fresca! Quem esta tranquilo
consigo mesmo compra menos, consome pouco e
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não compra para curar convulsão, depressão ou
resolver briga de casal. Não se endivida para ficar
sossegado! Você já comprou no shopping algum
livro de poesia popular? As editoras até deixaram
de publicar poemas alegando que não vende!
Porcaria do BBB Big Brother Brasil vende porque
esta exposta na prateleira, enquanto a poesia se não
foi publicada e nem chega ás livrarias, claro que
não venderá! É puro preconceito contra a cultura do
povo! O poeta é um sujeito que pensa, reflete,
critica e filosofa “porra”, logo, é excluído do
sistema idiotizador capitalista assim como os
mendigos e os desempregados. Ele é um adversário
deste “sistema manipulador” que pode abrir os
olhos dos incautos fantoches néscios da “manada”
surtada na corrente da imbecilidade do dinheiro. O
que a televisão fala sobre á música clássica? Outro
dia a Globo passou uma reportagem em
homenagem ao técnico Luís Felipe Scolarem da
Seleção Brasileira. Passou uma canção clássica e
ele quase dormiu de relaxamento. Em seguida veio
o samba de Zeca Pagodinho e a zoeira começou...
Foi batucada pra todo lado ao som de cuíca,
pandeiro e tambor. Ao invés de você fazer o ritmo
de levar a sua vida, o sistema maluco lhe ensina nas
musicas: “Deixe a vida me levar”! Deixe o estresse
lhe destruir! Deixe a correria lhe enlouquecer, lhe
surtar e deixar mais velho mais cedo! Você já ouviu
alguma propaganda na televisão aberta sobre o
valor da ioga, da massagem terapêutica e da
meditação para a sua saúde física e mental? Acho
que não! Informação saudável não interessa ao
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sistema imundo! Ninguém nos fala da importância
de se ter um diário para se desabafar sozinho?
Ninguém nos diz nada sobre a terapia de se criar
poesias, crônicas ou reflexões? Ninguém fala
absolutamente nada sobre o valor da leitura para a
saúde mental? A leitura evita até a caduquice! O
exercício de se ler esta para a mente assim como o
andar esta para a saúde do corpo! E a amizade e o
amigo? Bom, neste sistema imbecil não se tem
amigo, tem-se concorrente ou inimigo! Ou ainda
uma criatura em potencial para ser explorada no
sexo, no intelecto ou no financeiro. O outro pode
tomar a minha vaga em algum concurso publico ou
roubar a minha namorada! Nas universidades é
costume rasgar os cartazes sobre os concursos para
que os colegas não se inscrevam nele! E você não
tendo com quem se desabafar nem um diário nem
um amigo provavelmente vai se tornar presa fácil
da depressão, do estresse e do sistema monetário
que lhe isola neste mundo! E nem tente brincar de
enfermo, pois os médicos, os laboratórios, os
farmacêuticos e os governantes estão ávidos de
lucros em cima de sua doença física ou mental. Os
psiquiatras sonham com sua entrada no manicômio
para lhe viciar e lhe tornar refém de seus remédios
que dopam os pacientes e os tornam reféns de suas
drogas ricas em efeitos colaterais devastadores a
sua saúde! A sua enfermidade para o sistema abutre
é uma oportunidade valiosa de enriquecimento em
cima da sua miséria! A depressão, por exemplo, não
se cura com esses remédios paliativos! A terapia
cognitiva, ocupacional e apoio familiar é que são
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fundamentais! Infelizmente a família esta destruída
e os psiquiatras são mercenários de sua doença!
Preocupam-se mais em lhe explorar os últimos
centavos de reais do que em lhe tratar! São como os
urubus do inferno! Alguns ainda se gabam das suas
desgraças dizendo que tão cedo não voltará ao
mercado de trabalho! Eles sabem que as drogas são
nefastas, inúteis e viciam rápido, todavia, em um
mês já lhe deixa babando, tremendo as pernas, com
retardo mental, sonolento e refém de suas drogas
das profundas infernais! Ficara mais doente do que
se tivesse sido internado em uma clinica
veterinária! Aliás, os pobres, os negros e os
favelados são tratados como uns “lixos humanos
sem um direito de reciclagem” como assistir na
“Zorra Total” da Rede Globo. Ou como animais
que se arrastam pelas ruas sem revolta da população
ou com indignação da sociedade! Quer um
conselho? Aqui no Brasil nunca seja uma “carniça”
pobre, analfabeto ou negro de favela, pois os
abutres governantes e privados estão de plantão!
Para explorar a violência já nos criaram o Seguro
Funeral da Caixa, por exemplo! Para explorar a
decadente rede hospitalar publica, criaram os
Planos de Saúde particular! A Unimed patrocina até
futebol é mole? Para explorar a educação falida
temos as escolas e faculdades particulares.
Enquanto os alunos vândalos depredam os colégios
e os ônibus, os corruptos superfaturam as carteiras
dos automóveis e das escolas, além das mesas do
professor! Parafraseando o poeta Fernando pessoa:
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“tudo vale a pena, se a roubalheira não for
pequena”, pois a alma é mesmo ínfima!
Esse “Sistema Vampiro” no dizer do cantor
Edson Gomes de Salvador, vampiriza as nossas
amizades, os amigos, a nossa paz e sossego, a nossa
segurança para nos incutir o medo e a insegurança,
nos tira do meio familiar para buscar sobrevivência,
além de nos “proibir” de cumprimentar as pessoas
ao nosso redor, de namorar pessoalmente, de dizer:
_Bom dia! Boa Noite! Boa Tarde! E o policial
quando nos aborda é nos insinuando “flagrante”
para nos prender nas delegacias superlotadas
medievais! O nosso “sistema” é mesmo bruto,
“selvagem”, injusto, desumano e delinquente! A lei
de Gerson de “levar vantagem em tudo” é a sua
Carta Magna e sua cartilha de Ética! Contudo, fico
abismado e perplexo quando vou á igreja e o padre
me diz que o “ser humano é bom”? Quando nem o
próprio Jesus aceitou tal elogio! “_Por que me
chama de Bom? Somente Deus que esta nos céus é
Bom” e mais ninguém!
Vivemos em um sistema do dinheiro ridículo,
monstruoso e louco! Que se apoia no “quanto pior
para você, melhor para ele lhe explorar”! Onde para
cada fraqueza sua tem-se uma indústria faminta de
lucros exorbitantes. Se adoecer, temos a indústria
farmacêutica e dos laboratórios, além do governo
com pesados impostos! Se ficar deprimido, os
governantes distribuem remédios paliativos de
graça enquanto os laboratórios se enriquecem com

27

a sua demência mental. E você virar refém das
drogas passadas pelos psiquiatras para o resto da
vida até mais rápido morrer! Se for morar em uma
favela será considerado “suspeito” de algum crime
ou de drogas e será executado pela a nossa policia
militar! Temos os casos como os de “Amarildo”,
“Douglas” do Esquenta de Regina Casé da Rede
Globo e da dona de casa “Claudia” arrastada morta
pelas ruas de nossa Madureira no Rio de Janeiro
entre outros! Se falar o que pensa? Será calado com
processo de nossa Justiça impune. Se for poeta não
terá seus poemas publicados pelas nossas editoras
porque elas se recusam a publicar o ser pensante! A
televisão não mostrara a sua obra no Faustão e o
povo vai acreditar em sua mentira quando diz que
“poesia não vende, por isso não publicamos”! No
capitalismo ninguém enxerga ninguém, o outro é
apenas o meu concorrente, oponente ou inimigo,
ninguém liga pra ninguém, a não ser quando for
para lhe manipular e lhe explorar!
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SER VELHO AQUI NÃO TEM SAÍDA?
É CONHECER O INFERNO EM VIDA

SEGUNDO o Dicionário Online da UOL, o
termo preconceito é uma “Opinião ou pensamento
acerca de algo ou de alguém, cujo teor é construído
a partir de análises sem nenhum fundamento, ou
preconcebidas sem conhecimento ou reflexão; é um
prejulgamento. Forma de pensamento na qual a
pessoa chega a conclusões que entram em conflito
com os fatos por tê-los prejulgado”.
São neste contexto que se enquadra os
preconceitos contra os idosos, os solteiros, (as), a
homofobia, os Aidéticos, os catadores de lixo que
neste país sem vergonha já ultrapassa mais de um
milhão... Portanto, é um prejulgamento pessoal,
discriminatório e carregado de más intenções de
soberbia de uma superioridade preconcebida. Ou
seja, o preconceito é a forma ridícula de você se
achar melhor que os outros. Se você é jovem e
adulto, o único jeito de você não ficar velho é se
suicidar agora! Vai encarar? Claro que não! Quanto
ao solteiro á única vantagem do casado sobre ele é
nas dividas triplicadas. E na infelicidade redobrada
quando o cônjuge lhe trai com alguém. O casado é
um solteiro em potencial, ainda mais hoje em que
as relações começam de manhã e termina de tarde.
Ainda conta com o apoio do mercado que apregoa o
individualismo como protótipo de felicidade. As
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pessoas de AIDS viveriam mais se não fosse o
nosso idiota preconceito que os isola do nosso sujo
e nojento convívio social. Quanto aos
homossexuais quem somos nós para se julgar em
cima de ninguém! O Próprio Filho de Deus Todo
Poderoso não condenou e nem julgou ninguém.
Quanto mais você pobre mortal com os dias
contados aqui na terra! Lembre-se que os vermes
nos esperam de bocas abertas para nos devorar e
fazer a sua refeição e depois nos descartar como
adubo das plantas. E aquelas pessoas que
sobrevivem do lixão deveriam ser condecoradas
pelo o seu heroísmo! Preferem trabalhar
dignamente ao invés de roubar. Recebem uns
quatrocentos reais mensal, mas não deixam de ser
éticos e honestos. Se fosse “laranja” de algum
politico estariam numa boa! Se vendessem drogas
estariam bem de vida! “Que pais é este?” Como
dizia o saudoso Renato Russo! Em que as pessoas
honestas são todas discriminadas, marginalizadas e
excluídas enquanto bandidos corruptos e jogadores
de futebol são amados e idolatrados pela
população! É o prefeito da sua cidade e da capital, é
o pastor “evangélico” que lhe pede inclusive seu
trocado de coletivo para a coleta. É a mídia ditadora
que nos impõe o seu pensamento preconceituoso
sobre o velho, o solteiro, a família tradicional,
destrói os valores humanos para lucrar em cima da
nossa degradação humana. O que seria dos
advogados e dos políticos, se não tivessem os
analfabetos para lhe delegar os seus direitos e
depois serem enganados, explorados e descartados?
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O preconceito ao idoso impede que se dê
trabalho a quem tem mais de quarenta ou cinquenta
(50) anos no Brasil! E isso é uma vergonha! Tratar
uma pessoa experiente como se fosse um aleijado,
inútil ou paralitico, (com todo o respeito a essas
pessoas dignas). Porque doentes mesmo são essas
criaturas preconceituosas! Velho são as suas ideias
medíocres, arcaicas e ultrapassadas. Para valorizar
quem? Depois? O adolescente drogado que estoura
o cartão dos pais? O politico que desvia dinheiro da
saúde e da educação, transporte e moradia? Como
se fosse paralitico ou doente mental outro
preconceito. Que país de fila da puta nós vivemos!
Milhares de velhos (as) vão para o lixão ganhar o
pão de cada dia. No Brasil são mais de 3.300 (três
mil e trezentos) lixões e mais de um milhão de
pessoas neste submundo do lixo. Quem não se fizer
na sua juventude? Vai para o asilo ou para o lixão,
porque ser velho nesta “pqp...” desta nação é ser
descartável como qualquer garrafa de refrigerante,
com uma diferença: a garrafa de guaraná pode ser
reciclada e reaproveitada, enquanto o velho vai a
definitivo para o lixão de algum asilo ou deposito
de velhos!
Outro dia li uma reportagem de que um
idoso precisou botar anuncio de morto para poder
ser visitado pelos parentes, é mole? Segundo o
portal Shpiptarja.com
"-Enquanto estive no Canadá, eu ajudei o quanto
pude todos com dinheiro. Eu tinha muita vontade de
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voltar para minha pátria e viver com meus entes
queridos. Mas, agora que não me resta dinheiro,
ninguém se importa mais com minha presença",
lamentou
o
idoso.
No entanto, mesmo com a simulação de sua própria
morte, Lila não obteve muito sucesso na hora de
reunir sua família, já que somente sua filha mais
velha se dirigiu a sua casa para cuidar de seu suposto
funeral. Após esta experiência, Lila deixou claro que
não aceitará ninguém no cemitério no dia de sua
morte verdadeira, com exceção do coveiro.
As pessoas devem ser respeitadas enquanto vivas e
não depois de mortas, finalizou o idoso, que, por
sinal, não conseguia esconder a grande decepção com
seus filhos”.

É que a nossa querida família já acabou faz
um bom tempo! Segundo as estatísticas do governo,
a cada hora cinco idosos são agredidos pelos filhos
(as) correspondendo a 75 % (setenta e cinco por
cento) as agressões de parentes diretos. O que se
conclui de que a família faz tempo que se
escafedeu. A casa deixou de ser um lar para ser
uma cela para o velho. Os filhos deixaram de ser
protetores para serem algozes do próprio genitor. E
o ancião nem botando anuncio de falecimento é
visitado nos asilos. Esse fato deixou claro que os
pais não devem oferecer aos filhinhos a boa vida
que eles não tiveram. Daquela família imaginaria
restou apenas a ilusão daquela que foi no passado o
alicerce da sociedade! Hoje é apenas o inicio dos
nossos problemas. O berço de jovens drogados,
velhos extorquidos pelos filhos, outros são mortos
pelos filhinhos mimados e maridos e mulheres se
digladiando pela pensão e pela metade dos bens na
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separação. E ninguém se preocupa mais com a
educação dos filhos, após a separação!
Os pais pensam que compram o amor dos
filhos com presentes e dadivas, depois que cessam
os brinquedos? Os filhos somem de vista como os
tais amigos de ocasião fogem nas suas dificuldades!
É que a família já virou um inquilino que dura de
um a dois anos na residência. O que ficou foi um
amontoado de gente inimiga dividindo o leito e a
casa, enquanto aguardam a separação do casal e a
morte dos velhos para brigar pela herança que zorra
de nada fizeram para construir!
Enquanto os nossos parlamentares tem
gordas aposentadorias acima do teto legal, após
dois mandatos. Chegando até mais de quarenta
salários mínimos. Os velhos padecem com um
misero salario mínimo para dividir entre remédios e
uma sopa de galinha! Contudo, o pior ainda estar
por vir. O preconceito contra a terceira idade é uma
desgraça! Aqui no Brasil velho não é sinônimo de
sabedoria e de experiência como é na China e na
Índia, mas de inutilidade, peso, antigo, trabalho e
doença! Por outro lado, o ancião na antiguidade
greco-romana tinha um grande prestigio e status na
sociedade porque dirigia o “conselho dos anciãos”.
Era com eles que os mais jovens buscavam os
conselhos sensatos para solucionar os seus
problemas. Infelizmente em nosso Brasil quem tem
prestígio é a mulher da bundona, politico corrupto,
banqueiro e futebolista. Velho é enterrado vivo no
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esquecimento familiar, tem a pensão extorquida
pelos filhos e depois, são descartados no asilo como
uma coisa obsoleta, ultrapassada e antiga! É uma
bananeira que já deu cacho!
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ABOLIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO SEM
INDENIZAÇÃO?
1. O ESCRAVISMO NA ANTIGUIDADE E
DIFERENÇAS DA ESCRAVIDÃO
BRASILEIRA

O escravismo na antiguidade foi uma
consequência direta das guerras. Por paradoxal que
pareça foi uma evolução e traço de humanidade
dado aos prisioneiros. Trocou-se a morte cruel pela
servidão aos vencedores, pois antes eram
exterminados como afirmava o rei assírio
Assurbanipal numa inscrição de 884 a. C:
Por meio de violentas batalhas eu tomei a
cidade de Teia. Matei três mil de seus
guerreiros, lancei muitos outros ao fogo. Fiz um
grande numero de prisioneiros vivos. De uns
cortei as mãos e os dedos. De outros, cortei o
nariz, as orelhas ou furei os olhos. Seus filhos e
filhas afoguei nas aguas.
(COTRIM, 2000, p. 38-39)

Depois perceberam que um prisioneiro vivo
lhe servindo lhe ia ser mais útil do que morto.
Então passaram a incorporar o costume de
escravizar os derrotados. E essa pratica foi se
expandindo da Mesopotâmia para as outras nações
como o Egito Antigo, a Grécia Antiga e o Império
Romano entre outras. Esse sistema recebeu a
denominação de modo de produção escravista.
Nessa época os escravos eram originários de
prisioneiros de guerras, de endividamentos ou de
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pirataria de traficantes. Tanto o branco como o
negro estava sujeitos a se transformar em um
escravo. Não havia a discriminação étnica racial,
mas sim o preconceito contra o trabalho braçal que
era desprezado pelos gregos. O próprio filósofo
Aristóteles assim justificava a escravidão: “uns
nascem para ser escravos para que os homens livres
possam gozar de um modo mais nobre de vida”.
(COTRIM, 2000, p. 93)
A escravização de homens e mulheres era
uma norma aceita e justificada socialmente. Em
Atenas, por exemplo, a riqueza de uma família era
determinada pelo numero de escravos em sua
residência:
Uma família rica chegava a ter 20 escravos. A
casa que não tivesse pelo menos um escravo
demonstrava uma vida muito miserável. Os
escravos urbanos eram, geralmente, bem
tratados. As leis atenienses os protegiam contra
abusos ou brutalidades. Se um escravo, por
exemplo, denunciasse o dono por maus tratos,
este era obrigado a vendê-lo. Além disso, as leis
permitiam que os escravos fossem libertos e
ingressassem
na
classe
dos
metecos.(estrangeiros livres).
(CORTRIM, 2000, p. 87-89).

Com exceção dos escravos de Atenas, no
resto da Grécia e no mundo o escravo não era
considerado uma pessoa. O escravo era um bem da
família como o cavalo, o boi e o jumento.
Marcava-se o escravo como gado: um sinal de
propriedade impresso a ferro em brasa na sua
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pele identificava o seu senhor ou dono. (...) A
venda de um escravo não diferia da venda de
uma mercadoria comum. A mulher escrava
devia ao senhor não só o trabalho, mas todo o
corpo. “Mesmo que tivesse filho com o senhor,
continuava escrava.” (COTRIM, 2000, p. 107)

Não se tem conhecimento na historia
universal de nenhum país que tivesse nascido junto
com a escravização. Pois é. O Brasil foi uma
exceção. Os primeiros escravos vieram com Martim
Afonso de Souza em 1532 na primeira expedição
colonizadora. E foram para São Vicente em São
Paulo trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar.
Todavia, antes dos negros, os nativos
indígenas foram os primeiros “negros brasis” como
eram chamados, convidados ao trabalho forçado da
escravatura. Trabalharam muito no transporte do
Pau-Brasil até as Feitorias. E ainda foram usados no
cultivo da cana-de-açúcar. Mesmo com a vinda dos
negros, os índios continuaram sendo escravizados
no Brasil, principalmente em São Paulo pelos
bandeirantes. Por não se adaptarem à escravidão,
não renderem impostos a Metrópole, além de ser
defendidos pelos jesuítas, foram logo substituídos
pelos escravos africanos que foram importados
como “mercadorias”, “peças” de Angola,
Moçambique, Congo e Guiné. Além da vantagem
de contar com o apoio da Igreja católica. Em um
dos seus sermões, o padre jesuíta Antônio Vieira
assim falava:
Em um engenho, sois imitadores de Cristo
crucificado (...) porque padeceis em um modo
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muito semelhante o que o mesmo Senhor
padeceu na sua cruz, e em toda sua paixão. A
sua cruz foi composta de dois madeiros, e a
vossa em um engenho é de três. Também ali
não faltaram as canas, porque duas vezes
entraram na Paixão: uma vez servindo para o
escarnio e outra vez para a esponja em que lhe
deram o fel. A paixão de Cristo parte foi de
noite, parte de dia, sem descansar, e tais são as
vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e
vós despidos; Cristo sem comer, e vós famintos;
Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados
em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as
chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se
compõe a vossa imitação, que se for
acompanhada de paciência também terá
merecimento de martírio (...) (VAINFAS, 2010,
p. 318)

O Padre Vieira se esqueceu de lembrar que
Cristo morreu pelos nossos pecados, enquanto que
os escravos sofriam pelo bem estar e riqueza da
Coroa portuguesa, mercenários de escravos e pelo
enriquecimento dos seus donos exploradores. Vieira
também podia dizer que onde tem carniça, tem
urubu se dando bem. Todavia, mesmo naquela
época tinha padre que pensava diferente, escreveu
em 1627 com indignação o padre Andrés de
Gouveia: “O engenho de açúcar é um inferno e
todos os seus donos são condenados”. “E era
verdade. O dia-a-dia numa “fabrica de açúcar”
lembrava mesmo a imagem que se tem do inferno.”
(FIGUEIRA, 2002, p. 160). Vale salientar que os
negros já vinham sofrendo desde a guerra na África
pela sua captura, a tristeza e melancolia pela
retirada brusca da meio sua família, algo impar no
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Brasil, quando em outras nações se permitia o
casamento dos escravos como nos Estados Unidos.
Não é a toa que o “banzo” que se diz saudade da
África na realidade era a falta do aconchego dos
filhos e da mulher. Aqui como no resto do mundo,
também foram às guerras que alimentavam a oferta
de escravos:
Eram as guerras entre grupos, aldeias, cidades e
reinos africanos que sustentavam o tráfico de
escravos. Alguns reinos africanos foram
formados e se fortaleceram justamente por
fomentar a guerra com a intenção de vender
escravos para o trafico atlântico, como o reino
de Daomé, por exemplo. Era um circulo
vicioso: mais guerras, mais prisioneiros, mais
escravos, mais poder, mais guerras (...)
(VAINFAS, 2010, P. 257)

Os negros chegavam ao Brasil nos porões dos
navios negreiros, os “tumbeiros”, devido à
semelhança com a tumba e com a sepultura. Mais
de vinte a quarenta por cento morriam nos
tumbeiros e eram jogados ao mar. Veja como um
diário de bordo de navio da Inglaterra descreve
depois de capturar um tumbeiro português em
1841:
Os vivos, os moribundos, e os mortos
amontoados em uma única massa. Alguns
desafortunados no mais lamentável estado de
varíola (...), alguns completamente cegos,
outros, esqueletos vivos, arrastando-se com
dificuldades para cima (...). Todos estavam
completamente nus. Seus membros tinham
escoriações por terem estado deitados sobre o

39

assoalho
durante
tanto
tempo.
No
compartimento inferior o mau cheiro era
insuportável. (BRAICK, 2006, p. 214)

O hoje a historia oficial costuma dizer que o
brasileiro é “bonzinho”, talvez por que nunca
perguntou isso a um ex-escravo ou a um preso em
nossas cadeias. Como vimos em nenhum país do
mundo á escravidão causou tanto sofrimento aos
escravizados. Desde a captura, separação familiar,
tortura psicológica, objeto sexual, aos “tumbeiros”
que faziam na viagem uma verdadeira “seleção
natural” dos negros “heróis” que sobreviviam. E
que pouco se comenta quando se fala da escravidão
brasileira. Isso ainda é pouco, quando chegavam
aqui nos mercados escravocratas das cidades de São
Luís, Salvador, Recife e Rio de Janeiro, os escravos
iam para as grandes fazendas latifundiárias
trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, no algodão
e na casa grande do engenho. E quando cometiam
qualquer falha? Eram severamente castigados com
uma logística de instrumentos de torturas
genuinamente brasileiros como veremos nesta
afirmação:
Nas fazendas, como nas cidades, havia sempre o
pelourinho ou o tronco, onde os escravos
“desobedientes”, mal “domesticados”, recebiam
punição publica, como exemplo. Argolas,
correntes, e outros instrumentos apontavam de
imediato os “escravos-problemas”, os perigosos
e os fujões. Até 1824, as mutilações dos
“desobedientes” eram autorizadas: marcas de
fero e fogo, esmagamento de dedos por algemas
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de tarraxas que iam sendo apertadas, corte de
orelhas e, não raro, amputação parcial dos pés.
O tronco e o chicote eram os castigos mais
comuns. Até 1830, o numero de chibatadas em
cada castigo poderia variar entre 300 e 400.
Após esse ano, o castigo não poderia ser
superior a 50 chibatadas. (MACEDO, 1996, p.
98-99)

E com muita ironia denominavam de
“homens bons” os latifundiários proprietários de
terras e de escravos no Brasil colonial. Labutavam
do nascer ao pôr-do-sol. Morava em senzala, uma
casa sem repartição interna. Dormiam no chão e em
esteiras com os braços acorrentados. Trabalhavam
sob a vigilância do Feitor. E se tentassem fugir para
os Quilombos, (locais onde os negros eram livres),
eram capturados pelo Capitão do Mato e castigados
no tronco com o bacalhau, (uma chibata de cinco
pontas de couro cru). E os escravos fujões recebiam
na testa uma marca de ferro em brasa com a letra
“F”, os reincidentes tinham suas orelhas cortadas,
além da gargalheira e a máscara de flandres para os
escravos das minas de ouro.
A economia colonial brasileira tinha três
elementos essenciais: o latifúndio com o senhor de
engenho e a casa grande, a monocultura
exportadora da cana-de-açúcar e a mão-de-obra
escrava. Segundo o Ex-Ministro da Fazenda
Rubens Ricupero entrevistado por Roberto Pompeu
de Toledo, disse: “no Brasil a escravidão foi
praticamente a razão de ser do país, ela é que
tornou o país possível”. (Veja, 1994, p. 7). Basta
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saber que a metrópole portuguesa foi a primeira a
aderir à escravização de negros africanos no século
XVI e a ultima Monarquia a assinar a sua
“extinção” em 1888 com a Lei Aurea. Foram
aproximadamente trezentos e trinta e cinco anos de
escravidão. Para o padre Antonil do século XVII:
“os negros escravizados eram os pés e as mãos dos
senhores”. Poucos eram os homens livres e o
trabalho manual era coisa de escravo. Possuir
escravos, traficar negros africanos, portanto, além
de status para o dono, rendia impostos para a Coroa
e muito dinheiro para os mercenários.
O referencial da sociedade açucareira era o
negro, era ele a moeda para a obtenção de terras
e poder. O numero de escravos definia o status
de um branco. Sem escravos, um que fosse,
nenhum colono poderia ser considerado
realmente um home livre. E mesmo as famílias
mais pobres tinha o seu escravo, que muitas
vezes, ganhava o sustento de todo (...)
Saia-se á rua carregado em liteiras por escravos.
Para montar, para comer, para banhar-se, para
tudo era mister escravos.
(FERLINI, 1984, p. 79)

Apesar de ser o sustentáculo da economia
agroexportadora do açúcar, ser o “instrumento de
trabalho” do engenho, ser status de poder para os
brancos, representar capital e propriedade, os
negros tinham contra si mesmo todas as leis,
castigos, preconceitos, comiam a feijoada com as
pernas, e pés dos porcos, andavam quase seminus,
dormiam no chão na esteira... E segundo André
João Antonil:
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No Brasil, costumam dizer que para o escravo são
necessários três pês: a saber, pau, pão e pano.
Quisera Deus que tão abundante fosse o comer
e o vestir, como muitas vezes é o castigo, (...).
“Fazem mais caso de um cavalo do que de meia
dúzia de escravos”. (MACEDO, 1996, p. 103)

Todavia, o negro não ficou dócil á
escravização como nos fala a historia oficial, lutou
com unhas e dentes pela sua liberdade e igualdade
social, ora com abortos, suicídios, assassinato de
feitores e de seus senhores, com fugas e fundação
de “quilombos” que foi o símbolo da resistência
negra a escravidão:
O quilombo mais famoso do continente
americano localizava-se no interior do atual
estado de Alagoas. Era o quilombo dos
Palmares, com mais de 360 quilômetros.
Possuía inúmeros vilarejos e uma capital, a
cidade de Macuco com 1500 casas. Em 1695,
ao ser destruído por tropas militares de
Pernambuco e pelos bandeirantes paulistas,
Palmares contava com aproximadamente 30.000
habitantes. (MACEDO, 1996, p. 100-101)

A sociedade inteira dos senhores aos padres, a
igreja, além dos políticos e todas as leis estavam
contra os escravos. A única alternativa que lhes
restou foi á fuga para os quilombos. Como hoje
verificamos as leis contra o povo e a maneira de
sobreviver é burlando esses decretos injustos. O
chamado “jeitinho brasileiro”. Talvez aprendessem
isso com os nossos negros escravizados que com
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muita coragem e ousadia fundaram em plenas terras
brasileiras, a sua república de liberdade e igualdade
liderada por Zumbi dos Palmares, o Ganga Zumba.
1. O LONGO PROCESSO GRADUAL DA
ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA

O processo longo da abolição da escravatura
foi desde 1815 com o tratado anglo-português a
1888 com a Lei Aurea. Em 1831 foi assinada outra
Lei entre Portugal e a Inglaterra contra o trafico de
escravos, todavia, foi denominada de “lei para
inglês ver”. O Império colonial não parou de
traficar os negros africanos. Em 1850 foi assinada
Lei Eusébio de Queiroz que proibia o trafico de
escravos. Isso porque em 1845 a Inglaterra aprovou
a Lei Bill Abeerdin, segundo a qual podia afundar
qualquer navio “tumbeiro” português no mar
Atlântico. Com o fim do trafico internacional de
negros africanos, a partir da metade do século XIX,
se intensificou o trafico de escravos do Nordeste
para o Sudeste para as plantações de café no vale do
Paraíba. Todavia, os barões do café latifundiários
recorreram à imigração europeia para substituir os
negros na lavoura cafeeira:
O primeiro empreendimento para trazer
imigrantes da Europa para as fazendas paulista
de café ocorreu em 1847, com a iniciativa do
Senador liberal Nicolau Campos vergueiro.
(“...) Esse sistema ficou conhecido como
parceria”.
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Na agricultura, principalmente no Oeste
Paulista, ocorreu uma significante mudança nas
relações de trabalho: a introdução do imigrante
europeu em SUBSTITUIÇÃO, à mão-de-obra
escrava. Com isso, aumentou o numero de
trabalhadores livres no Brasil. (BRAICK, 2006,
p. 230)

Após os negros serem exonerados dos seus
trabalhos, sendo substituídos pelos imigrantes, o
pior ainda estava por vir... Os latifundiários criou a
lei de Terras não para fazer reforma agraria ou
distribuir gratuitamente aos escravos, mas para
impedir o acesso democrático a propriedade:
Em 1850, ano da extinção do trafico de escravos,
também foi votada pelo parlamento brasileiro a
chamada LEI DE TERRAS. A lei determinava
que as terras publicas fossem vendidas, e não
doadas. E mais, a posse da terra somente teria
validade após o registro nos cartórios
apropriados.
Não por acaso, a Lei de Terras foi votada no
mesmo ano da aprovação da Lei Eusébio de
Queiroz. O fim do trafico negreiro e a entrada
de imigrantes no Brasil fora vistos como
ameaça ao latifúndio, que reagiu com a restrição
do acesso á propriedade do solo. A terra
transformava-se em mercadoria de alto valor.
Na pratica, (“...) a elite agraria queria impedir
os posseiros pobres de obtiverem a propriedade
plena do solo onde plantavam” (BRAICK,
2006, 231)

Como os barões do café latifundiários já
tinham substituídos os escravos pelos imigrantes, e
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também dificultaram ao máximo o acesso ás terras,
com a Lei de Terras as avessa, os negros sem
perceber foram sendo descartados primeiro do
trabalho, depois do acesso a ter uma terrinha, e por
fim da indenização quando fora extorquidos dos
seus direitos pela lei Áurea. O negro não passou de
um “instrumento de trabalho” que o Império
utilizou e depois, quando achou “substituto”,
descartou fora na marginalidade social.
Nesse período de 1865-1870 tivemos a Guerra
do Paraguai onde os negros foram convocados em
grande numero para as batalhas. Ou seja, além dos
engenhos e da casa grande, o negro foi importante
também na Marinha e no Exercito. Tanto que
depois que vieram, o próprio Exército se recusou a
capturar escravo fugitivo. O império não contava
mais com o apoio do Exercito contra os escravos.
Pressionado pelos abolicionistas, em 1871 foi
criada a Lei do Ventre Livre:
Em 1871, a chamada Lei do Ventre Livre
assegurou que filhos de escravos nascidos após
aquela determinação seriam livres. Os seus
donos poderiam entrega-los ao governo e
receber uma indenização ou só os manteriam
como escravos ate completarem 21 anos.”
(BRAICK, 2006, P. 236)

Como vimos a Lei previa indenização ao
dono de escravo e não ao escravizado. Ganhava de
duas maneiras: ou sendo indenizado pelo governo
ou desfrutando o trabalho do negro até a maior
idade. Sem falar que a lei diminuía os abortos entre
46

os escravos. Segundo o historiador Pandiá
Calógeras, em com a Lei de 1871, “ficava
desfechado golpe mortal no instituto servil: ambas
as fontes de sua existência eram estancadas, as
importações
africanas
e
o
nascimento”.
(FERREIRA, 1995, P. 255)
Em 28 de setembro de 1885, foi aprovada a
Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários, que
libertava os escravos com mais de 65 anos?
(...) dos maus tratos a que eram submetidos,
poucos eram os escravos que chegavam aos 65
anos. E os que atingiam a essa idade geralmente
não podiam mais trabalha, dessa forma, a Lei
Saraiva-Cotegipe beneficiava os senhores, pois
os livrava da obrigação de sustentar escravos
que não trabalhavam, criando terrível situação
para os libertos, uma vez que lhes tirava a
garantia de sustento. (FERREIRA, 1995, P.
256)

As leis abolicionistas, por ironia grotesca,
foram todas a favor do proprietário de escravos e
não para o beneficio do negro escravizado. Ora
prescrevendo indenização, ora desonerado de gastos
com os escravos velhos, ou doentes... Hoje sei de
onde os políticos se inspiram para criar leis contra o
pobre brasileiro.
Com a pressão interna dos abolicionistas
como Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, José do
Patrocínio, a Sociedade Brasileira Contra a
Escravidão, o Exercito, a Igreja, contrários, e como
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se não bastasse os protestos dos brasileiros, da
imprensa, dos jornais, o Império ainda era
pressionado externamente pela Inglaterra a abolir a
escravidão:
Na segunda metade do século XIX, a
sobrevivência do escravismo não era apenas
vista como criminosa, moralmente condenável,
“prejudicando a imagem do Brasil no exterior”.
Manter escravos torna-se um luxo dispendioso e
o trabalho escravo era cada vez menos
rentável”.
No plano internacional, a abolição do
trabalho escravo nos Estados Unidos, (...)
associada à pressão inglesa pelo fim do trabalho
escravo em todo o mundo, deixava claro que o
termino da escravidão no Brasil era uma
questão de tempo. ((BRAICK, 2006, P. 235)

Sem outra saída, a nossa Princesa Isabel
substituindo D. Pedro II, promulgou em 13 de Maio
de 1888 a Lei Áurea que “libertava” todos os
escravizados:
Art. 1. É declarada extinta a escravidão
no Brasil.
Art. 2. Revogam-se as disposições em
contrário.
Os negros foram “libertos” do tronco e dos
castigos corporais. Porém a Lei Áurea jogou-os no
“tronco” da miséria, sem eira e nem beira, “sem
lenço sem documento”, na favela, analfabetos,
desempregados, sem terra, sem teto e jogados ao
“Deus dará” com a única herança que restou: a
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discriminação racial e a liberdade de morar debaixo
de uma ponte, em barraco na favela, vendendo
quitute e acarajé na praça para sobreviver! Como se
não bastasse tudo isso, ainda foram substituídos
pelos imigrantes italianos, poloneses e alemães...
Ao invés deles ser integrados á sociedade através de
indenizações, Reforma Agrária e alfabetização...
Foram descartados como “carta fora do baralho” da
riqueza do Brasil. Como salientou o final da novela
“Sinhá Moça” da Rede Globo: “... E de tudo o que
plantaram nada lhes restou, nem de terras nem da
riqueza”... (do café, da cana-de-açúcar e do ouro),
ganharam apenas a “Liberdade”. A “seriema” com
quem tanto sonharam e lutaram-nos diversos
Quilombos como o de Zumbi dos Palmares.
Quero terminar apontando a nossa trágica
herança escravocrata de mais de três séculos: a
subserviência do paternalismo presente na politica,
onde o politico “bonzinho” ajuda o povo pobre, não
sabendo o “idiota” que é por puro interesse. No
Brasil como disse Aristides Lobo: “não tem povo”,
pois o povo nunca passou de escravo, analfabeto,
sem terra, sem teto, sem saúde... Embora construa a
riqueza da nação, e coloque na 6ª economia
mundial, nos protestos legais por melhores
transportes e habitação, saúde e educação, ainda são
taxados de “vândalos e baderneiros” pelos
governantes. Além dos privilégios políticos, a
esperteza, o calote e a corrupção são heranças
escravistas de um tempo que a força e a dinheiro
ditava a ordem. A insensibilidade ao sofrimento
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alheio, á apatia em reclamar os seus direitos sociais,
a discriminação com trabalhos braçais, o
preconceito racial disfarçado, além do descaso por
melhores moradias, renda e igualdade social.
A herança dos negros libertos da bandeira do
Brasil: ficaram “verdes de inveja” da boa vida dos
seus patrões, “azul de fome” com o misero salario
que recebiam, “branco” de susto que levou quando
souberam que estavam desempregados, sem teto e
sem comida, e “amarelo” de anemia com a fome
que passaram.
E por fim, o Ex-Ministro Rubens Ricupero
em entrevista ao jornalista Roberto Pompeu de
Toledo assim explicou a herança escravocrata do
Brasil:
A falta de democracia, a falta de espirito
comunitário, a tendência até hoje de a aviltar o
trabalho humano, que é o fator de produção
menos remunerado, a pouca importância dada á
vida humana, a vida de trabalhadores que se
perdem, em grandes obras. Isso é típico da
escravidão. O ser humano é um objeto que você
substitui. Morre vinte, você compra o ultimo
navio que chegou de Angola. Ai esta a raiz do
desequilíbrio da riqueza e da renda. (VEJA,
1994, P. 8

E o latifúndio perdurou
E o negro nele trabalhou
Foi embora para a cidade
Vender quitute e acarajé.
Passando muita necessidade
Morando em favela qualquer...
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Pois na realidade a “Abolição”
Foi para o negro a deserdação:
Foi no trabalho substituído
E pela Lei Áurea subtraído
Sem dó, sem pejo e sem coração...
Do pano, da casa e do seu pão!
Mesmo sendo os “pés e as mãos”
Do progresso desta nação!
Por mais de três séculos
Foram mantidos na escravidão!
E sendo depois deserdados
Sem nenhuma indenização!
Hoje é pelo o racismo marcado,
Na prisão vive todo amontoado,
Olha a nossa policia assustado,
Viaja num transporte apertado,
Morando no gueto de favelado,
E vive sem “direitos” de Estado!
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O BRASIL FOI PRIVATIZADO
E NÃO AVISARAM AOS POBRES

FAZ TEMPO que tento entender porque as
“mudanças sociais” não acontecem em nosso
Brasil? Sei que os protestos na Copa da FIFA de
2014 vão acontecer, mas não vai dar em nada! A
nossa mídia é imbecil, comercial, comprada e
forma o latifúndio dos meios de comunicações nas
mãos de umas dez e poucas famílias aristocráticas e
oligárquicas. As televisões e rádios são concedidos
pelos governantes e políticos que detém 85% das
emissoras do Brasil. São as raposas tomando conta
do galinheiro! E ficam a serviço dos parlamentares
e do grande capital financeiro. A propaganda, o
comercio enquanto o povo fica sem voz e sem
como se fazer ouvido! O “direito do cidadão a
informação” é roubado pelos nossos parlamentares
safados! Os desenformados é que elegem a tropa
dos corruptos que manipulam a “massa” sem razão!
A cultura popular foi excluída e nas editoras não se
publicam livros de poesias, cordéis ou crônicas do
povão. Os nossos jornais, as revistas e as televisões
boicotaram a entrevistas de poetas desconhecidos!
Publicam imagens de bandidos mortos, mas de
poetas vivos ou de poemas nada! Ate receita
culinária é publicada enquanto “poesia” é excluída!
A nossa “ditadura democrática” não se mistura com
o povo. O que dizem de “democracia” finda quando
se fecha a ultima urna eleitoral. E o único direito
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que o brasileiro possui de fato é o dever sagrado de
pagar impostos extorsivos! Se diga de passagem
uma “draconiana” carga tributaria. Em 2013 foram
arrecadados aproximadamente um trilhão e
setecentos bilhões de reais. De primeiro de janeiro a
vinte e cinco de maio o brasileiro trabalha para
pagar os impostos. Ou seja, cinco meses para arcar
com impostos abusivos e o seu retorno é o pior
possível. Arrecadamos impostos como a Alemanha
e investimos como os países africanos ou como a
África do Sul. Fiquei sabendo que a Nigéria investe
na Saúde (7,0%) sete por cento do PIB enquanto o
Brasil apenas (3,8%) três vírgula oito por cento.
Isso quer dizer que o nosso problema não é falta de
recursos, graças a Deus temos até de sobra para
construir porto em Cuba de Fidel Castro. O Pré-sal
é uma fonte de petróleo gigantesca que nos vai
gerar bilhões de dólares em divisas para o país.
Arrecadamos muito bem e administramos muito
mal.
Somos um Brasil rico de pobres e farto de
desigualdades sociais. Aproximadamente um
milhão de pessoas vivem nos lixões, nas ruas
mendigando um prato de comida, nas Cracolândias
sem assistência médica e dopadas por drogas de
graça do governo. Somos uma nação sem projeto
para o futuro do nosso povo. O Projeto Popular de
Reforma Agraria e de Educação de João Goulart foi
enterrado pelo “Golpe Militar” de 1964. Ficamos
sem direito de expressão por vinte e um anos de
ditadura. A democracia foi enterrada e a cidadania
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sucumbida. Os militares criaram obras “faraônicas”
como a Rio-Niterói no Rio de Janeiro (antiga
Guanabara), a Transamazônica no Amazonas, mas
abandonou a nossa Educação, a Saúde, o transporte
público e achatou os salários dos pobres. Chegou ao
ponto de dizer que o “Brasil ia bem, mas o povo de
mal a pior”.
Depois do “Golpe Militar” o brasileiro
favelado recebeu o “golpe do capital” especulativo
financeiro. Ou seja, o Brasil foi privatizado e não
avisaram aos pobres. As nossas estatais como a
Vale do Rio Doce foram privatizadas ou doadas a
preço de banana aos capitalistas estrangeiros. Até ai
se pode entender. O pior ainda estava por vir! Os
políticos resolveram também “privatizar o Brasil”,
mas não avisaram aos pobres. Hoje nós temos uma
“nação de fachada” para enganar os analfabetos
cujo único sentimento de patriotismo consiste em
torcer pela nossa Seleção Brasileira! E a cidadania
termina quando se fecha a ultima urna eleitoral.
“No tempo da Eleição é que o pobre é cidadão” é o
titulo de um poema que fiz há um tempo! Na Copa
“somos Um Só”, todavia, após o mundial, volta à
realidade de autoritarismo, truculência policial e
intolerância pessoal. Os nossos problemas coletivos
foram solucionados, mas de maneira privada! Para
substituir a Educação falida, reprodutora do sistema
opressor, criamos a escola particular. Para substituir
o SUS sucateado, um sistema “Sem Utilização
Social” com hospitais sem médicos, aparelhos sem
enfermeiros, faltando remédios temos os Planos de
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Saúde Privado. A nossa doença virou um negocio
lucrativo para os laboratórios, os psicólogos, os
psiquiatras e os médicos. Além dos governantes que
arrecadam nossos pesados impostos. As rodovias
esburacadas foram privatizadas. Agora rodar requer
pagar pedágios altíssimos. E com isso os alimentos
ficam caríssimos! A Segurança também foi
privatizada! Os ricos têm cães de guarda, além de
seguranças particulares, o povão, todavia, quando
escapa do assaltante, é metralhado pela policia
militar. O Estado nem defende o cidadão, e o pior
ainda o ataca com sua Policia Militar. Os
linchamentos no Brasil em 2014 já chegaram a mais
50 casos e isso significa que quando o estado se
omite da justiça, o povo faz com as suas mãos! A
expectativa de vida de um favelado é de vinte e
cinco anos. O mesmo da Faixa de Gaza em Guerra
entre Israelenses e palestinos. Os homicídios no
Brasil superam os números de guerras como a do
Iraque e os Estados Unidos, da Chechênia entre
outras. Foram mais de 56 (cinquenta e seis) mil
mortes apenas no ano de 2013. E em sua maioria de
70% (setenta por cento) pobres, negros e favelados.
Um verdadeiro extermínio e genocídio da raça
negra! Ou seja, o chicote da escravidão foi trocado
pelo fuzil da PM e do bandido. A escravidão foi
substituída pelo genocídio. E todos ainda culpam as
drogas, a bebida e o crack. A população assiste
“bestializada” ao golpe do genocídio dos pobres,
negros favelados.
No transito mais de 50
(cinquenta) mil óbitos anuais. Números tão
alarmantes que apresentados no exterior eles
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questionam: “E vocês brasileiros não fazem nada
não?” Claro que fazemos! Patrocinamos a Copa da
FIFA 2014 e fazemos o maior carnaval do Mundo
na Marques de Sapucaí no Rio de Janeiro e na orla
Ondina Barra em Salvador na Bahia com os
ensurdecedores trios elétricos! Imitamos os
romanos que faziam “pão e circo” para distrair as
populações desempregadas de Roma. O Brasil
copiou e mudou de nome. O pão vem em forma da
“Bolsa Família”, uma merreca que muitos pais
ainda desviam para a cerveja diária! O Projeto de
“renda mínima” foi enterrado no Congresso e no
Senado! E o “circo” nos chega com os nomes de
futebol, novela e carnaval!
O “jeitinho brasileiro” sacana de enganar o
nosso povo! Ao invés de “pão e circo” o brasileiro
adotou o “futebol e o carnaval”, um opio poderoso
e psicótico alienador eficiente capaz de fazer o
governo torrar trinta e sete bilhões de reais em
Estádios de futebol para a Copa de 2014. No
estádio de Brasília “O Mane Garrincha” o governo
levara um mil e trezentos e cinquenta anos para
recuperar o dinheiro investido! Uma maneira
exemplar de como se jogar os impostos pelo ralo da
torneira da maléfica administração dos nossos
impostos!
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A POLITICA, O FUTEBOL E O CARNAVAL.

A Politica, o futebol e o carnaval.
E o resto do Brasil passando mal!
A nossa educação é vergonhosa
Tem muito professor estressado!
Seu salario é mesmo uma prosa
Quem mandou ter sido letrado?
Se tivesse uma bunda grandiosa
Receberia um cache de deputado!
A politica, o futebol e o carnaval
E o resto do Brasil passando mal!
Aquela piada é o nosso hospital,
Há gente que morre no corredor.
Somos atendidos que nem animal,
Quando vai para aquele matador...
A verba da saúde carregou o lalau...
Mas quem paga é o pobre sofredor!
A politica, o futebol e o carnaval
E o resto do Brasil passando mal!
A nossa estrada é muito esburacada...
E não conta com nenhuma duplicação!
Nosso povo não reclama da cambada,
E silencia pagando aquele impostão!
De toda gasolina que é consumada?
Deixa a metade mesmo com o Leão!
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A politica, o futebol e o carnaval
E o resto do Brasil passando mal!
A nossa segurança depende de sorte,
De não ser o alvo duma bala perdida...
O rico tem segurança do sul ao norte,
E um cão de guarda protege sua vida.
Mas o pobre se depara é com a morte
E com o medo de vitima desprotegida!
A politica, o futebol e o carnaval
E o resto do Brasil passando mal!
Nunca tivemos politica de habitação
Pois o povo mora mesmo é na favela.
Sua moradia é um pequeno barracão
Que fica situado numa estreita viela!
Mas quando chega mesmo a eleição?
Nosso politico lhe promete cidadela!
A politica, o futebol e o carnaval
E o resto do Brasil passando mal!
Somos uma nação muito desigual...
Pois a renda fica com pouca gente!
Enquanto o rico ostenta ser maioral,
O pobre mal come para sujar o dente!
O jogador desfila com a BMW fatal
E nosso povo nem coletivo decente!
A politica, o futebol e o carnaval
E o resto do Brasil passando mal!
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Só valorizamos quem é preguiçoso...
E ganha muito para não fazer nada!
É um vice-prefeito bem indecoroso
Um vereador que vive de marmelada!
Além de um prefeito bem corruptoso
Que comanda nossa cidade fraldada!
A politica, o futebol e o carnaval
E o resto do Brasil passando mal!
Quem trabalha muito é explorado...
Ganha pouco e só folga semanal.
É aquele boia fria daquele serrado
E aquele zelador daquele hospital.
O gari com aquele dedo calejado,
E o servente de pedreiro nacional!
A politica, o futebol e o carnaval
E o resto do Brasil passando mal!
“Imagine a festa” do nosso dinheiro,
Com esse estádio de primeiro mundo!
Enquanto isso nosso pobre brasileiro
Padece no corredor como vagabundo!
E o politico voa em jato de banqueiro,
Contemplando o povo neste submundo!
A politica, o futebol e o carnaval
E o resto do Brasil passando mal!
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O nosso Imposto é bem exorbitante:
Cinco meses trabalhando para o Leão!
Enquanto o retorno para o semelhante
Vinte por cento vai para a corrupção!
Falta a UTI para o doente agonizante,
E sem segurança para o nosso cidadão!
A politica, o futebol e o carnaval
E o resto do Brasil passando mal!
O brasileiro é um grande espectador,
Pois nunca foi um povo de verdade.
Assiste a boa vida daquele jogador,
E a regalia do politico de sua cidade!
Chacota de quem ensina o professor,
Mas ama se lhe explora na maldade!
A politica, o futebol e o carnaval.
E o resto do Brasil passando mal!
O povo só leva a serio sua bebida,
Seu churrasco na laje e a picanha.
Pois o carnaval resume a sua vida,
E seu dinheiro o politico abocanha!
Mesmo sofrendo sem uma guarida?
Vai vivendo de um jeito de manha!
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A VIDA É PASSAGEIRA COMO O
CARNAVAL

Não se leve muito a serio coisa e tal,
Pois a vida passa como um carnaval!
A vida tem um prazo de validade,
Como a qualquer coisa material!
Quem não morre na flor da idade?
De velho não escapa numa legal!
A morte pode parecer barbaridade?
Mas não passa de uma coisa natural!
Não se leve muito a serio coisa e tal,
Pois a vida passa como um carnaval!
Viva a sua vida muito intensamente,
Desfilando no carnaval da alegria!
Extirpe a “depressão” de sua mente,
Não deixe que a tristeza lhe contagia!
Deixe reviver a criança novamente...
E faça do sorriso sua eterna alegoria!
Não se leve muito a serio coisa e tal,
Pois a vida passa como um carnaval!
A nossa mortalha nenhum bolso tem
E não possui gaveta o nosso caixão!
Não carregamos sequer um vintém?
Voltamos para o céu abanando a mão!
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A morte nos entregando para o além...
E nos fazendo retornar para o torrão!
Não se leve muito a serio coisa e tal,
Pois a vida passa como um carnaval!
Para que tanto orgulho e soberbia...
Se achando melhor que o seu irmão?
Se todos tem o mesmo destino um dia?
Seremos levados pela alça do caixão!
Depois em sete palmos de terra fria...
Encerramos o carnaval da encarnação!
Não se leve muito a serio coisa e tal,
Pois a vida passa como um carnaval!
Não se estrese tanto pelo o dinheiro,
Pois a grana não compra a sua morte!
Quem se preocupa muito vai primeiro,
Entregando ao tumulo o dom da sorte!
Deixando toda herança para o herdeiro,
Que de tudo vai “desfrutar” com sorte!
Não se leve muito a serio coisa e tal,
Pois a vida passa como um carnaval!
Vivemos ora no passado, ora no futuro...
Mas se esquecemos do nosso presente!
Deixando nossa criança atrás do muro
E viramos um “peixinho” nesta corrente!
Botamos o nosso corpo até no seguro?
Pensando que viveremos eternamente!
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Não se leve muito a serio coisa e tal,
Pois a vida passa como um carnaval!
O ser humano se “perde” bem ligeirinho,
Quando o assunto é a morte ou o poder!
De leão feroz se faz de um cordeirinho...
E se recusa a falar de como vai morrer!
Com poder nas mãos vira o dragãozinho...
Mas por baixo vitima do outro pra valer!
Não se leve muito a serio coisa e tal,
Pois a vida passa como um carnaval!
A vida na nossa juventude faz carnaval
E a comissão de frente é o nosso prazer!
Desperdiçamos nosso “tempo” na legal,
Pensando ser eterno o nosso bem viver!
Quando a velha guarda da velhice moral...
Vem em nossa vida a plantação colher!
Não se leve muito a serio coisa e tal,
Pois a vida passa como um carnaval!
Nós morremos como qualquer animal...
E temos os dias contados neste mundo!
Em quarta-feira de cinzas vai o carnaval
E voltamos ao pó daquele chão imundo!
Cumprimos a profecia do Juiz Universal,
Que nos acorda do nosso sono profundo!
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TUDO NO BRASIL EXISTE

É uma injustiça temerária dizer que no
Brasil não se existe nada!
Claro que existe!
Hospital do SUS existe,
Mas o médico finge que atende o paciente!
Prédio escolar existe,
Mas o ensino é de papagaio e a sala de aula
É tão oco quanto o cérebro dos alienados!
Código Penal existe,
Mas as suas leis são do século XIX.
Delegacia e policia militar existem,
Mas a segurança do cidadão depende
Da sorte e do azar do marginal.
É uma injustiça temerária dizer que no
Brasil não se existe nada!
Claro que existe!
Rodovia cortando todo o país existe,
Mas o caminhoneiro não consegue
Rodar nela!
Biblioteca pública existe,
Mas para os filhos de Matusalém.
Os livros são do tempo que farmácia
Era escrito com PH...
Moradia popular existe,
Mas na favela gradeada como se fosse
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Uma prisão domiciliar.
Transporte público existe,
Mas no coletivo se aperta mais do que
Em lata de sardinha! E no metrô se for
Mulher corre o risco de sofrer uma
“Encoxadinha”!
É uma injustiça temerária dizer que no
Brasil não se existe nada!
Claro que existe!
Lazer cultural para o povinho existe,
Mas com cordão de isolamento no carnaval.
Com futebol sentado no sofá da sala
E com novela imbecil para esquizofrênico!
Liberdade de expressão existe,
Mas você é processado se falar o que pensa!
A igualdade perante a lei existe,
Mas é tão ineficaz quanto o remédio para
O maníaco depressivo bipolar!
Prefeito, Governador e Presidente existem,
Mas a democracia é uma piada de mau gosto.
O povo que se manifesta cai no pau, recebe
Gás de pimenta nos olhos e vai preso por
Perturbar a “ordem publica”.
É uma injustiça temerária dizer que no
Brasil não se existe nada!
Claro que existe!
Somos a nação que mais cria leis no mundo,
Mas a única lei que se cumpre de fato é a do
Imposto de Renda!
Seleção de futebol Penta Campeã existe,
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Mas os europeus fazem “escambo”, isto é,
Trocam por bagatelas nossos craques novos!
Mulher bonita do tipo exportação existe,
Mas para servir ao “turismo sexual”.
Uma população de quase duzentos milhões existe,
Mas não cobra nada dos governantes!
Deputados e Senadores também existem,
Mas a serviço dos próprios interesses!
Liberdade de imprensa existe,
Mas os meios de comunicação são o
Latifúndio de treze famílias...
Em plena “Era da informação”, o povo
Tem o seu direito de ser informado
Roubado pelo latifúndio das comunicações!
Enquanto o poeta paga para publicar
Seus livros de Poemas e de crônicas?
O governo paga o roubo do “Petrolão”
De Dilma, do “Mensalão” de Lula!
E arcar com a festa do Carnaval...
É uma injustiça temerária dizer que no
Brasil não se existe nada!
Claro que existe!
Órgãos públicos de toda a espécie existem,
Mas não a serviço do bem estar do povo!
Talvez se o “povo” fosse “Copa da FIFA”,
Fosse “mansão”, carro ou gado de raça dos
Parlamentares? Seria, talvez, mais bem
Tratados! O povo só serve mesmo é como
“Escada” para os políticos subirem os
Degraus do poder, da fama e da riqueza!
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QUANDO AMAR É UMA OBRIGAÇÃO

Quando amar vira uma obrigação...
E um dever para ser cumprido!
Perde-se o encanto e a emoção!
E esse amor perde o seu sentido!
Quem ama faz do afeto devoção,
O amado deboche para o ouvido!

Quando amar vira uma obrigação...
E uma chata rotina a se viver!
Surpresa vira ave de arribação,
Novidade desaparece pra valer!
Aquele fogo que era sua paixão?
Vira uma brasa no amanhecer!

Quando amar vira uma obrigação...
E o amado o dever de lhe agradar!
Nunca para você lhe diz um “não”,
Mesmo quando errado você está!
A ditadura do “sim” vira padrão,
E você um peso cansável de levar!
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Quando amar vira uma obrigação...
E a vida a dois previsíveis demais...
O amado faz chacota da sua ação,
E lhe perde o respeito meu rapaz!
Pensa que sempre comerá na mão,
E que o outro é bobo ou tanto faz!

Quando amar vira uma obrigação...
Vai-se embora a nossa identidade.
Viramos qualquer coisa na relação,
E perdemos até nossa autenticidade!
Depois somos excluídos do coração,
Por quem manda em si de verdade!
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A MORDAÇA NA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO
(Apologia a Raquel Sheherazade)

Meu Brasil vive de muita hipocrisia,
Pois faz muito sucesso o fingimento!
A gente pensa que é uma democracia?
Mas não pode revelar o pensamento!
Quem fala o que pensa entra numa fria
E acaba processado sem o julgamento!

Quem engana o povo vira parlamentar,
E se torna o ídolo da pobre população!
Qualquer um que fale a verdade acola?
Pode ter certeza que terá perseguição!
É que a tal mordaça do período militar
Não nos permite liberdade de opinião!
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Uma gente que não sabe o que é respeito,
Que pensa que uma mulher é a sua bunda!
Jamais vai compreender bem que é direito,
Uma Raquel com sua dignidade profunda!
Uma jornalista que bate no próprio peito
E mostra a hipocrisia da sociedade imunda!

Ter uma família honesta virou raridade,
Mulher que pensa é artigo de exportação!
Quando eu assistir a Raquel Sheherazade?
Fiquei surpreso com a sua apresentação!
Mulher que foge ao padrão da sociedade,
Fala o que pensa tem sua própria opinião!

Também pudera com a falida educação,
A democracia não passa de um verbete!
Ninguém conhece liberdade de expressão,
Pois temos o costume de descer o porrete!
Aprendemos com militares e a escravidão?
Quem pensa diferente deve cair no cacete!

O Brasil guarda em si muita podridão,
Que ninguém ouse mesmo nos mostrar!
A nossa Lei é mesmo contra o cidadão?
Que não tem direito nem de se expressar!
Para não virar um alvo desta população
Que busca “bode expiatório” para atacar!

70

Quando a tal impunidade é generalizada,
E a nossa segurança é pifa na sociedade?
Os justiceiros começam a descer a pancada
E agem mesmo com a cruel perversidade!
Nossa população se encontra desamparada...
E faz justiça com as suas mãos de verdade!

Em Belo Horizonte nosso povo escreveu:
“É proibido amarrar bandido neste local!”
A população que passava logo entendeu:
O pelourinho não é uma coisa “normal”!
O nosso povo esta entregue a Asmodeu
E a falta de segurança é um caos nacional!

O politico e a mídia exploram a carniça
De um povinho sem Educação integral!
A juventude cai no crime que lhe ouriça
E vivendo nas ruas se torna um marginal.
Aproveitando a brecha de nossa Justiça?
Conta com permissão para fazer o mal!

As múmias espreitam quem tem opinião,
Pois vivem escondidas e todas enroladas!
Tem medo de se apresentar como elas são,
Pois as suas vidas são mesmo falsificadas!
Logo começam a “perseguir” o seu irmão,
Para desviar o “foco” das suas mentiradas!
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No Brasil se pode caluniar e até difamar,
Mas falar o que pensa sofre perseguição!
Nossa gente faz o Big Brother do fofocar,
E a mídia fatura o dinheiro de um bilhão!
O povo com esta mentira vem concordar...
Mas não suporta o sujeito que tem opinião!
“Falar o que pensa” causa perseguição:
Na escola sofre o bulliyng do alunado!
Na igreja é vitima de uma excomunhão!
Na policia tem o seu cargo exonerado!
Na politica perde o pleito da eleição,
E na sociedade preconceito desgraçado!

O jornal televisivo não formula opinião:
A propaganda proíbe mostrar a verdade!
Quem fala o que pensa é perigoso irmão,
Pois vai denunciar nossa vil barbaridade!
E a “mordaça” na liberdade de expressão,
Impede que o povo veja sua vil realidade!

Vivemos a ditadura do capital financeiro,
Que na população coloca a sua mordaça!
“Não pode falar o que pensa” o brasileiro,
Menos ter uma “opinião” que lhe satisfaça!
O Brasil virou um “presidio” dum puteiro,
Onde quem prende é o dinheiro da praça!
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SOU ORIGINAL DE CRIAÇÃO

Vim ao mundo “original” de criação,
Dotado de caráter, moral e personalidade
Inconfundível!
Em meio a quase sete bilhões de seres
Humanos, a minha digital é única e a
Minha idiossincrasia é heterogenia!
O Deus não troca meu nome e nem se
Confunde quando se dirige a minha pessoa!
E nem sequer me compara com as outras
Criaturas!
Para o Criador sou o individuo mais perfeito
Deste universo. Sou a síntese deste planeta,
O meu percentual de agua no corpo é de 60%
O mesmo do planeta terra!
O meu trabalho cerebral criativo é algo
Invejável para os mais potentes computadores!
Tenho cem bilhões de neurônios no cérebro,
O mesmo número de estrelas de nossa galáxia!
Ainda ganhei alguns talentos e virtudes que
Tenho a obrigação de germinar para produzir
Muitos frutos!
E quanto mais eu querer desenvolve-los,
Mais terei em minha vida!
Como nos disse Jesus Cristo: “Há quem muito
Tem “mais lhe será dado e há quem pouco possui,
Até o pouco que tem lhe será tirado”.
0 meu limite sou eu mesmo que demarco!
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Nem o mundo e nem os outros podem
Dizer até onde eu posso chegar!
Quando cheguei ao seio familiar,
Alguns hipócritas me deram “boas vindas”
Com risos falsos e carinhos de santinhos!
Não demorou muito para me criticar:
Dizendo que o meu cabelo não era loiro,
Os meus olhos não eram azuis!
O meu corpo tinhas umas gordurinhas a
Mais ou de menos.
A minha cor não era branca como a pele
Da maioria da população!
O meu nariz não era perfeito!
E por fim me disseram que eu não me
Enquadrava no estereotipo de belo
Que alguns estilistas estrangeiros
Decidiram como “padrão de beleza”
Imposto, ditatorial e único aceito
Pela a nossa sociedade!
Quem estiver fora da “ditadura estética”?
Que faça uma plástica para se enquadrar
Ou se deprima de tanto desgosto devido
Ao bullying e ao preconceito da “manada”
Idiotizada, alienada e manipulada pela a
Televisão, internet, pelas revistas e jornais!
E a riqueza da “diversidade” que tanto
Enriquece a nossa natureza, no meio social
Foi se empobrecendo, ridicularizada pelas
Propagandas conotativas, falsas, sofrendo
Perseguição nas escolas, nas igrejas e na
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Sociedade por preconceitos infundados,
Justificado apenas na soberbia de se sentir
“Superior” aos demais “diferentes” se
Comportando como legitimo defensor
Da nossa “uniformidade” social!
Perdi a minha originalidade e passei a
Copiar os “modelos impostos” pelos meios
De comunicação midiática!
Chego a jogar no lixo um guarda-roupa
Simplesmente porque dentro dele saíram
De moda as roupas que agora são cafona!
Os meus elepês de vinil com musicas
Poéticas foram para o museu e agora
Ouço “Axé Bahia”, o “funk ostentação”
Que reduziram a mulher musa amada em
Simples “objeto de prazer” passageiro!
A mulher virou um acessório do meu a pê
E do meu carro pronta para ser mostrada
Como se faz com um carro novo do ano!
Ao invés de um individuo único, genuíno,
Indivisível, que fala o que pensa, com
Opinião formada, que sabe o que quer...
Atualmente foi transformado em mero
“CONSUMIDOR” passivo que compra
Por impulso o que a propaganda da tevê e
Da internet lhe manda e não descarta o
Que o consumismo lhe ordena!
Fazemos do funk ostentação a música de
Nossa quebra do cartão de credito!
De “cidadão” que reclama, protesta e
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Exige os seus direitos, viramos público
Que apenas assiste na cadeira todo o caos
Manipulativo social e o único controle que
Temos nas mãos é o da televisão, do ar
Condicionado e do vídeo!
De resto até o nosso “pensar” e pensamento
Estão sendo manipulados pela internet,
Facebook, Televisão, CPF e Receita Federal!
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SE JESUS CRISTO VIESSE HOJE

Se Jesus Cristo viesse hoje neste Brasil?
Primeiro para nascer teria que driblar a
“Quadrilha dos abortos” dos nossos
Médicos abutres.
Depois, ficar invisível para não ser
Assassinado pelos policiais que sobem
Os morros e exterminam os negros
Pobres e favelados onde a idade media
Não passa dos vinte e cinco anos.
Se Jesus Cristo viesse hoje neste Brasil?
Quando fosse pregar nas ruas e nas
Avenidas das cidades, provavelmente, os
Padres e os pastores iriam cobrar dele o
Diploma universitário de alguma
Universidade mundial. Ele seria logo
Desclassificado a exercer o oficio de
Mestre, educador e de doutor.
Seria excomungado pelo o catolicismo
Por discordar de seus dogmas de fé.
Seria processado pela a nossa justiça
E pelos partidos políticos por falar
Abertamente o que pensa sobre as
Nossas autoridades.
Iria ser perseguido na qualidade de
“Blasfêmio” quando sendo um Zé
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Ninguém neste mundo, sem ter ao menos
Um barraco em alguma favela, se
Denominasse o “Filho de Deus!”
Onipotente, Todo Poderoso, Deus
Conosco, o Emanuel...
Se Jesus Cristo viesse hoje neste Brasil?
Os médicos, os psiquiatras, os laboratórios
E os farmacêuticos iriam processa-lo por
Curar os doentes do SUS de graça, por
Retirar dos manicômios os doentes
Mentais que servem de “carniça humana”
Aos psiquiatras que exploram a sua
Demência passando drogas para torna-los
Dependentes e não para curá-los!
Por esvaziar as farmácias que nos vendem
Remédios que não curam, se quer,
Bicheira em jumento, égua e cavalo.
Se Jesus Cristo viesse hoje neste Brasil?
Ao pregar a Boa Nova do Evangelho aos
Pobres de espirito e de coração, e excluir
Os parlamentares corruptos, os indivíduos
Trapaceiros, os doutores da lei que se
Vendem por qualquer real, os advogados
Que fazem fortunas enganando e roubando
Os analfabetos da justiça, os cafetões que
Exploram as crianças e jovens na
Prostituição infanto-juvenil, além dos
Policiais que abusam da autoridade
Agredindo os indefesos pobres, pardos
E negros da periferia.
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Se Jesus Cristo viesse hoje neste Brasil?
Quando começasse o sermão dos AIS?
Ai dos políticos que roubam o suor dos
Trabalhadores, assalariados e pobres
Em suas corrupções, notas frias e de
Laranjas.
Ai dos juízes, promotores e advogados
Que vendem “pareceres” favoráveis aos
Delinquentes endinheirados.
Ai dos médicos que assinam o ponto no
SUS e vai embora receber o pró-labore.
Ai dos psiquiatras que passam drogas
Aos esquizofrênicos para dopa-los,
Mascarar a cura e rouba o dinheiro
Deixando o paciente morto-vivo para o
Resto da vida! Sem ao menos fazer uma
Terapia cognitiva ou outra que ajudasse
A superar o trauma vivido!
Ai dos motoristas embriagados no
Volante que fazem do carro uma
Arma mortífera!
Ai dos agressores de mulheres, crianças
E de velhos... Ai dos filhos e netos que
Que desviam a minguada aposentadoria
Dos pais e dos avôs!
Se Jesus Cristo viesse hoje neste Brasil?
Ele iria ficar perplexo com o que iria
Encontrar! Ao invés de um Cristo Salvador,
Revolucionário e que incomodava os
Poderosos deste mundo?
As igrejas o transformaram em um Pop
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Star que faz canções de funk ou sertanejo
Para a plateia cantar, rebolar e dançar!
Já escutei até padre católico cantando
“O êi, êi, êi, de Jesus!” Teve até um
Sacerdote que chegou a fazer uma
Parodia com o funk de Anita.
As igrejas foram transformadas em um
Programa de auditório onde os padres
E os pastores se miram no Faustão para
Brigar pelo o espetáculo da fé.
Os pastores fizeram do testemunho
Da fé, o “show da fé”. Um desfile de
Milagres que é para aumentar a
Audiência da televisão e o numero dos
Fiéis a serem extorquidos pelos dez
Por cento do dizimo!
Se Jesus Cristo viesse hoje neste Brasil?
Acho que iria expulsar do templo com um
Chicote de cordas trançadas aqueles
Que fizeram do seu Evangelho um meio
Para se enriquecer, uma tela para pintar
A sua vaidade e um inferno para botar
Os seus devotos! Na verdade o que
Queremos é apresentar um Jesus Cristo
Que nos incomode tanto quanto o
Nosso guru Papai Noel! As igrejas
Viraram um balcão de negócios onde
A bolsa de ações da fé sobe ou desce
De acordo com a realização dos milagres!
Os cristãos migram de uma igreja para
Outra de acordo com o ranking dos
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Milagres! E Jesus Cristo não passa
De um serviçal, escravo nosso para
Proporcionar uma vida de prazeres!
Se Jesus Cristo viesse hoje neste Brasil?
Acho que seria para decretar o julgamento
Apocalíptico do Armagedon!
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O NOSSO REFERENCIAL ZUMBI
(20 de novembro: Dia da Consciência Negra)

Se desamarre das correntes da opressão
E siga os passos do eterno rei Zumbi...
Que criou um oásis dentro da escravidão
E fez o sol da nossa liberdade ressurgir!
Fez uma reforma agraria em nossa nação
Contra a vontade dos poderosos daqui!

Enquanto estiver um negro oprimido
Bem preso no tronco desta pobreza!
Toda nossa bonança não fara sentido,
Pois o homem do homem virou presa!
Mesmo que o carnaval faça um alarido?
Nossa alegria será fingida com certeza!

Que o Zumbi seja o nosso referencial,
Para toda a gente e qualquer cidadão!
Que batalha, luta contra o grande mal,
Contra os “resquícios” da escravidão!
Vendo povo se amontoar como jornal,
Nos transportes coletivos desta nação!
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Esqueçamos a Lei Áurea enganosa
Que foi para o negro uma usurpação!
Assinada por uma Princesa poderosa
Que livrou os negros da vil escravidão!
Porem jogou-os na miséria sem prosa,
Habitando as favelas sem urbanização!

Os libertos foram vender nosso acarajé,
Pois eram analfabetos e sem a educação!
A negra se prostituiu no nosso cabaré...
E continuou trabalhando para o barão!
Outros foram para as ruas como esmoler,
Enquanto o resto foi abarrotar a prisão!

Mesmo com injustiças e a desigualdade,
Com milhões de gente vivendo do lixão
E outros milhares nas ruas desta cidade.
Isso parece não incomodar nós cidadão.
Parece que faz parte da nossa realidade,
Assistir ao ser humano em degradação!

O pobre virou piada na nossa televisão,
E seu grito virou uma grande zombaria!
Ninguém leva a serio a dor de um irmão,
E da sua miséria faz tremenda picardia!
Parece até acostumado com a corrupção,
Que troca os seus direitos por nota fria!
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Consciência das “algemas” não se tem,
Pois estamos anestesiados no carnaval.
E para piorar a Copa no ano que vem...
A nossa população vai se surtar geral.
Melhorar vida não é meta de ninguém,
Pois o futebol é a coqueluche nacional!

O politico o próprio salario aumenta,
O jogador estipula quanto vai ganhar!
Do lado pobre nossa corda arrebenta...
E por um misero mínimo vai batalhar!
Na eleição ser enganado experimenta
E elege o algoz que vai lhe explorar!

Vejo a nossa delegacia superlotada,
De pardos, negros e de analfabetos!
Parece “navio negreiro” da cambada
Que estão excluídos por completos!
E a sociedade ignora gente armada...
Que habita nossos guetos secretos!

A desigualdade é o nosso pelourinho,
E o bacalhau nos açoita nesta pobreza!
Uma senzala na favela é o nosso ninho,
E a feijoada é o prato de nossa mesa!
Viajamos num transporte apertadinho
E se protestar cai no pau com certeza!
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Imigramos da senzala para a favela,
A polícia substituiu capitão do mato!
Invade os barracos nas nossas vielas
E leva os pardos para o assassinato!
A lei Aurea só abrandou as mazelas,
Porem a exploração perpetua de fato!

A nossa moradia é um pobre barracão,
E o nosso salario uma gorjeta de barão.
Se bobear da policia ganha o pescoção
E vai virar mais um entulho na prisão!
Para a lida vai empilhado na condução
E a sua segurança a mercê dum ladrão!

Depois de velho a coisa passa piorar,
Pois falta UTI, leito, lençol e hospital.
O Zé povo ainda vem lhe discriminar
Dizendo que velho só deve passar mal,
A sua pensão o seu filhinho vai roubar
Para apressar logo o esperado funeral!

Vivemos em meio a tanto bandeirante
Que assassinamos a qualquer Zumbi...
Basta gritar aquele grito retumbante?
Que aparecem os Domingos contra ti!
Falar em liberdade para o semelhante?
Fere a Constituição da Republica tupi!
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A “GUERRA CIVIL” NO TRÂNSITO DO
BRASIL
(São mais 870.000 mil mortes em dez anos enquanto o povo
faz carnaval, Copa da FIFA e churrasco na laje?)

Que país hipócrita é o nosso Brasil!
A nossa rodovia nos mata, adoidado!
O nosso transito é uma “guerra civil”,
Mas o politico continua anestesiado...
O nosso povo finge que não nada viu!
E na estrada morre mais um coitado!

A moçada assume o seu risco de matar,
Misturando muito álcool com a direção!
Mas a Lei branda não vai lhe processar,
Porque a impunidade é a sua salvação!
O delegado vai o seu processo arquivar,
Pagando fiança, e cesta básica ao irmão!

Nosso Brasil é uma nação dissimulada,
Pois não mostra o que devemos saber!
Vivemos em uma guerra civil declarada,
Mas nem politico nem o povo quer ver!
Oitenta pessoas por dia em nossa estrada,
Uma estatística de guerra pra se esconder!
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Nos últimos trinta anos de nossa nação,
Como em nenhuma outra guerra global,
Foram dizimados quase que um milhão,
Apenas festejando a Pascoa e o carnaval.
Mas nem protesto se ouviu da população,
É que morrer na estrada virou algo banal!

Fico arretado com padre e com o pastor,
Pois eles fingem que não enxergam nada!
Uma guerra civil no nosso país se instalou
E mais de trinta mil vidas ao ano, ceifada!
O nosso povo se enlouqueceu e se surtou,
Misturando cerveja com a direção safada!

A nossa população já surtou e pirou geral,
Pouco importa se vai ter vida ou morrer?
Mistura a bebida com o volante na moral...
Contando com lei caduca pra lhe proteger!
A sociedade apenas acompanha o funeral,
Mas nada cobra da autoridade o porquê?

Fazemos passeata por união homossexual,
Ainda queremos legalizar a peste do aborto!
Enquanto isso milhares perdem a vida final,
E o nosso povo apenas chora pelo o morto!
No fim de semana neste feriado e no Natal?
A festa de muitos acaba mesmo é no horto!
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O motorista que dirige todo arrebitado,
Sem se preocupar com a sua segurança!
E outros tantos que pilotam embriagado,
Causando um pânico a toda vizinhança!
Mas esta lei idiota e caduca do Estado?
Nunca pune quem praticou a lambança!

Quantos vão morrer na nossa estrada?
Trinta mil ainda me parece muito pouco!
Nossa sociedade ficou toda anestesiada
Assistindo a barbaridade como pantouco!
A classe politica finge não ver mais nada,
E o povo no enterro toma agua de coco!

Pudera um povo que acha feio se reclamar,
E quem levanta a voz é taxado de revoltado?
Pra esse povinho o Brasil pode até se acabar,
Morte na estrada não sensibiliza o danado!
Nossa lei ultrapassada pode até se perpetuar?
Que nenhum politico vai ser responsabilizado!

O politico deve ganhar comissão de funerária,
E também ser um sócio de alguma fisioterapia!
Pois com tanta morte em nossa estrada diária?
Tem muito abutre explorando a morte na via!
É o DPVAT, o seguro e nossa CIDE ordinária...
Se beneficiando da morte do povo na rodovia!
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ESCRAVO DOS TEUS BEIJOS

Você veio como uma poesia
Que escrevo com a inspiração...
Trouxe o sol para o meu dia...
E a minha vida se fez verão...
Transformou a dor em alegria
Preencheu o vazio do coração!

Quero o suco desses cacauais
Para umedecer a tua boquinha...
Molhar os teus lábios sensuais
Para enxugar beijando a minha...
Até quando não aguentar mais?
Vou beijar a minha florzinha!

Quero massagear teu corpinho
Como se fosse á fruta gostosa...
Quero com todo o meu carinho
Tocar-te como se fosse á rosa:
Que se despetala com o jeitinho
Que merece uma ninfa formosa!
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O teu umbigo é de Afrodite
As tuas coxas de uma modelo...
Que despertas o meu apetite
Quando afagas o meu cabelo...
Nesta hora, pode crer, acredite:
Sou teu apaixonado com zelo!

Teu corpo é dádiva de Deus,
Teu beijo a obra da natureza
Que aquece os desejos meus...
Pois o teu ósculo com certeza
Escraviza-me aos beijos teus
E me faz servo desta princesa!
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A NOSSA SOCIEDADE HIPÓCRITA

O poeta publica como o filho de puta,
A edição do livro é toda independente!
O poder público faz que não lhe escuta,
O poeta paga pra fazer cultura da gente!
Como menestrel do poema com a batuta
Comanda a orquestra da poesia veemente!

Vivemos em uma sociedade imbecil,
Que fez da ética e moral a corrupção!
Não temos família arrumada no Brasil
E rezamos pra não ser alvo do ladrão!
O bandido pode andar armado de fuzil?
Mas o povo não conta com a proteção!

A família não cuida do doente mental,
Esquizofrênico é jogado no sanatório!
Fica preso como o qualquer marginal
E os antidepressivos acelera o velório!
A família se sente aliviada deste mal,
Pronto para fazer outro no repertorio!
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Vivemos em nossa falsa sociedade,
Que se esforça para fazer o carnaval!
Encara o futebol com toda a seriedade,
Mas deixa o doente sem um hospital!
De menor rouba e comete barbaridade?
Mas a Justiça não lhe pune pelo o mal!

Tudo que não presta para nosso Brasil:
É o final de nossa novela vagabunda,
É o desfile de escola de samba no Rio,
É a miss bumbum com a grande bunda,
Mas as crianças nas ruas ninguém viu?
E o futuro da nação no lixo se afunda!

Preferimos a nossa prisão domiciliar,
Toda engradeada em nossa casinha!
Mas não cobramos segurança acola?
E cruzamos os braços como a rainha!
O ladrão pode vir em casa nos roubar?
Mesmo assim não abrimos a boquinha!

Mesmo atendido no chão ou no corredor,
O nosso povo não protesta pelo o hospital.
Suporta calado como um cordeiro sua dor?
Mas não reclama do seu “presidente” mal!
Entrega toda desordem ao Deus e Senhor?
E atrás do trio elétrico pula o seu carnaval!
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Gari no Rio parado por aumento salarial,
Deixou todo lixo espalhado naquela rua!
Mas na Sapucaí desfilava nosso carnaval?
Cheio de musas belas, completamente nua!
Ninguém se importava com o gari bem mal,
Nem nossa televisão mostrava tristeza sua!

No Rio de Janeiro o gari vai escoltado
Limpar as ruas da sujeira do carnaval.
O pobre já esta ate muito acostumado
Pois na escravidão sempre caia no pau!
O nosso Brasil pousa de pais civilizado?
Mas força gari a labutar na mira policial!

Não bastasse aquele trono da pobreza,
Ainda vem o capitão do mato policial...
Forçar nosso gari a voltar sua limpeza,
Sem seu reajuste digno e constitucional.
Dignidade humana é ferida com certeza,
Mas no Brasil “coisa seria” é o carnaval!

Vemos o descaso com a vida em geral,
Motorista bêbado dirigindo a condução!
O pai de família morto pelo o marginal,
Sem que ao nosso povo cause comoção!
O politico sendo chamado de um lalau?
Mas depois retorna na próxima eleição!
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Querem com a alegria do nosso carnaval,
Esconder a desordem e a grande tristeza!
Enquanto o nosso povo pobre passa mal?
A folia vai enriquecendo a nossa nobreza!
Bilhões são torrados nesta diversão total,
E milhões de pobres sem comida na mesa!

A nossa sociedade hipócrita do inferno,
Aceita o trabalho forçado como natural!
Pousamos de ser um pais muito moderno?
Fazendo do mundo o maior do carnaval...
Pagamos ao politico a moradia e o terno?
Mas forçamos o gari com escolta policial!

Quem quiser conhecer o inferno em vida?
Nunca tente se passar de um doente mental,
E não brinque de envelhecer aqui querida!
Nem ouse precisar de consulta no hospital.
Quem rouba galinha mesmo fica sem saída,
E vai para nossa cadeia de estilo medieval!

Vivemos na sociedade cheia de hipocrisia,
Somos o país mais hipócrita deste mundo!
No carnaval criamos a mais linda fantasia,
Enquanto o doente é jogado no submundo!
No futebol esbanjamos classe e categoria?
Mas atendemos o doente no chão imundo!
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A BARBÁRIE NOSSA DE CADA DIA
“A faxineira Cláudia Silva Ferreira, de 38 anos, vai comprar
pão, na favela da Congonha, em Madureira, subúrbio do Rio
de Janeiro (RJ). Com um copo de café na mão, de repente, ela
é baleada pela policia e morre...”

O que é aquilo que tá sendo arrastado
Pela a viatura da nossa policia, Irmão?
Parece um cadáver de um cão coitado...
Mas pelo tamanho cachorro não é não!
Parece um pedaço de boi esquartejado,
Que desfila se arrastando pelo o chão!

A polícia caminha em alta velocidade,
Parece não se importar com o animal.
O corpo se rala com muita atrocidade,
Com o destino mesmo de um hospital.
Chega como cadáver sem motricidade
E foi descartado como um lixo pessoal.

Algum curioso filme esta tal atrocidade
E descobre que se trata de uma mulher!
Uma negra da favela de nossa cidade...
Pobre favelada sem prestigio qualquer!
Para a polícia uma bandida de verdade,
Não é preciso que se identifique quem é...
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A nossa negra é uma vitima entre mil,
A presidente Dilma fica constrangida!
Mas a Justiça impune do nosso Brasil
Prende solta antes de um ano querida!
O corpo de Amarildo quem foi que viu?
É que não vale nada aqui a nossa vida!

O caixa eletrônico merece ser protegido,
Nota de escola de samba tem carro forte.
A Justiça considera “rolezinho” proibido
E a segurança protege o Shopping Norte!
Mas da nossa policia e do nosso bandido?
Ninguém protege o trabalhador da morte!

Negro é sempre confundido com marginal
E vai encarcerado sem o direito de defesa!
O preconceito virou uma pratica bem banal...
É como um café e a farinha na nossa mesa!
O politico tem sua segurança muito pessoal,
O povo não pode nem se armar com certeza!

O jogador e o politico tem um batalhão
Um exército de segurança pra defender!
Ninguém chega perto da nossa Seleção,
Enquanto o nosso povo tem que se f...
Ficar na frente da bala de um três oitão,
Depois ter o corpo cravejado para valer!
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Parece que vivemos a barbárie sem fim...
E o nosso “silencio” chega a ser bizarro!
Mesmo sabendo que teremos mesmo fim?
Pois somos feitos daquele mesmo barro!
E nos comportamos como anjos querubim...
Enquanto a violência em nós faz escarro!

Uma negra pela a rodovia arrastada,
Mal causa em nosso povo comoção!
A classe politica fica só indignada!
Assistindo as noticias na televisão!
Favelado recebe trato de conspirada
Como se pobre negro fosse do “cão”!

Vivemos numa ditadura do dinheiro,
Disfarçada pela a nossa hipocrisia!
Favelado é tratado como desordeiro...
Matado pela a polícia em pleno dia!
Cadeia de pobre é o “navio negreiro”...
Mas contra o sistema quem insurgia?
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O BRASIL É A GRANJA COMARY

O nosso Brasil é a Granja Comary
E também o Carnaval na Sapucaí...
O resto faz sem dente morrer de ri,
Fazendo pirraça ao povo do Haiti!
O nosso doente é atendido no chão,
Pois falta UTI para nosso enfermo!
Mas na Granja Comary pra Seleção?
Tem mordomia paga pelo o governo!
Enquanto o povinho mendiga o pão?
E fica esquecido e perdido no ermo!
O nosso Brasil é a Granja Comary
E também o Carnaval na Sapucaí...
O resto faz sem dente morrer de ri,
Fazendo pirraça ao povo do Haiti!
Se eu fosse um jogador da Seleção?
Não morreria por falta de uma UTI.
Desfrutaria da mordomia de Sultão,
Quando fosse para a Granja Comary!
Não comeria apenas arroz com feijão,
E nem iria pra escola publica daqui!
O nosso Brasil é a Granja Comary
E também o Carnaval na Sapucaí...
O resto faz sem dente morrer de ri,
Fazendo pirraça ao povo do Haiti!
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A falta de segurança já virou guerra,
Como não temos igual neste mundo.
Mais de cem por dia a gente enterra... (142)
Fazendo do nosso Brasil o submundo!
O pobre do favelado é quem se ferra,
Pois é tratado como um vagabundo!
O nosso Brasil é a Granja Comary
E também o Carnaval na Sapucaí...
O resto faz sem dente morrer de ri,
Fazendo pirraça ao povo do Haiti!
Nossa escola é uma verdadeira piada,
Cheia de historias para o boi dormir!
O aluno passa sem saber quase nada,
Mas o governo lhe proíbe de repetir.
Nossa educação já virou marmelada,
Pois virou um passa- tempo por aqui!
O nosso Brasil é a Granja Comary
E também o Carnaval na Sapucaí...
O resto faz sem dente morrer de ri,
Fazendo pirraça ao povo do Haiti!
Dorme na fila pelo o titulo de eleitor,
Com medo de perder a Bolsa Escola...
É atendido no hospital num corredor,
Como um “bandido” que cheira cola!
Chama o “corrupto” de meu senhor!
Para ver se um trocado ele descola!
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O nosso Brasil é a Granja Comary
E também o Carnaval na Sapucaí...
O resto faz sem dente morrer de ri,
Fazendo pirraça ao povo do Haiti!
Confundimos cidadania com torcedor,
E o patriotismo com a nossa Seleção!
Temos uma vida que beira o horror?
Mas ninguém reclama desta podridão!
O nosso povo é um “cordeiro” eleitor,
Que beija quem o rouba na corrupção!
O nosso Brasil é a Granja Comary
E também o Carnaval na Sapucaí...
O resto faz sem dente morrer de ri,
Fazendo pirraça ao povo do Haiti!
Temos cabeleireiros e até um dentista,
Piscina quente pra jogador se banhar.
O jogador tem aquele trato de artista,
E a massagem para não se estressar!
Mas o povo cai no pau na Paulista...
Para aprender que não pode protestar!
O nosso Brasil é a Granja Comary
E também o Carnaval na Sapucaí...
O resto faz sem dente morrer de ri,
Fazendo pirraça ao povo do Haiti!
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A coisa esta mesmo fora de governo,
Pois a família esta pedindo o militar!
O povo esta jogado naquele ermo...
Vivendo sem direitos em seu lugar!
Pois a segurança é um caduco termo
Sem memoria para o povo se lembrar!
O nosso Brasil é a Granja Comary
E também o Carnaval na Sapucaí...
O resto faz sem dente morrer de ri,
Fazendo pirraça ao povo do Haiti!
Enquanto o povo come ovo por aqui,
E recebe aquele salario insignificante?
Temos a piscina coberta na Comary...
E uma suíte presidencial bem bacante.
Enquanto no coletivo sofre como siri
Ou é “encoxada” neste metrô farsante!
O nosso Brasil é a Granja Comary
E também o Carnaval na Sapucaí...
O resto faz sem dente morrer de ri,
Fazendo pirraça ao povo do Haiti!
Temos cabeleireiros e até um dentista,
Piscina quente pra jogador se banhar.
O jogador tem aquele trato de artista,
E a massagem para não se estressar!
Mas o povo cai no pau na Paulista...
Para aprender que não pode protestar!
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O nosso Brasil é a Granja Comary
E também o Carnaval na Sapucaí...
O resto faz sem dente morrer de ri,
Fazendo pirraça ao povo do Haiti!
Quando vejo o luxo da Granja Comary?
E o glamour do Carnaval da Sapucaí?
Imagino o meu doce hospital sem UTI...
Minha escola toda depredada por aqui...
Joseph Blater do povo morrendo de ri...
Enquanto o politico faz do Brasil Haiti!
O nosso Brasil é a Granja Comary!
O restante uns refugiados do Haiti!
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O ORGULHO FALSO DE SER
BRASILEIRO
“Na Ucrânia o povo joga o político no lixo.
No Brasil políticos jogam o povo no lixo”.
(Charge do UOL: acesso em 22 de
Setembro de 2014)

Temos uma televisão safada e mentirosa
Que me insinua a ter “orgulho” do Brasil?
Onde esta, então, a minha vida formosa?
Se nem segurança eu tenho em meu canil?
A vida é cheia de espinhos como a da rosa
E os meus direitos de cidadão ninguém viu!

A polícia me ataca sem fazer nada ou razão,
Pois negro por aqui é considerado “suspeito”!
Manda descer as calças e lhe mete o bofetão,
Depois manda embora roubando seu direito!
Isso quando não lhe deixa estirado no chão,
Alegando “auto de resistência” do vil sujeito!

Bandido lhe sequestra sem dó e sem piedade,
E você vira refém deste pequeno delinquente!
Que estupra a sua mulher com tranquilidade,
Mas é menor de idade e a culpa é da gente!
A justiça não lhe “impune” pela barbaridade,
E deixa o bichinho solto pra matar novamente!
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Temos uma mídia comprada pelo governo,
Que nos proíbe emitir a qualquer “opinião”.
Mesmo que o país seja alvo de desgoverno?
A verdade dos fatos deve fugir da televisão!
O Brasil vive um caos de vida sem termo?
Enquanto o dinheiro encobre a investigação!

Vivemos em uma democracia mentirosa,
Que agride quem protesta pelo o direito!
Policia assassina a população sem prosa
E a Justiça não apura a morte do sujeito!
O povo virou o nosso boto cor de rosa
Que morre pela a corrupção do prefeito!

Assisto à novela desta televisão aberta
Com programação para doente mental!
Cheia de barraco e violência por certa...
Que chego a pensar no inferno bacanal.
Toda verdade o nosso jornal encoberta
E nos mostra apenas o lado do capital!

Sou atendido no corredor ou no chão,
Pois não tenho leito no meu Hospital!
Gravida acaba parindo perto do portão,
E o medico só aparece depois normal!
O meu direito a saúde eu nunca vi não,
E depois de morto fico nu no funeral!
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Chegando ao cemitério caio numa cova
E depois vêm outros em cima de mim!
A minha memoria é lembrada uma ova?
Sou como o “índio brasis” tupiniquim!
Do Brasil recebo uma banana pacova
E o desprezo de ser Zé Ninguém assim!

Onde esta o meu orgulho de brasileiro?
Se o defunto não tem lençol pra cobrir?
Vai pelado como frango do cozinheiro,
Sem mortalha para a sua nudez vestir!
Mas em vida um terço do seu dinheiro,
Bancou a mordomia do politico daqui!

Onde esta o meu orgulho de brasileiro?
A mídia idiota me informou na seleção?
Pois a Pátria me trata como perdigueiro,
Um bandido sem moradia na sua prisão!
Sem saúde, sem educação e sem dinheiro...
Favelado e pegando busu de superlotação!

Onde esta meu orgulho de ser brasileiro?
Quem achar por Deus me avise primeiro!
Até hoje fui tratado como um desordeiro,
Tendo escola comandada por baderneiro,
Na Saúde sendo atendido por derradeiro,
E morando numa favela no meu poleiro!
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A BESTIALIDADE DA SELFIE

A “selfie” virou uma mania mundial,
Um culto a personalidade irracional.
Mesmo que o outro esteja muito mal?
Ou mesmo numa abordagem policial?
Em meio a um acidente mesmo fatal?
Este imbecil faz uma “selfie” natural!

Fazemos “selfie” em qualquer lugar,
Mesmo no “velório” da avó falecida!
O sujeito faz “selfie” sem se importar?
Pobre da velha que perdeu a sua vida!
Não temos nem pela morte um pesar?
Vivemos como se fosse um homicida!

Até em Auschwitz campo de mutilação?
Que assassinava os judeus em “massa”!
O idiota fez uma “selfie” naquele porão
E postou na Web como sendo de praça!
Ao invés de piedade pela a exterminação?
Abriu no Facebook um sorriso de graça!
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Devemos resgatar os valores humanos
E deletar os princípios desta violência.
Deixar de atacar a beltranos e fulanos?
E de agredi-los em nossa vã demência!
Para que o sangue não jorre nos canos
E um idiota faça “selfie” sem coerência!

A bestialidade da “selfie” é mesmo geral!
Não escapa sequer doente em hospital?
Gente se afogando no mar e coisa e tal?
Até em “contração de parto” na moral?
Temos idiota fazendo uma “selfie” ilegal
E postando na rede com a cara de pau!

Até o Obama no enterro de Mandela?
Fez uma “selfie” no tempo indesejado!
Enquanto povo sofria como mortadela?
O visitante fazia uma “selfie” do lado!
Mostrando pesar pela galinha cabidela
Que lhe mata a fome de um esfomeado!

Se alguém prende a mão no elevador?
Ninguém lhe ajuda a salvar a sua mão!
Aproveita seu momento de muita dor?
E tira uma “selfie” com toda satisfação!
Posta numa rede social seja como for?
E aguarda as “curtidas” sem comoção!
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Enquanto uma mulher nova foi agredida?
Um imbecil fez uma “selfie” na situação!
Pouco se importou se ela perdesse a vida?
E se omitiu como o Judas na crucificação!
Aproveitou, fez mais uma “selfie” na saída?
E postou na internet aguardando a curtição!

Em cima da moto ou no volante do carro?
Há gente fazendo “selfie” sem se preocupar?
Mesmo que seu corpo se estatele no barro
Ou então faleça em algum acidente acolá?
O sujeito quer um autorretrato de sarro...
Enquanto a alma com Deus vai conversar!

Até o psicopata mata sem o menor receio,
Faz uma “selfie” e posta numa rede social!
Tem idiota que ainda “curte” seu caso feio,
E nem se importa se o seu ato foi criminal!
Quando esta “selfie” entrou em nosso meio?
O povo perdeu a decência, a ética e a moral!
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O TSUNAMI DO BRASIL

Temos a carga tributaria estrondosa,
O hospital público coisa vergonhosa,
E uma justiça impune muito morosa.
Uma policia violenta muito perigosa,
Uma classe parlamentar muito danosa
E um povo caladinho sem fazer prosa!

O estudante não respeita o professor,
E a mamãe apoia atitude do agressor!
A lei é muito branda com o opressor!
O mestre é desempregado pelo diretor,
O vandalismo nas escolas é um terror
E o ensino, digo mesmo é um horror!

A politica seria para o bem estar?
Mas aqui visa o interesse particular!
O politico pode os impostos desviar
Que na próxima eleição vai ganhar!
O nosso povo jogado ao Deus dará?
Não sabe no banco nem a grana sacar!
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Pagamos imposto de primeiro mundo,
Mas na Saúde o trato é do submundo!
Na escola quem manda é o vagabundo!
O politico é ladrão asqueroso imundo...
O nosso povo vive como o moribundo
De tanta overdose de ópio infecundo!

Temos o nosso futebol sem futuro,
Que agoniza recordando o passado.
No colégio o vândalo pula o muro
Depois que o professor foi atacado!
Nossa justiça sequer diz desconjuro?
Pois o jovem tem foro privilegiado!

Temos uma televisão toda comercial
Que vende noticia como coisa banal.
Proíbe o ancora de opinar no jornal...
Para deixar idiotizado nosso pessoal.
Jamais denuncia aquele roubo estatal,
Pois a tevê é pertence ao politico tal!

O brasileiro é um povo anestesiado,
Que não sente nada ou coisa assim?
O politico fecha o hospital do lado
E ele ainda elege aquela coisa ruim!
Só enxerga bunda e músculo sarado
Que desfila no carnaval tupiniquim!

110

Politica é a arte de ajudar a população,
Mas no Brasil virou mesmo profissão
Depois que se instituiu aquela reeleição...
O povo é teleguiado por nossa televisão
O politico em nossa grana mete a mão,
Mas como castigo é reeleito na eleição!

Tomamos uma overdose de alienação,
Mas não nos afastamos da televisão!
Votamos duas vezes em politico ladrão,
Mas quando sai á rua beijamos a mão!
Fazemos da casa engradada uma prisão,
Mas por segurança não fazemos mutirão!

Na Indonésia, na Tailândia e no Japão...
O Tsunami fez uma enorme devastação!
Mas depois dez anos veio á reconstrução!
Enquanto o “Tsunami” do Brasil, irmão?
Continua piorando em qualquer direção...
Na segurança, saúde, moradia e educação!
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O NAMORO E O CASAMENTO

O namoro é uma fase gostosa!
Os pequenos gestos têm valor!
Um beijo, um bombom, uma rosa?
Bastam para o nosso amor!
Nossa amada fica muito orgulhosa
Com os pequenos gestos de amor!

Um telefonema bem ligeiro,
Um bilhetinho na geladeira.
Satisfazem o amor verdadeiro
Na forma de paixão primeira!
O nosso coração aventureiro
Suspira por amasso na porteira!

Por excesso de ser gostosa
Você paga Imposto Federal.
Por ser inteiramente deliciosa
Desde o começo até o final!
Estonteante e toda formosa
Com o seu corpo escultural!

Quando chega o casamento?
Começa o nosso vil tormento!
Cai o valor das coisas pequenas...
E nos esquecemos das obscenas!
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Nosso sexo agora é um dever,
Para o casal uma obrigação!
Ninguém transa mais por prazer,
Mas para evitar uma traição!
E com a rotina deste conviver
Apenas para adiar a separação!

As coisas grandes têm mais valor:
Os vencimentos do nosso Cartão,
Aluguel, IPVA, carro e computador...
Agora nos escravizam a atenção!
Os carnês e os cheques ao portador...
Além das prestações de montão!

E já nos esquecemos de namorar!
Nossos filhos a nossa preocupação!
E a nossa “paixão” em terceiro lugar?
Depois das finanças e da gestação!

Com as coisas grandes no lugar,
E as pequenas coisas fora do ar?
O casamento vai para o espaço
Com o namoro, beijo e o amasso!

113

O BRASIL NAS COSTAS DO NEGRO
“Era assim: no nascer do dia
Meu pai ia e na morte do dia?
Ele vinha! Ele trazia sempre
O suor no rosto, o corpo cansado
E nada no bolso”!
(O cantor de Reggae
EDSON GOMES)

Por mais de três séculos esta nação,
Nas costas do negro ela caminhou!
Foi o período da nossa escravidão...
Que a bandeira do Brasil manchou!
O nego só tinha o “pano, pau e pão”,
E o tronco se desobedecer ao senhor!

O Padre Vieira comparava a Paixão,
Que Jesus Cristo na cruz foi pregado!
O negro era um objeto de negociação
Daqueles que se vendem no mercado!
A nega saciava o filhinho do patrão
Com o seu leite das tetas purificado!

O Grande rei Zumbi dos Palmares,
Proclamou a liberdade nesta terra!
Mandou a opressão pelos os ares?
Enfrentou o bandeirante na guerra!
O tumbeiro continuou pelos mares,
E o sonho de ser livre não emperra!
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A lei Áurea tirou o nego do Pelourinho,
Mas o lançou no tronco desta pobreza!
Foi vender quitute e acarajé coitadinho!
Para poder botar comida na sua mesa!
O Brasil continua explorando o neguinho,
Com sua cara de pau na maior safadeza!

Após a libertação não saiu da cozinha,
Partiu da senzala e foi morar na favela!
Os maus tratos perduraram na vidinha,
Com os negros empilhados numa cela!
Nem perguntava se drogas o nego tinha?
Batia na pessoa e atirava na testa dela!

Quando o militar sobe a nossa favela?
E mata o negro sem a menor piedade?
A população entra nos barracos dela?
E fecha as portas para a barbaridade!
O corpo do nego é arrastado sem vela,
Como se fosse de um cão de verdade!

Quem os livrará desta metralhadora?
Quem os protegerá da bala do fuzil?
A morte sobe nossa favela acolhedora
E um genocídio toma conta do Brasil!
O nego é morto sem entidade protetora,
Enquanto o povo nos diz que nada viu!
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O medo, esse silêncio e a “omissão”,
Infectou o povo com o vírus mortal!
A polícia pode matar o negro irmão?
Que o povinho teme seguir o funeral!
Genocídio conta com apoio da nação:
“Bandido bom é o morto” coisa e tal!

Ao invés do tronco o ferro do fuzil,
E o feitor substituído pela a militar!
O Tumbeiro que lotava nosso Brasil?
Hoje vieram as cadeias no seu lugar!
O nego tem um tratamento de canil,
E o racismo que vem lhe infernizar!

Falar em “libertação” é uma hipocrisia,
Pois faz um sucesso nosso preconceito!
Tem negro sendo morto na luz do dia?
E a sociedade cruza os braços perfeito!
O nosso padre nem cita na sua homilia?
E a “justiça” veda os olhos para o feito!

O negro continua não valendo nada,
Veja o seu transporte de “sardinha”?
E na delegacia tem gente empilhada!
Como outrora no “Tumbeiro” tinha!
E se protestar? Cai no gás e cacetada!
Até ficar mole como um galo de rinha!
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É foda ser um negro aqui neste país!
Se for mulata vai ser puta de cabaré!
E se negão vai ser explorado o infeliz!
A vida vai sempre remar contra maré?
Ser racista abertamente ninguém diz?
Mas seu preconceito age como quiser!

No Shopping Center se proíbe “rolezinho”,
Um “apartheid” disfarçado de segurança!
O negro que fez este edifício com carinho?
Agora lhe proíbem de levar a sua criança?
A pobreza é mesmo um novo “pelourinho”?
Que segrega o negro sem direito da fiança!

O rico mora num condomínio fechado,
Fora da cidade e muito longe da viela!
Com elevador de serviço vem separado
Para não se misturar com a gente dela!
Um “apartheid” social bem disfarçado,
Que separa a elite de gente de favela!

O SUS é seu plano de saúde hospitalar,
E no colégio público o filho vai estudar!
Vive da renda dessa Bolsa família acolá?
E no segundo grau da escola vai trabalhar!
O seu salario é de um mínimo Deus dará?
Para o aluguel, coletivo, roupa e a jabá!
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O RELÓGIO DA VIOLÊNCIA NO BRASIL

A cada 5 (cinco) minutos uma mulher é
Estuprada...
Até no Congresso Nacional certo
Parlamentar brinca com a violência
Contra a colega mulher:
“- Não lhe estupro porque não merece?”
A cada 10 (dez) minutos uma pessoa é
Assassinada...
A cada 20 (vinte) minutos duas pessoas
São mortas intencionalmente...
A cada 30 (trinta) minutos três pessoas
São vitimas de homicídio doloso...
A cada 40 (quarenta) minutos quatro
Pessoas são assassinadas cruelmente...
A cada 50 (cinquenta) minutos cinco
Pessoas são ceifadas a vida...
A cada 60 (sessenta) minutos seis
Pessoas são mortas e seu sangue
Lava a terra do nosso Brasil!
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Nos países como o Japão o relógio
Da violência marca os crimes por
Mês e por ano...
Mas com a “VIOLÊNCIA EPIDÊMICA”
Os assassinatos são tantos por aqui que o
Relógio dispara e passa a registrar as
Mortes por minutos e por dia...
A cada 24 (vinte e quatro) horas 175
Pessoas são executadas com requintes
De crueldade e intencionalidade...
Por ano são mortas mais de 60.000
(Sessenta mil) pessoas... Que deixa o
Brasil no topo da nação mais violenta
Do mundo em números absolutos de
Homicídios.
E a estatística não para de aumentar...
Pela internet vemos o serial killer dizer
Que já matou mais de quarenta pessoas...
Um psicopata que é tratado como se
Fosse um criminoso normal.
Enquanto isso o povo faz alguma coisa?
Faz! Assiste á novela, futebol e o carnaval?
O politico se preocupa com a segurança?
Pra bem dizer se quer tocou no assunto
Em suas campanhas eleitorais de 2014!
E a mídia televisiva como trata a violência?
Se aproveitando para subir o ibope da
Audiência dos programas policiais...
Os jornais alienados dos ancoras globais
Dizem que a “Guerra Civil” é em Honduras,
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El Salvador, Afeganistão, Iraque, Síria e
Na Faixa de Gaza?...
E diante de tanto preconceito, homofobia,
Agressão, xingamentos, estupro, bullying
E assassinatos?
O pastor protestante me pediu R$ 300,00
Trezentos reais para poder fazer uma prece
Por mim e o padre me exorta a enterrar
Com dignidade o cadáver, além de me
Aconselhar a dizer “assim seja” ou
“Amém”!
E se “protestar” leva gás de pimenta,
Cacetada e bala de borracha nos olhos...
Ou ainda vira “presunto” como foi
Com a Irmã norte-americana Dorothi
Stang, Chico Mendes, o índio Galdino,
Entre outros!
E agora? Quem poderá nos defender
E nos salvar?
“O Chapolin Colorado”!
Pena que Roberto Bolaños já faleceu!
O povo brasileiro está no mato sem
Cachorro, com a onça faminta e ainda
Dividindo com a felina o mesmo
Riacho bebedouro!
Sem poder ao menos gritar: o
“Chapolin Colorado” para lhe
Salvar da insegurança!
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Depois que se criou o IMPOSTÔMETRO
Para se vir à arrecadação dos impostos?
Por minuto, por hora, por dia, por mês e
Por ano?
Vamos criar o MORTÕMETRO para se
Verificar o número de assassinatos por
Minuto, por hora, por dia, por mês e por ano!
A seguir o ESTUPRÕMETRO para vermos
O número de mulheres estupradas no Brasil!
Sem falar das “encoxadinhas” no metrô
Que já quebrou os cronômetros da sacanagem!
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O “CHAVES” DO POVO BRASILEIRO

O povo brasileiro tem tudo a ver com
O “Chaves”: apanha como seu Madruga
Da policia, é roubado como seu Barriga
Pelos políticos, planos de saúde e laboratórios,
Tem a pobreza de Chaves, a preguiça do
Carteiro Jaiminho “é que eu quero evitar a
Fadiga”, o desemprego do seu Madruga, a
Gordura do Nhônio de tanto hambúrguer,
Refrigerante e novela no sofá, trata os velhos
Como a dona Clotilde: a “bruxa” do setenta e
Um, além da mídia do Kiko que lhe mete
Inveja toda hora quando liga a televisão!
E nas horas de apuros grita como faz a
Dona Florinda: -“E agora? Quem nos irá
Defender? E ouve um sonoro brado:
-“O Chapolin Colorado?
-Não contava com a minha astúcia?”
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O RAP DA VIOLÊNCIA NO BRASIL

Um corpo estirado naquele chão,
A cada dez minutos neste Brasil.
A violência “surtou” a população,
Que mata com revolver e com fuzil!
O povo não conhece mais o irmão
E derrama o sangue pelo o fuzil! BIS
O padre vai celebrar uma missa...
E o pastor vai recitar uma prece!
O respeito á vida no Brasil enguiça?
E o pobre negro a morte não merece!
Enquanto nossa população “omissa”?
Assiste mais um irmão que perece! BIS

O ser humano perdeu o seu valor:
A vida vale menos que um tostão!
Por qualquer motivo o agressor?
Se fizer de juiz e edita a condenação!
Nem escuta as razões do receptor?
Vai logo disparando seu três oitão!
O brasileiro superou o Pelourinho,
Que fez muito sucesso na escravidão!
Amarrado num poste um neguinho,
Apanhava porque queria mais pão!
Enquanto o nosso pacato povinho
Temia o feitor com chicote na mão!
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Um corpo estirado naquele chão,
A cada dez minutos neste Brasil.
A violência “surtou” a população,
Que mata com revolver e com fuzil!
O povo não conhece mais o irmão
E derrama o sangue pelo o fuzil! BIS (...)

A escravidão faz tempo que passou,
Mas o preconceito no seu lugar ficou!
Quem é favelado e tem a pele de cor?
Sofre de um racismo seja como for?
A polícia lhe trata como um agressor?
E joga na prisão como um cão pastor!

O Brasil está destruindo sua juventude,
E comprometendo o futuro da nação!
Adolescente está sendo morto amiúde?
Enquanto o povo se liga no brasileirão!
O politico não quer que nada se mude?
Pois está se lucrando com a podridão!

Um corpo estirado naquele chão,
A cada dez minutos neste Brasil.
A violência “surtou” a população,
Que mata com revolver e com fuzil!
O povo não conhece mais o irmão
E derrama o sangue pelo o fuzil! BIS (...)

124

Vejo a indiferença desta sociedade,
Não liga mais para a vida do povão!
O Brasil está entregue a barbaridade?
Enquanto a gente discute a Seleção?
Serial Killer comanda a mortandade,
E faz do crime um objeto de diversão!

Campeia livre a nossa impunidade,
Não se diz um basta á criminalidade?
O povo se esconde atrás das grades?
Numa prisão domiciliar de verdade!
O namoro na praça é da antiguidade,
Pois a rua foi tirada da comunidade!

Um corpo estirado naquele chão,
A cada dez minutos neste Brasil.
A violência “surtou” a população,
Que mata com revolver e com fuzil!
O povo não conhece mais o irmão
E derrama o sangue pelo o fuzil! BIS (...)

Nós vivemos com aquele desgosto,
O medo que faz refém nosso povão!
Enquanto a justiça está fora do posto...
E a violência mata mais que o tufão!
Enquanto o povo esconde o seu rosto,
A esperar a vez na próxima agressão?
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QUEM ME AMA NÃO ME ESCRAVIZA

Ninguém precisa mudar o seu jeito de ser para
poder ser aceito por alguém...
Ninguém necessita vestir casaco de carneiro para
se parecer “bonzinho” para agradar a sua paixão!
Ninguém carece podar a sua identidade e a sua
autenticidade, somente porque esta gostando de
alguém...
Ninguém precisa aceitar a escravidão do cônjuge,
somente porque está apaixonado por esse alguém...
Ninguém necessita se anular o tempo todo ou se
penitenciar simplesmente porque a sua alegria pode
ferir a autoestima de alguém...
Ninguém precisa se fechar pra balanço na vida
somente porque abriu as cortinas de seu casamento
com alguém...
Ninguém carece ficar com medo de fazer novas
amizades simplesmente com receio de que sua
atitude vai causar ciúmes em alguém...
Ninguém necessita fazer do sexo uma obrigação
somente porque está enamorado de alguém...
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Ninguém precisa ser sempre agradável ao ponto de
esconder uma atitude maldosa de alguém...
Ninguém carece carregar uma “canga de dois bois
desajustados” simplesmente para não romper com
alguém!
Ninguém necessita arrastar a cruz de alguém para
poder tê-lo ao seu lado.
Ninguém precisa fazer do matrimonio um par de
algemas que lhe aprisiona neste mundo; ou
transformar a paixão em uma camisa de força que
lhe faz escravo do próprio sentimento!
Ninguém carece fazer da paternidade pensão
vitalícia ou ver a amizade como caminho único ou
ainda o fato de “ter alguém” como uma cruz que se
arrasta por toda a vida!
Quem lhe ama é como o verbo transitivo: apenas
exige lhe completar!
Quem lhe usa em beneficio do próprio bel prazer,
pelo o contrario, lhe escraviza em seu gozo, lhe
manipula, lhe faz arrastar a cruz dela e lhe rouba a
identidade transformando você em seu brinquedo
de sex shopping!
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O RAP DA PAZ

Chega de tanta violência!
Morte, crime, droga, dependência...
O povo já não aguenta mais?
Um grito de independência pela paz!
A morte fazendo a festa do satanás,
E o povo assistindo pelos jornais... Bis

Tráfico e trânsito matam mais
Do que a Guerra do Vietnã.
Venha à independência da paz
E a esperança de um amanhã!

Onde a rua seja do cidadão,
Da criança, do adulto e do ancião.
A independência da paz bradou:
Nos quatro cantos desta nação!
Um grito de paz já ecoou...
A tão sonhada paz já chegou?

Onde assaltar deixa de ser normal,
Seja pelo o politico ou pelo marginal.
Corpos embrulhos em papel jornal,
Vitimas de bala de um policial...
A televisão explorando no telejornal...
E a morte no Brasil como coisa banal!
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A COVARDIA DO BULLYING NA
INTERNET
(Retirado do livro: “AS LEIS DA RIQUEZA
EM POESIAS” do autor)

O bulliyng na internet é uma covardia,
Pois um covarde nunca mostra a cara!
Muito menos ele sai á plena luz do dia,
Pois sua personalidade não é joia rara!
O seu caráter é de uma pura bijuteria,
Enfeitada com as plumas de uma arara!

A internet é esconderijo de mentiroso,
Que se aproveita da mídia para mentir.
Somente um sujeito muito presunçoso,
Espalha boatos para ao outro destruir.
É um sujeito tão pobre e tão asqueroso?
Que só aparece se ao próximo diminuir!

É aquela criatura carente de aceitação,
Pois tem uma baixa estima vergonhosa!
Quer aparecer com todo custo, obsessão,
Que se fura no próprio espinho da rosa!
Sem saída deseja destruir o fraco irmão,
Para demonstrar que é figura poderosa!
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A fofoca acha na internet uma aliada,
Um crime prescrito no Código Penal.
O bulliyng é ameaça dessa gente safada
Que na internet compartilha o seu mal.
É a coisa de uma criatura mal amada...
Que tem o complexo inferior infernal!

A sua vitima pode ter algum defeito,
Porem não agride a nenhum cidadão!
Certo mesmo é você todo o perfeito
Que se promove diminuindo o irmão?
O seu espirito na UTI tem um leito
E o corpo já apodrece de corrupção!

A diversidade é uma riqueza natural,
O ponto principal de nossa unidade!
A uniformidade é deformação social,
Que empobrece a nossa comunidade!
O preconceito apenas perpetua o mal,
Que perdura nas gerações a maldade!

Ser gordo, magro, feio ou bem bonito...
E andar de cadeiras de rodas faz parte!
Ridículo mesmo é achar tudo esquisito,
E tratar os outros como gado no abate!
Se todo mundo pintasse só mosquito?
Não haveria o sapo nas obras de arte!
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Vi alguém que sem os braços nasceu...
E também sem as pernas para piorar!
Mas um espirito de aço Deus lhe deu
Para aos “normais” poder estimular!
Enquanto quem é sadio vira Asmodeu
E a vida de nossa gente vai infernizar!

Quando a vida nos aperta o cadarço?
Libera os pés para podermos andar!
Se faltar no corpo o seu valioso braço?
Agradeça a Deus a cabeça para pensar!
São ou doente ninguém é feito de aço?
Voltaremos ao pó que a terra viu pisar!
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O HOMEM BRANCO HIPÓCRITA
COM O MEIO AMBIENTE
(Retirado do livro: “AS LEIS DA RIQUEZA
EM POESIAS” do autor)

Somos hipócritas com o meio ambiente,
Porque temos aquela mania de grandeza!
Adoramos nosso deus dinheiro veemente
E por seu amor nós destruímos a natureza!
Fazemos do consumo a salvação da gente,
E do desperdício a ostentação de riqueza!

Tomamos o banho com o chuveiro ligado,
Mesmo enquanto passamos o nosso sabão!
A sacola plástica em nosso supermercado
Sempre a usamos para fazer o nosso feirão!
E o meu esgoto direto no rio vai derramado
Para completar o jogo sujo de nossa poluição!

Tratamos a terra como uma prostituta,
Que se usa e depois não nos serve mais...
Agimos como verdadeiro filho da puta
Que cospe no mesmo prato que satisfaz!
Jogamos lixo ate mesmo em uma gruta
E os rios nós fazemos de depósitos fecais!
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Homem branco falar de meio ambiente,
É como uma víbora falando de perdão!
É conversa pra boi ficar bem dormente,
Remoendo o que ingeriu na alimentação!
Pois é a pura hipocrisia de nossa gente
Que ganha á vida fabricando a poluição!

Lavamos o carro com agua de torneira,
Desperdiçando a nossa chuva querida!
O cano que se quebra jorra de bobeira
E ninguém percebe no bolso a mordida!
A agua se esvai como uma cachoeira
E a gente se comporta como homicida!

O prefeito não trata o esgoto da cidade,
O povo idiota não cobra nada do safado!
A natureza sofre com tanta barbaridade
E o lixão perdura a céu aberto coitado!
O aterro sanitário nunca foi prioridade,
E os rios viraram um esgoto disfarçado!

O nosso lixo um empresário se tornou,
E agora sustenta o nosso povo excluído!
Os seus direitos o corrupto lhe roubou,
Empurrando pra uma vida sem sentido!
E o meio ambiente grita e geme de dor,
Mas o dinheiro nos deixou possuído!
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Desperdiçamos comida pra todo lado,
Ate bem mais do que uma rica nação!
Praticamos uma corrupção de Estado,
Que destrói os direitos da população!
Deixando nosso meio ambiente irado
Com a sujeira de gente sem educação!

Quando falamos de nosso meio natural,
Precisamos urgente combater o barulho!
Que é uma poluição sonora bem imoral
Que faz de nossa vida monte de entulho!
Transforma o ambiente em coisa do mal,
Como bando de louco sem seu bagulho!

Aprendamos com os bichos a silenciar,
A ouvir a bela cantoria dos passarinhos!
Jogar o nosso anzol no rio para pescar...
Desapertar o laço dos nossos colarinhos...
Dedicar uma hora inteira para se meditar,
E a compor um poema para os filhinhos!

Festejamos o Dia do Meio Ambiente,
Como se fosse uma coisa espetacular!
Mas não conscientizamos nossa gente,
Da necessidade dos rios e do ar cuidar!
E que para deixar a natureza contente?
Precisamos fazer nossa parte particular!
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Acontece que nos educamos para destruir,
Porque faturamos alto com essa poluição!
O nosso povo não abre mão de consumir,
Para se mostrar que é mesmo um glutão!
Ate que a essencial agua potável por aqui?
Vire um produto caro de nossa exportação!

Chamamos o índio de selvagem atrasado,
Porque não sabe destruir a “mãe natureza”!
Para enriquecer pouco cara ensoberbado,
Que insiste em ostentar a grande riqueza!
Mesmo fazendo da terra lixo amontoado,
E da floresta pasto para a carne na mesa!

Pensava que o ser humano era racional,
Pois se acha aos nossos bichos, superior!
Acontece que por todo lado o irracional,
A idiotice faz uma festa que é um terror!
O homem destrói o próprio meio natural,
Para demonstrar o seu poder destruidor!

Deve com o indígena adquirir sabedoria,
E com os animais a preservar nossa terra!
Para que nosso planeta não vire nostalgia,
Do que restou dele após a nossa guerra!
E se arrependa de tudo que se consumia,
Pois a humanidade inteira agora se ferra!
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QUANDO SE TERMINA UMA PAIXÃO

Quando se termina uma paixão...
Acabe tudo logo de uma vez...
Nada de ficar segurando caixão
Por medo de enterrar o freguês!
Para que venha sua ressurreição
E lhe atormente com cupidez!
Quando se termina uma paixão...
Não deixe nada no seu lugar...
A não ser um maravilhoso tesão
Que você acabou de encontrar...
Assim mesmo se causar confusão
É melhor consigo mesmo ficar!
Quando se termina uma paixão...
Nem as cartas devem preservar...
Muito menos se ouvir a canção
Que o amor dos dois foi recordar...
Até aquela porta retrato então...
A dita cuja você deve entregar!
Quando se termina uma paixão...
Aquele ursinho se deve queimar...
Para que em meio a sua solidão
Pensando ser ela venha abraçar...
E renasça mais forte a atração
Que vocês acabaram de apagar!
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Quando se termina uma paixão...
Os dois devem a culpa assumir
Nada de dizer que a vil traição
Foi o motivo maior para desistir.
Pois quando vai bem á relação...
O mérito vai para os dois dividir!

Quando se termina uma paixão...
Um dos dois se deixou enganar...
Achou linda aquela manipulação
Para que o “amor” fosse segurar...
Quando o fingir virou uma traição?
Você viu aonde a coisa foi parar!

Não deixe de ser quem você é...
Nem mesmo com a sua paixão!
Nada de ser fingido com mulher
Para lhe conquistar seu coração!
Pois cedo ou tarde a verdade vier?
Vai ser a causa da sua separação!
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O “PARAÍSO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL
INFANTIL”
(Inspirado em Roberto Cabrini do SBT: Repórter Conexão)
O Brasil é Vice Campeão Mundial em Prostituição infanto
juvenil.

Viemos em um país de filho da puta...
Que não combate o “turismo sexual”.
Menina de doze anos começa a labuta
E a Justiça não incomoda o pessoal!
A repressão é mesmo zero absoluta
Pois esta impunidade campeia geral!

Esta é a Copa da nossa desvergonha:
“O paraíso desta exploração Infantil”!
A sociedade com a cara de pamonha
Apática com a imoralidade do Brasil!
Menina que não sabe trocar a fronha?
Já se vende e a mãe finge que não viu!

Veja as moedas da Copa do Mundo:
O dólar, o euro, real e a prostituição!
Garotas: “mercadorias” do submundo
Negociadas no mercado da exploração!
O governo ignora este negócio imundo
Que bota nosso Brasil Vice-campeão!
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Os cafetões ganham muito dinheiro
E as mães sustentam sua filharada...
As meninas se vendem ao estrangeiro,
Pois a Pátria Nossa não é tão amada!
O Brasil é mesmo um grande puteiro...
Onde o sexo fácil é marca registrada!

Ganha o governo, o turista e o cafetão
E nossas jovens perdem sua dignidade!
Ainda cedo desistiram da sua educação...
Se arriscando nesta vida de facilidade...
A Copa da bunda, do sexo e exploração...
Vive livre com a benção da impunidade!

O turista que vem para o nosso Brasil
Fica assustado com tamanha facilidade.
O país é “paraíso da exploração infantil”
Contando com vista cega da autoridade!
Nas ruas, nas avenidas a policia não viu?
Pois nosso silêncio aprova imoralidade!

“Sou Brasileiro e com muito orgulho?”
Brado ao cantar nosso Hino Nacional!
Enquanto a prostituição é um engulho
Que não causa náusea ao nosso pessoal.
A moralidade por aqui não faz barulho,
Pois é perfeita nossa exploração sexual!
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O HERÓI IDIOTA DE PEDRO BIAL

O nosso irmão do Big Brother Brasil
Virou herói para o nosso Pedro Bial!
Mas eu lhe digo onde é que já se viu
Um herói que não faz nada na moral?
Come de graça como um gigolô civil,
Ainda é aplaudido em rede nacional!

Meu herói de verdade é o trabalhador,
Que madruga todo dia em sua cidade
Para pegar aquela condução do metrô.
Recebe o seu salário com honestidade,
No hospital é atendido num corredor,
Mas não denuncia essa tal barbaridade!

A minha heroína mesmo de verdade,
Aquela domestica da casa do doutor!
Que faz dupla jornada com seriedade,
Cuidando da mansão e do seu amor!
Cria seus três filhos sem paternidade,
Mas não abandona o seu riso sedutor!
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Esse brasileiro valoriza o preguiçoso,
Aquele que não tem nada para fazer!
É aquele vice-prefeito muito garboso,
E aquele Big Brother Brasil na tevê!
E sem contar do politico vergonhoso
Que desvia nosso imposto pra valer!

Meu herói de verdade é um professor,
Que é bem desvalorizado na realidade.
Estuda tanto para ser o fino educador,
Mas o salario é o menor da sociedade.
Mesmo não tendo do seu aluno louvor?
Desempenha a função com dignidade!

Meu herói de verdade é o agricultor,
Que planta para sustentar a cidade!
Vive na roça, analfabeto sim senhor,
Vivendo uma vida na precariedade!
Mas diferente do politico usurpador?
Meu camponês não furta a sociedade!

O motorista é meu herói de verdade,
Pois o progresso deste país conduz!
Fazendo da cabine casa na realidade
E beijando o crucifixo do bom Jesus!
Vive longe da família com a saudade,
Mas quando chega a sua casa vira luz!
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Meu herói de verdade é o camelô,
Pois labuta mesmo na ilegalidade!
Nem espaço tem o nosso vendedor,
Pois o fiscal muda a sua localidade!
E o politico como aquele usurpador,
Ainda cobra imposto e mensalidade!

Acredito que o nosso perigoso vilão,
É mesmo esse nosso politico safado!
Pois desvia o imposto em corrupção,
E deixa o trabalhador descapitalizado.
Finge que investe em nossa educação,
Ainda nos atende em corredor lotado!

Para mim o herói faz por merecer
E batalha por seu pão de cada dia!
É Jesus que morreu por eu e você,
E nos devolveu o céu com alegria!
Pagou com vida a divida pra valer,
Ainda nos perdoou pela covardia!
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OS EXCLUÍDOS DA RIQUEZA NO BRASIL

Quando vejo o Brasil com tanta riqueza,
Deveria sorrir, mas eu começo a chorar!
Apenas por ver os excluídos na pobreza,
Nas favelas e nas ruas para o Deus dará...
Enquanto poucos fariseus nessa safadeza
Suga o suor e sangue do pobre a labutar!

É o trabalhador sem comida na mesa...
Implorando o bico para se empregar!
Recorre ao poder publico com certeza
Que a sua fome de serviço vai saciar!
Mas o prefeito viajou para Fortaleza
E o pobre homem vai ter que esperar!

É o poeta perambulando pela cidade,
Querendo com o povo a poesia recitar!
Mas cultura por aqui não é prioridade,
E por que diabos lhe prometeu ajudar?
O caro poeta passa a viver de caridade...
Como mendigo que esmola aqui e acolá!
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É o morador de rua sem casa de morar,
Passando fome sem ter o que se comer!
Dorme no cimento com o papelão acolá...
E se entrega ao crack para logo morrer!
O povo que passa nem para pra olhar,
Não sabendo que isso pode lhe suceder!

É aquele pai de família desempregado,
Que se aflige com o filhinho chorando!
Ele ora pra tudo que é demais sagrado?
Pra ver seu filho alegre se alimentando!
E faz poucos metros da favela ao lado?
Ver um politico na mansão festejando!

É o velho que sofre com aposentadoria
Que sua família lhe extorque todo mês!
O ancião passa fome e sede noite e dia,
E de maus tratos torna até um freguês!
A sociedade contempla com a letargia
Aguardando chegar a sua dolorosa vez!

É o camponês, o vaqueiro e nosso peão...
Que é muito famoso pela a sua boia-fria!
Trabalha como burro para o seu patrão,
Mas o salario quando chega é ninharia!
Mora na zona rural compra no barracão,
E o que sobra gasta tudo na montaria!
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É o doente que faz via sacra no hospital,
Percorrendo os hospitais de toda cidade...
Falta medico, remédio, UTI e tudo geral,
Menos politico larápio com sagacidade!
O pobre é atendido no corredor bem mal,
Como se fosse um animal sem dignidade!

Quando vejo o Brasil com tanta riqueza?
Deveria sorrir, mas eu começo a chorar!
É só olhar a má distribuição com certeza,
Que a população comigo vai concordar!
Poucos bilionários explorando a pobreza,
E a maioria com o mínimo para sustentar!
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QUANDO VOCÊ DEIXA DE SONHAR

I
Quando você deixa de sonhar?
E abandona os seus ideais...
A vida começa a se desintegrar...
E você a viver como os animais!
Vira massa no bolo a se formar
E vive “vida de gado” nos currais!

II
Quando você deixa de sonhar?
Acha que os dias são todos iguais!
Pensa que não vale apena lutar?
Para não desagradar os demais!
Que vibram com você se derrotar
Quando abandona os seus ideais!

III
Quando você deixa de sonhar?
Algum vicio lhe abre a porteira...
Para que venha lhe infernizar
Como uma palhoça com goteira!
Dificilmente você vai se livrar,
Pois sua vida perdeu a estribeira!
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IV
Quando você deixa de sonhar?
Sua baixa estima faz carnaval!
Seu amor próprio vai descansar
Em alguma praia deste litoral!
Vai viver para o próximo agradar,
Para ter uma aprovação social!

V
Quando você deixa de sonhar?
Seus inimigos dão gargalhada!
De camarote lhe assiste fracassar!
Nesse jogo tem o poder da virada...
Você deve de novo RECOMEÇAR...
E fazer da derrota vitória coroada!
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CÂNTICO DOS CÂNTICOS
DE SALOMÃO
(A NEGRA SULAMITA)
Não olhes por eu ser morena,
Pois foi o sol que me queimou!
(Cant. 5-6)

Sou uma bela morena
Mas de muita formosura!
O sol me deixou morena
Com a minha pele escura!
(Cant. 5,6)

Beija-me com seus beijos
Melhores do que o vinho!
A sua boca é só desejos!
Conquistou-me seus carinhos!
(Cant. 1,2-3)

A sua bandeira de amor
Para mim foi desfraldada!
Do seu corpo sou torcedor
Cativo de arquibancada!
(Cant. 2,4)

Os seus cabelos no sereno
Deixam à cabeça orvalhada!
O seu corpaço bem moreno
Faz minha alma embriagada!
(Cant. 5,2)

148

Os seus pés nas sandálias
Têm o perfume das dálias!
Derrapei e fiquei muito feliz
Nas curvas dos seus quadris!
(Cant. 7,2)

Admiro as pernas dela
Doce amada vem pra mim!
Se me espreita da janela?
Flor mais linda de jasmim!
(Cant. 5,15)

Seu umbigo é uma taça
Cheia de vinho especial!
Onde eu bebo de graça
Nesse manjar celestial!
(Sec. V. a. C.) (Cant. 7,3)

Seus seios são cachos de uvas
Que produzem vinho especial!
Derrapei nas suas curvas
E capotei no seu corpo sensual!
(Cant. 7,9)

Você tem o talhe da palmeira
E os cachos são os seus seios!
Quando subir na palmeira
E colher os frutos sem titubeios!
(Cant. 7,8-9)
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Seus lábios são fitas vermelha
E a sua fala melodiosa de mel.
Metade de romã são seus seios
Mergulhados sob o seu véu!
(Cant. 4,3)

Sua boca é um vinho gostoso
Quando se derrama na minha!
Em um beijo muito delicioso
Que provo na sua boquinha!
(Cant. 7,10)

Os colares em seu pescoço
Não há coisa mais bonita!
Com os pingentes de ouro
Adornam a bela Sulamita!
(Cant. 1,10-11)

Uma volta dos seus colares
Enriquece o meu tesouro!
Um só dos seus olhares?
Vale mais que todo ouro!
(Cant.4,9)

Em sua boca o meu leite
Destila como o meu mel!
Multiplicando meu deleite
E me fazendo anjo do céu!
(Cant. 4,11)
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A sua face é muito formosa
Sua voz um canto melodioso!
Perfumada como uma rosa
De um jardim maravilhoso!
(Cant. 1,10)

Fascinante como o girassol!
Das mulheres a mais bonita!
Fulgurante como o rei sol
A minha pomba Sulamita!
(Cant. 7,1)

Sustenta-me com passas
Ou com tortas de maçãs!
Por você desfaleço de amor
Quase todas as manhãs!
(Cant.2,5)

Se as romeiras vão florindo
E os botões vão se abrindo?
Pelas vinhas madruguemos
E de amor nos embriaguemos!
(Cant. 7,12-13)

Os rios não podem afoga-lo!
O dinheiro não pode compra-lo!
Possui um caráter fatal,
Tem um valor sem igual?
É invencível como a morte!
O amor é mesmo bem forte!
(Cant. 8,7)
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A paixão é chama de Deus
Que me incendeia de emoção!
Quando estou nos braços seus?
Queimo o corpo e o coração!
(Cant. 8,6)

A paixão tem prazo de validade.
Chega como uma bolha de sabão:
Cresce, cresce e Puff de verdade!
Vai embora como ave de arribação!
Sem raiz, sem terra e pouca idade...
Só causa mesmo chuva de verão!

A musa que inspira o meu poema...
Psique do meu Eros tão fascinante!
Minha Sulamita e gostosa morena!
Que supera a Dalila como amante!
Quando beijo a sua boca pequena?
Sou arrebatado por paixão rasante!

Tudo que tem valor é raro de achar...
Não se depara em qualquer esquina!
Mulher que saiba o homem respeitar
E com fidelidade ser a doce menina?
É preciso muita sorte para encontrar...
Pois ela não faz do peito uma buzina!
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