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

RESPEITE O DIREITO AUTORAL
EDA – Biblioteca Nacional
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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APRESENTAÇÃO

A partir da novela “Senhora” da Rede Globo de
televisão, o final me deixou muito perplexo, indignado,
revoltado e quando os negros ganharam a “liberdade”,
ficaram livres do tronco, mas saíram de mãos vazias,
abanando fogareiro, sem lenço sem documento, entregues
ao “Deus dará!”... “De toda a riqueza que produziram no
café, na cana-de-açúcar ou no minério do ouro? Nada lhe
restou a não ser a liberdade de morrer onde quisesse”?
Não se apagam (330) trezentos e trinta anos de
escravidão (1550-1888) da noite para o dia! O “mito da
democracia racial” jamais vai apagar o nosso “câncer
maligno do racismo! Os negros eram esculachados de todos
os nomes e apelidos possíveis e impossíveis de
“cãozinhos”! Cansei de ouvir esta frase: “Nego, urubu e
anu”? Tudo é um”! A sua religião do Candomblé, era
atacada pela a igreja católica como sendo “seita do
demônio”, onde as oferendas aos orixás eram discriminadas
como a “comida do diabo” ou “culto demoníaco”! O
preconceito era e continua terrível em nossa terra “Brasis”.
Alguns diziam que nego era a “imagem do cão”, outros de
que “nego não comia, nego se lambuzava”, “nego não
dormia, nego cochilava”, “nego em pé era um tição e
andando era um ladrão”... Essas frases fazem parte do
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inconsciente coletivo dos brasileiros. Eu mesmo cresci
ouvindo meus avós e avôs falando estas frases naturalmente
como se diz “eu te amo, meu amor!”? Até hoje não se pode
ver um nego correndo? Que já se liga a figura dele a um
“suspeito” de crime! Este preconceito não se combate com
a repressão, mas com a educação de verdade de uma nova
geração, posto que este povo já esteja contaminado com o
“racismo” até a medula! O preconceito é tão evidente que o
próprio negro sonha em se casar com uma loira branca para
embranquecer a sua família! O negro não tem autoestima
de sua cor, de sua etnia, de sua África, de seu Rei Zumbi
dos Palmares! O próprio Cântico dos Cânticos da Bíblia no
Antigo Testamento é sobre a musa Sulamita, uma negra
bonita que encantava o Rei Salomão! Ela assim dizia: -“O
sol que me deixou a minha pele escura como o “jambo”!
O brasileiro não tem educação de verdade! Aqui se
finge “ensinar” o aluno e o estudante “finge” saber para
passar de ano. Os pais pobres não levam muito a sério o
estudo dos seus filhos! Apesar de termos excelentes
mestres, magníficos adolescentes, mas o nosso sistema
precisa de gente alienada, desinformada e idiota para poder
ser “manipulada” mais facilmente! Seja no comercio, no
sistema financeiro bancário ou nas religiões! E assim não
temos como combater o “racismo e o preconceito” na raiz
da questão que é na educação gratuita e obrigatória para
todos. Os negros têm motivos de sobra para se orgulhar da
sua raça, cor, e etnia. Em 1942 quando o nazista Hitler
queria provar a “superioridade da raça ariana” sobre os
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negros? Caiu do cavalo e saiu do estádio antes de terminar
a corrida. Os negros deram um banho nos brancos. Não é a
toa que os quenianos dominam a São Silvestre de ponta a
ponta em vitórias e títulos! O negão deve ter autoestima de
sua cor negra, pois alguns dos ícones mundiais da história
são negros: o maior rei do pop de todos os tempos (Michael
Jackson), o rei do futebol (Pelé ou Edson Arantes do
Nascimento), o mais poderosos politico global (Barack
Obama dos Estados Unidos), o rei do Reggae Jamaicano
(Bob Marley), dois astros da MPB (Milton Nascimento e
Gilberto Gil), o lendário politico resistente do “Apartheid”
Sul Africano (Nelson Mandela), além de Martin Luter
King, defensor da igualdade racial norte-americana. E se
quiser ainda pode acrescentar o rei do basquete mundial de
todos os tempos (Magic Johnson), Santo Agostinho, o
negro Doutor da igreja católica, além do Ex-Ministro do
Superior Tribunal Federal (Joaquim Barbosa) entre outros!
O racismo é passado de uma geração para a outra pela
linguagem, pela a cultura, portanto, não é uma coisa
genética do ser humano. Nenhuma criatura nasce “racista”?
Ou “preconceituosa?” A criança branca e a negra brincam
juntas, até que os pais dizem ao branco de que o nego é o
seu “cavalinho” que deve ser esporado, chicoteado para que
possa correr... E assim quando adulto o branco já
incorporou em suas atitudes o negro, coleguinha de
infância, em seu “racismo”, “inferioridade” e preconceito.
Agora é só continuar a saga da tortura na vida social lhe
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explorando, lhe esbofeteando e torturando como se não
tivesse nenhum sentimento pessoal.
O pior é que conta com a “condescendência” de toda
a sociedade civil, eclesiástica, protestante, católica, politica,
militar e simpatizante. O negro, neste Brasil, nunca foi
tratado como “gente” ou “cidadão”, mas como um
potencial “suspeito” de crime, “peça” de reposição na
escravidão, objeto de ganho, máquina de trabalho braçal,
objeto sexual do seu senhor, e um “brinquedo” de diversão
dos filhinhos de barão e do senhor de engenho... E
atualmente, é visto pela nossa policia, pela a justiça e pelos
governantes como apenas um “número” a ser acrescido
nas estatísticas cadavéricas!
Negão! O Brasil pode lhe tratar mal, faltar com o
respeito, lhe torturar nas delegacias, lhe transformar em
mais um “número” na estatística, mas de uma coisa tenha
certeza: o mundo nosso não seria o mesmo, se não tivesse o
trabalho dos negros, a arte dos negros, a música dos negros,
a poesia dos negros, o rap dos negros, o funk dos negros, a
dança dos negros e os corredores negros, como o velocista
(Wsain Bolt), afinal são os mais velozes deste mundo!
Parabéns, a nossa raça negra!
Vocês foram e continuam sendo os “pés e as mãos”
dos senhores deste Brasil!
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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 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
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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 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
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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-deaçúcar. 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 substituído 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 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.
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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 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
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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 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-deaçúcar, 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 “escravosproblemas”, os perigosos e os fujões. Até 1824, as
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mutilações dos “desobedientes” eram autorizadas: marcas
de fero e fogo, esmagamento de dedos por algemas 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 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
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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:
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)
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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 20 de novembro1695, ao
ser destruído por tropas militares de Pernambuco e pelos
bandeirantes paulistas, Palmares contava com
aproximadamente 30.000 (trinta mil) 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 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
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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”.
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
substituído 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
públicas fossem vendidas, e não doadas. E mais, a posse
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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 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:
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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 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.
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Com a pressão interna dos abolicionistas como Joaquim
Nabuco, Rui Barbosa, José do Patrocínio, a Sociedade
Brasileira Contra a Escravidão, o Exército, a Igreja,
contrários, e como 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
discriminação racial e a liberdade de morar debaixo de uma
ponte, em barraco na favela, vendendo quitute e acarajé na
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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 Agraria 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 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.
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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 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...
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”
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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 NOSSO REFERENCIAL ZUMBI
(20 de novembro: Dia da Consciência Negra)
Viva o eterno rei Zumbi dos Palmares

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!
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!
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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!
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!
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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!
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!
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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 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 filma 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...
A nossa negra é uma vitima entre mil,
A presidente Dilma fica constrangida!
Mas a Justiça impune do nosso Brasil
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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!
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!
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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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DIA INTERNACIONAL CONTRA A
DISCRIMINAÇÃO RACIAL
(21 de março)

As rosas brancas, amarelas ou vermelhas...
Não deixam de serem ROSA
Por serem diferentes de cor!
Os diamantes, os rubis e as esmeraldas...
Não deixam de ser PRECIOSAS
Por serem pedras diferentes de cores!
As criaturas brancas, vermelhas ou negras...
Não deixam de serem PESSOAS...
Por serem diferentes de cor,
Etnia, crença e cultura!
Sem a diversidade vegetal, mineral e animal,
Não existiria a unidade natural.
Não existe floresta de uma única planta.
Não existe fauna de um único bicho.
Não existe arco-íris de uma única cor.
Somente o DISCRIMINADOR RACIAL
Busca o ser humano de uma única etnia.
Varias flores, muitas essências!
Varias pássaros, muitas melodias.
Vários povos, muitas culturas!
A discriminação social ou racial
Não deixa de ser pobreza cultural!
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O “Apartheid” e a uniformidade
Empobreceram a nossa vida!
Por outro lado nossa diversidade
Veio deixa-la mais enriquecida!
Todos nós somos iguais
Participamos da mesma morte!
Temos os mesmos direitos naturais
Negados pelas circunstancias de sorte?
Pele escura não nos torna animais,
Mas apenas irmãos do mesmo porte!
Há reis brancos, negros e vermelhos,
A dignidade não conhece a cor da pele!
Basta querer vê-los em seus espelhos
E permitir que a Mãe Terra lhe revele!
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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!
Temos uma mídia comprada pelo governo,
Que nos proíbe emitir a qualquer “opinião”.
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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!
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!
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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 DEMOCRACIA DO FINGIMENTO

VIVEMOS em um país que se finge de “democracia”? Não
consigo enxergar nada de liberdade de expressão ou de ir e
vir do cidadão? Nem de casa (nova “prisão domiciliar”)
podemos sair á noite! E mesmo dentro dela somos atacados
por marginais! Nem onde o povo pode exercer o “poder” se
não sabe em quem vota e dele não lhe é permitido cobrar
nada em forma de “protesto”? E ainda temos um governo
que diz que vai “defender com unhas e dentes a imagem
corrompida da Petrobras”? A corrupção acabou com o
futebol e agora com o nosso orgulho brasileiro da estatal do
petróleo. E a imagem sucateada do “povo” alvo de PMS,
arrastados pelas ruas como restos mortais de animais em
decomposição, despejados dos seus barracos pelos estádios
de futebol da Copa da FIFA de 2014, atacados com gás de
pimenta e cacetadas dos militares por reclamar por
melhores tarifas de transportes e menos corrupção em
nosso Brasil!
Somos “proibidos” de sermos o que somos, delatados a
Justiça por ter uma “opinião própria”, (veja o caso de
Raquel Sheherazade e Joseval Peixoto do SBT: calados
pelo poder politico e do dinheiro), processados por falar o
que pensamos e censurados pelos hipócritas pela coragem
de nos mostrar aos outros! Além de sofrermos bullying e
excomunhão da igreja católica por termos as nossas
diferenças sexuais, raciais, corporais ou ideológicas!
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Saímos de uma “ditadura militar” aberta vista a olho nu e
entramos em uma “ditadura politica e capitalista”
camuflada de “democracia” onde quem devia denunciar as
mazelas, ou seja, a mídia, a internet, a televisão e o jornal
foram comprados pelos políticos para mostrar o futebol e o
carnaval enquanto o gari trabalha sob a mira de fuzis no
Rio de Janeiro, onde a tevê aberta de domingo parece uma
programação para esquizofrênico ou débil mental? E a ética
de Gerson de “levar vantagem em tudo” contaminou as
escolas, as igrejas, a câmara de vereadores, o Congresso, as
prefeituras e até o futebol no dizer do goleiro do Flamengo:
“roubado é mais gostoso”! Um povo que cultua a
desonestidade como ética a ser seguida não pode gerar
politico honesto e nem ter moral para criticar a corrupção
dos parlamentares! Os corruptos de cima do poder politico
foram escolhidos entre aqueles que furam filas de velhos
nos bancos e os que trocam o seu voto por um pote de
corote ou um abadá no carnaval!
O Brasil é mesmo a terra do contrario e do faz de conta! A
nossa “democracia é um conto de fadas” como nos diz o
cantor afro regue Edson Gomes! E aqui nossos direitos
sociais são negados e trocados por “jeitinhos” hipócritas
que mascaram a solução! Por exemplos: a solução brilhante
para a falta de transportes urbanos foi á inserção das vans e
dos taxis de lotação! A solução para a falta de segurança é
grade nas portas e nas janelas, além de comprar um cão de
guarda e contratar um segurança particular. A Polícia
militar serve apenas para impedir o povo de fazer protestos
por melhores condições de vida! Aqui tudo que é circo,
parque e diversões é levado muito a serio! O cronometro
marca o horário exato da chegada das escolas de samba
pela Marques de Sapucaí. Qualquer atraso é passível de
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punição. Todavia, os ônibus atrasam, os coletivos ficam
horas sem aparecer, mas isso tudo é brincadeira! As notas
depois dos desfiles são carregadas em carro forte blindado,
pois o Brasil quebra se o bandido roubar o carnaval. Certo
Ministro disse que se o Brasil investisse 20% (vinte por
cento) do PIB em Educação o país quebraria é mole?
Contudo, pobres negros são alvejados pelas policias e
depois é só botar na sua súmula; “auto de resistência” de
prisão; o mesmo daquele que os militares de 1964 faziam
com os subversivos. E nada mais vai ser apurado! Aqui
favelado negro e pobre não vale um centavo de real! Jovem
infrator abandonado de quatorze anos enforcou, esfaqueou
e estuprou depois de morta uma criança de quatro anos e
vai ficar solto porque o Estatuto da Criança e do
Adolescente proíbe o coitadinho de responder pelos seus
atos bárbaros! Alegou o bandido que a criança estava
alegre diante da televisão! Os jogadores de futebol têm os
melhores hotéis, as melhores suítes e os melhores salários
acima até dos políticos e da Presidenta Dilma. Enquanto o
povo se espreme nos coletivos, feito sardinhas humanas,
tem a proteção dos bandidos nas favelas e quando a militar
sobe o morre deixa um ou dois mortos!
Aqui os estádios tem um padrão FIFA de qualidade,
todavia, as salas de aulas parecem depósitos xexelentos de
computadores sucateados, as escolas estão sem água, sem
esgoto e sem disciplina, o bullying dita ás regras e a
violência verbal e física a cartilha do diabo, as bibliotecas
viraram dispensas de livros velhos amontoados, os
professores mal pagos, a baixa estima dos alunos é
extravasada no vandalismo e o nosso currículo parece um
abc para débil mental. É um estudo para um mundo que não
existe mais! Nada se fala de educação financeira, de como
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dirigir no trânsito, de ética e moral, de estudo da
Constituição e do Código Penal de 1946, estudamos os
direitos dos adolescentes e das crianças, mas nada se fala
sobre os deveres? Será que existe direito sem o
cumprimento de dever? A escola ultrapassada finge
preparar apenas para o vestibular ignorando por completo a
cidadania! As matérias como Historia, Sociologia e
Filosofia são as mais desprezadas, as estrelas são a
matemática e o português errado que falamos. As palavras
de “respeito” e de “dever” são proibidas de se falar no
âmbito escolar! Um método (Montessori) de ensino que nos
Estados Unidos era administrado para doentes mentais no
Brasil era passado para jovens saudáveis! E a educação
brasileira é pautada em um sistema falido dos norteamericanos desde 1970.
Vivemos em uma nação da “oba, oba”, mas na hora que o
amigo necessita da gente todo mundo sai de fininho... O
nosso povo é omisso e alienado, os políticos são omissos e
corruptos, a nossa mídia é um abutre que se alimenta de
carniça, tragédia e morte, além de ser comprada pelos
governantes. Bota programação para esquizofrênico assistir
as novelas e o Faustão, o Ratinho e o Silvio Santos...
Estamos diante do mesmo verso dos militares ou do dizer
do Lula: “O Brasil companheiro, ame-o ou deixe-o”! A
desculpa de ser o pais do futuro nos impede de fazer dele a
nação do presente! O que esperar de um politico que trata o
povo com gás de pimenta e porrada e o que dizer deste
povo que se nega até a pegar na alça de um caixão para
enterrar um defunto? E quem se aventura em reclamar
falando o que pensa pode ser processado!
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Pelo amor de Deus! Não me processe! Repita junto
com Jesus Cristo: “Pai ou meritíssimo juiz, perdoai-lhe
porque ele não sabe o que acabou de falar”! Ele foi mais
um ludibriado que acreditou naquilo que a escola lhe
ensinou: “somos uma democracia e temos o direito a livre
expressão”! Assim como o coitado acreditou na liberdade
de ir e vir, em oportunidade igual para a maioria, em ter
escola e hospital digno e gratuito! Peço que a Justiça lhe
absolva por ter levado tanto a serio um Brasil que de serio
mesmo só existe o carnaval, o futebol, a mordida do nosso
Leão e a corrupção dos parlamentares! O resto à gente leva
na brincadeira, na conversa para boi dormir ou paga uma
feijoada com cerveja para o povo e uma pizza para as
empreiteiras da Petrobras no caso do “Lava Jato”, dos
parlamentares do “mensalão”, empresários das televisões e
celulares, além dos políticos ricaços que são os verdadeiros
donos desta Republica Federativa do Brasil.
Infelizmente, o descaso com a educação faz o Brasil perder
a sua juventude para a violência, para as mortes no transito,
(mais de dois milhões nos últimos vinte anos e 70% são
jovens de 18 a 32 anos)... No período militar se dizia que o
“Brasil era o país do futuro”, contudo, atualmente, estamos
dizimando os jovens e enterrando a passos largos o nosso
futuro!
O nosso Brasil não tem solução! Temos o “latifúndio dos
meios de comunicação” como a televisão, os jornais e
revistas que encobrem os crimes e incentiva o consumismo,
um estado arcaico, inoperante e omisso que mais atrapalha
do que ajuda, um politico corrupto, uma internet usada para
a prostituição e “rolezinhos” do consumo, a serviço dos
poderosos do capital, e um povo alienado, omisso, e que se
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recusa a ajudar uma briga em família, mas que está sempre
pronto para destruir com fofocas o amor de um casal feliz!
Além de que ao invés de canalizar as forças contra os seus
reais inimigos, usa a força e a violência para assassinar os
próprios amigos, colegas e parentes. Ou seja, o brasileiro é
um povo tão desunido que faz contra si mesmo o que os
seus adversários pensaram em lhe atacar! Nos outros países
as guerras tem um motivo, uma luta contra uma dominação,
no Brasil não! Aqui se mata por razões fúteis, por dividas
de drogas, por mulheres adulteras, discussões bobas...
Enche-se a cara de cerveja e pega no volante e sai matando
por ai... Depois a Policia Federal entrega os cadáveres para
o IML e a família enterra. Ponto final. E o povo que devia
ajudar a prender os agressores, faz é tirar fotos para o face
book, fofocar com os amigos, e cruzar os braços esperando
uma nova vitima e uma mais nova desgraça!
Que país hipócrita é o nosso Brasil!
Jogar uma banana em Daniel Alves do Barcelona é uma
forma indireta de racismo. Tudo certo! Até a Presidenta
Dilma ficou indignada! A Rede Globo e o SBT
distribuíram bananas em seus programas! Parabéns! Como
a mídia se importa com o racismo? Será? Quantos
apresentadores são negros em nossa televisão?
Pura hipocrisia brasileira! Quem da televisão ficou
revoltado quando uma negra foi assassinada pelos policiais
militares e depois arrastada pelas ruas do Rio de Janeiro?
Será que eles não praticaram o crime inafiançável de
racismo? Será que aos policiais é facultativo a lei contra o
racismo? O que falar quando a Federal para um negão em
um carrão de luxo? O que dizer dos condomínios que tem
um elevador social e outro de serviçais? E das empresas
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que botam anúncios de “boa aparência” isso não é uma
forma indireta de racismo? Chamar um negão de “preto” é
racismo e um crime inafiançável. Você pode pegar até
cinco anos de prisão. Tudo bem! Todavia, matar um negro
favelado é crime banal se paga fiança e responde o
processo em liberdade! Que pais é este? Se indigna mais
com uma banana jogada em um negro do que com a morte
de varias negras e negros pobres nas nossas favelas todos
os dias pelos militares e bandidos! Segundo as pesquisas
70% (setenta por cento) dos homicídios policiais são de
pessoas da raça negra! Isso é uma mera coincidência ou é
um racismo institucionalizado mesmo?
Que seja punido quem joga banana nos negros, todavia, que
a punição atinja também os indivíduos que matam os
negros em nossos morros, becos e vielas sejam eles PM,
marginais ou magnatas! Aprendi que a justiça era cega? Ou
hoje ela voltou a enxergar? Tenho duvidas?
Será que o governo fica indignado e indeniza os negros que
são presos e confundidos com marginais todos os dias neste
Brasil? Até certo técnico de um time grande do país
confessou ter passado por esta humilhação!
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A “DEMOCRACIA RACIAL DO BRASIL”

A Polícia Militar brasileira é tão
Pacifica que por qualquer abordagem
Rotineira?
Eu lhe confessaria os crimes dos
Holocaustos dos nazistas na Segunda
Guerra Mundial.
Vivemos a “diáspora” dos negros no
Nosso Brasil. Aquela mesma política
Da “desigualdade e da desunião” para
Melhor domínio e genocídio!
O negro deixou de ser uma “peça” de
Compra e venda do ultimo “Tumbeiro”
Na escravidão do século XIX,
Para se transformar em um “numero”
Frio na estatística matemática dos
Mortos do Ministério da Saúde!
Numero não tem nome, corpo e alma,
É apenas uma ideia abstrata...
Por tanto, não tem valor, importância
Ou comoção social!
Segundo a cantora Elza Soares:
“O racismo é uma doença sem cura”
Nesta nação!
Uma negra gravida foi atropelada e
Morta na Barra da Tijuca no Rio de
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Janeiro e o seu corpo foi pisoteado e
Esfacelado pelos carros que passavam!
O cadáver teve o mesmo tratamento
De um rato, gato ou um bicho qualquer?
Quando era de um ser humano, que
Ainda levava dentro de si mesma
O futuro do país em seu ventre em
Forma de uma criança inocente...
As torturas nas delegacias se tornaram
Tão banais que nem os telejornais falam
Ou citam em seus comentários!
O jovem negro esta trocando a escola
Pelas prisões na FEBEM.
Os livros estão sendo trocados
Pelas drogas, revolveres e fuzis.
Os professores estão sendo
Trocados pelos traficantes.
Os adolescentes ao invés de uma
Iniciação em uma profissão?
Estão dando os primeiros passos
No mundo do crime e almejando
Uma melhor locação na hierarquia
Delinquente.
E ainda conta com o apoio de toda a
Sociedade que diz que: “bandido bom é
Bandido morto”. O negro é sempre um
“Suspeito”, um potencial criminoso?
E o Estado que lhe nega Educação
Integral e obrigatória é inocente?
Que patrocina a impunidade?
Que dissemina pela a televisão
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O preconceito é ingênuo?
Até o serial killer ou matador em
Série de Goiás afirmou que começou
A matar os mendigos e os moradores
De rua porque sabia que ninguém ia se
Importar com a morte deles!
O “apartheid” social da África do Sul,
A segregação racial africana me parece
Que esta se mudando para o Brasil.
A corrupção politica e o genocídio
São de números que em nada deixam
Desejar aos africanos!
Somos vice-campeão de corrupção,
Perdemos apenas para Serra Leoa.
Das 50 cidades mais violentas do mundo?
16 estão localizadas no nosso país!
Falar em “democracia racial” neste
Brasil é pura conversa fiada para o
Boi idiota dormir!
Se dúvida? Se pinte de preto e corra
Pela a rua em atitude de “suspeito?
Vai levar tanta bordoada, telefone sem
Fio e pescoção que vai desmaiar, antes
Do boletim de ocorrência na delegacia!
E a população ainda vai lhe zoar:
“-Levou uma corça, hem! Negão?
Quem mandou roubar vagabundo!”
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A FALSA LIBERDADE DA LEI ÁUREA

A Lei Áurea na verdade,
Nunca libertou os escravos!
Os negros foram substituídos na
Lavoura de café pelos imigrantes
Europeus!
E a Lei da Terra de 1850, por ironia,
Era para proibir a Reforma Agraria
E dificultar o acesso a terra pelos negros!
A monarquia brasileira não precisava
Mais dos “braços e dos pés” dos negros!
O ato da Princesa Isabel nunca foi
Uma atitude de benevolência para com
Os escravos!
Quando ela assinou a Lei Áurea em 13
De maio de 1888? Após a “Guerra do
Paraguai”, nem o Exército queria mais
Capturar os fugitivos e o trabalho
Escravocrata já estava obsoleto.
A inflação havia tirado o atrativo de
Se tiver um escravo em casa ou na fazenda!
Na realidade os escravos foram
“Desempregados” dos latifúndios dos
Barões do café.
Ficaram “deserdados” do “pão, do pano
E do Trabalho”!
O que fizeram com os negros foi uma
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Tremenda picaretagem, canalhice e
Sacanagem!
Deram aos escravos a “liberdade”
De perderem o que tinham: “a casa, a
Feijoada e o trampo”.
Os negros foram jogados ao
“Deus dará!”
Perderam a indenização pelos mais de
Três séculos trabalhados!
Foram “demitidos” sem justa causa,
Tanto que muitos não saíram da Casa
Grande do senhor.
Analfabetos, não puderam concorrer
No mercado de trabalho por melhores
Empregos! Continuaram nas cozinhas,
Na enxada, foice e o facão! E quando
Chegava á eleição? Assinava com o dedão!
Na falsa liberdade da lei Áurea:
A senzala foi trocada pela favela,
O feitor foi substituído pela policia
E o capataz...
O tronco foi trocado pela tortura banal
Dos militares!
O navio “Tumbeiro” foi ancorado em
Definitivo em nossas delegacias... Onde
Os detentos estão empilhados como
Outrora estavam nas embarcações
“Negreiras”! E a violência da escravidão
Foi substituída pelo genocídio policial.
Onde o “pelourinho” foi substituído
Pelo o fuzil!
Contudo, enquanto não se fazer Justiça
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Aos negros deste Brasil?
Os favelados não poderão comer em
Restaurantes, sair á noite para passear
Ou fazer um “rolezinho” no Shopping
Center!
Enquanto os ricos farão dos seus
Condomínios fechados uma “prisão
Domiciliar” de luxo!
Este é o preço do “apartheid” social que
A elite paga pelo racismo, preconceito
E “distribuição de renda” imoral, vergonhosa
E criminosa!

47

BIRCK JUNIOR

O RAP DA VIOLÊNCIA NO BRASIL
(A cada dez minutos uma pessoa é
Morta por motivo banal 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?
Faz-se 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!
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Enquanto o nosso pacato povinho
Temia o feitor com chicote na mão! 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! Bis
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! Bis
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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
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
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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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 Regue 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!
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!
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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!
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!
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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 da 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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A MORTE DE UM NEGRO NO BRASIL

Quando um negro é abatido pela
Policia militar?
Como se fosse um boi no matadouro
Ou um frango no abatedouro?
Nenhuma comoção nos causa
Ou nada “muda” neste Brasil!
Para o povo alienado foi apenas
Mais um “bandido” morto...
E quer saber mais?
“-Bandido bom é bandido morto”!
Para os pais mais lágrimas sem
Lenço de consolação!
E a única coisa que “muda” mesmo
É um numero a mais na estatística
Dos homicídios!
O silencio da população é congelante
E todos estão surdos e mudos agora!
Não se liga pra morte do semelhante,
Uma simples questão já lhe apavora!
O negro é morto pelo o tiro arrasante
Enquanto o povo vê a novela Senhora?!
O silencio deste povo só é quebrado
Quando nossa próxima vitima então,
Encontrou-se com o militar armado
E foi fazer companhia ao seu irmão!
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O padre só vai rezar uma missa,
O pastor vai orar pelo o defunto!
Ninguém fala mesmo em Justiça?
Pra não virar também um presunto!
A violência faz do negro, linguiça?
E o povo não comenta o assunto!
Negro, pobre, favelado neste Brasil,
Um “número” nesta estatística virou!
A polícia militar lhe mata com o fuzil.
E a justiça nega que a PM lhe matou!
Mas a população alega que nada viu?
E os pais mais um filho seu enterrou!
A tipologia dos nossos negros no Brasil:
O negro de ganho, ladino, eito e o boçal!
O negro como cidadão ninguém lhe viu,
Pois era uma maquina de trabalho braçal!
Uma simples “peça” de compra no navio,
E hoje um número na estatística do funeral!
O negro foi “peça”, objeto de mercado,
Porém nunca foi “gente” no nosso Brasil.
Sempre teve um tratamento brutalizado,
Com a condescendência do povo gentil.
Hoje virou um “numero” para ser apagado
Com a condescendência da sociedade civil!
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UM POEMA TRISTE

Um poema se faz de um jeito alegre
Como a descrição de um jardim florido
Ou a de uma cascata cristalina em uma
Mata verdejante solitária!
Ou de uma maneira triste como esta:
Certo menino de rua, melhor dizendo,
Um jovem negro esquecido pelos pais,
Abandonado pela Pátria Amada Brasil
Faz um vídeo pela internet pedindo
Que alguém lhe adote!
Fiquei com o coração partido!
Ao ver que somos como “ovelhas
Desgarradas” em nossa própria
Nação!
A mãe Pátria tão idolatrada
Em nossos poemas, hinos e odes?
É na verdade uma “madrasta”
Perversa que sequer cuida dos
Próprios rebentos e os deixa na rua
Da amargura como ave sem ninho!
Onça sem floresta e peixe sem rio!
Fiquei imaginando comigo mesmo!
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Talvez, se ele fosse um gatinho
Angorá ou um cão pequinês?
Seria mais rápida a adoção!
Acharia com mais facilidade
Um lar para morar!
É que em nossos dias o ser humano
Perdeu tanto o valor de mercado?
Que se ele latir como um cachorro
Ou miar como um gato chamará mais
Atenção dos transeuntes pedestres
Do que simplesmente “pedindo uma
Moeda pelo o amor de sua mamãe
Querida”?
Ou implorando pelas pessoas de “boa
Vontade” para que lhe adote pelo
Amor de Deus?!
No Brasil é mais fácil se adotar um bicho,
Um gato ou um cão de estimação do que
Uma criança negra!
E se chegar a matar um animal da mata?
Tem prisão decretada inafiançável, todavia,
Se o assassinato for de um negro favelado?
Paga fiança e tem um habeas corpus para
Poder responder em plena liberdade!
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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...
E segundo o Ministério da Saúde,
70% (setenta por cento) dos homicídios
É de jovens negros das favelas.
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
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Audiência dos programas policiais...
Os jornais alienados dos ancoras globais
Dizem que a “Guerra Civil” é em Honduras,
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 DIA DE FINADOS NESTE BRASIL
(02 de novembro)
O Poeta Indignado, Revoltado e Arretado!

O cemitério com covas improvisadas,
Muitas ossadas espalhadas pelo chão!
Pessoas como os bichos são enterradas,
Descaso com os mortos e avacalhação!
Mas as criaturas com as caras lavadas,
Observam o horror e a sua destruição!
Em vida somos roubados pra chuchu
E na morte enterrados como indigente!
Tenho vontade de mandar tomar no cu
Quem nos furta nos mostrando o dente!
Quem morre neste Brasil sem um tutu?
Tem ossada espalhada no barro quente!
Fico arretado e totalmente indignado!
Quando vejo desleixo com a sepultura!
O ser humano como animal maltratado
Agredido em vida e morte sem doçura!
A memoria do sujeito sendo enterrado
Sem que ninguém denuncie a prefeitura!
Em vida lhe proporciona muita agressão,
E nos rouba o direito de termos felicidade!
É estresse, suor, pouca grana e corrupção...
Até que viramos refém de muita maldade!
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Fazemos de nossa casa o nosso alçapão,
E quando morremos a cova é barbaridade!
O nosso Brasil não é a nação do futuro,
Pois nem enterra o povo com dignidade!
As crianças comem o lixo pelo monturo,
E são agredidas com toda perversidade!
A população se quer diz um desconjuro?
Ainda apoia o aborto livre na legalidade!
Neste Brasil a morte faz um carnaval
E agradece a quem dirige embriagado!
Festeja com o nosso politico “Lalau”,
Quando deixa o hospital desequipado!
O doente sem a UTI passa logo mal
E no “Seguro Amparo” caso fechado!
Ganha a Caixa, o DPVAT e o Estado,
Não cuidou da vida e lucra no funeral.
O defunto é enterrado como o coitado,
Com a dignidade de um “cão animal”!
Em meio ao um cemitério superlotado,
Disputando a vaga com a ossada rival!
Se não fedesse tanto como nós fedemos?
Faríamos bola da cabeça deste defunto!
Respeito algum pelos mortos nós temos,
Por isso lhe apelidamos de um presunto!
Em sacos plásticos no IML lhe fechemos
E na praça não se fala mais deste assunto!
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Neste país vida e morte são banalizadas,
Pois o desrespeito virou mania nacional!
Veja como nossas pessoas são enterradas?
Muitas são empacotadas em papel jornal
E em sacos plásticos jogados nas calçadas...
Como se fossem restos de algum animal!
O protestantismo ignora nossos funerais,
A católica se preocupa com a escatologia!
As pessoas são enterradas como animais...
E o povão trata o morto com demagogia!
Pensam que viverão na terra por demais?
Enquanto a “deusa morte” anota o seu dia!
Um povinho que nega até o envelhecer?
E faz plástica para suas rugas esconder!
Imagine falar do dia em que vai morrer?
E deixar toda herança para outro comer?
Vira um tabu mesmo nossa gente falecer?
Mas a morte é certo mesmo o que fazer?
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A “DITADURA DA BELEZA”

Na Idade Media tivemos a “imposição”
Da fé do catolicismo.
As pessoas não tinham a liberdade
De escolher sua crença, religião ou
Filosofia de vida!
Eram obrigadas a crer nos dogmas
Da igreja, sob pena de serem jogadas
Na fogueira acesa!
Outros tinham seus bens confiscados
E condenados á morte na fogueira
Da Santa Inquisição medieval.
Ou eram excomungados pelo Papa
Como no caso do Frade Martinho Lutero
E do frei Giordano Bruno que foi
Queimado vivo simplesmente porque
Disse que o homem podia “pensar”!
Quem acreditasse ou ousasse pensar
“Diferente”? Seria acometido do crime de
“Heresia”! Um pecado digno de um
Herege a ser queimado no fogo!
Esta hegemonia católica só veio a
Quebrar com o advento da Reforma
Protestantismo, do Anglicanismo
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Na Europa e da igreja Ortodoxa
Na Rússia!
Pois bem, hoje nós estamos vivendo
Uma “imposição” da beleza, a “ditadura”
Da estética e o Nazismo do “corpo sarado”,
O Totalitarismo do abdômen “tanquinho”,
Em fim, a sociedade através da televisão
E da internet estão nos impondo um
Modelo estereotipado de “corpo perfeito”,
Fabricado em academias: um abdômen
Definido, pernas torneadas, músculos
Trabalhados e cabeças vazias como a de
Uma boneca inflável!
E os tolos idiotizados tem que aceitar
Passivamente como bons cordeirinhos que são!
Caso contrário, sofrerão bullying nas
Escolas, nas redes sociais, no face book,
Preconceito nas famílias e virarão motivo
De chacota entre os que dizem que são
Seus “amigos”?!
Ser você mesmo, falar o que pensa
Ou amar o seu “corpo natural” virou
Uma “heresia” em nossa sociedade!
Não existe uma única propaganda
Da mídia, sequer, que enalteça a
Lindeza de se possuir um “corpo
Natural”? Seja ele gordinho, fofinho,
Magrinho ou esbelto?
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O motivo é muito simples:
A sua “insatisfação” com o próprio
“Corpo” é uma razão de alegria para
As academias, a indústria dos
Cosméticos e as Clinicas de Estética!
Imagine o “prejuízo” que elas teriam se
Você estivesse feliz com o seu físico?
Para quem venderiam os anabolizantes?
Os chás emagrecedores? As barras de
Cereais de emagrecimento?
Os cremes antirrugas? Os silicones para
Os seios e o bumbum?
E se você não se estressasse e não
Entrasse em “depressão”?
O que fariam os psiquiatras em seu divã?
O que iam fazer os psicólogos, se você
Soubesse educar os seus filhos?
O seu ‘surto” psicótico é uma bela
Fonte de renda para os laboratórios,
Para o governo e para os aproveitadores Oportunistas dos
psiquiatras!
As pessoas viram “fantoches” que são
Manipuladas pelo modismo.
Mulher com seios grandes e fofos
São cortados ao meio porque a “deusa”
Da moda disse que agora a “onda”
Era ter os seios pequenos!
Mais tarde, veio á febre dos seios

68

BIRCK JUNIOR

Fartos e as mulheres deveriam
Botar silicone para turbinar as
Suas mamas!
Na idade medieval ir ás igrejas
Era uma rotina obrigatória!
Atualmente, quem não frequentar
Uma academia é considerado um
Excluído do meio social!
Conheço gente que pagou um ano
De academia e nunca malhou!
Enquanto isso as bibliotecas estão
Cada vez mais vazias, as livrarias
Estão sendo fechadas, os poetas
Virando uma profissão em
Extinção! E os sarais de poesias
É uma relíquia do século XIX.
Sem leitura faltam ideias, sem ideias,
O papo fica sem graça, sem assunto
E sem nexo... As criaturas comentam
O lançamento de Hollywood da semana
Passada, ao passo que não fala do livro
De poesia do menestrel de sua cidade!
Cada vez mais somos adestrados pela
Televisão e pela internet a sermos explorados
Pelos Capitalistas que nos “impõem” um tipo
De corpo, um corte de cabelo, uma marca
Da roupa, do jeans, um candidato a votar,
Um tipo de carro a comprar, um modelo de
Televisão, de notebook e de um celular a
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Comprar de lançamento!...
E o pior, nos e-mails do Google e no
Facebook nos manipulam o “nosso pensar”,
A nossa “opinião” e os nossos gostos!
Eles sabem tirar proveito da nossa desgraça!
Explorar a nossa ignorância e nos fazer
Consumir justamente o que nos ditam as
Propagandas consumistas!
É triste, mas é verdade: hoje nós pagamos
Para sermos “enganados” e disso ainda
Temos muito orgulho!
E vocês sabem qual é o nosso grito de
“Indignação” ou o brado de “revolta”
Que soltamos?
O mesmo que os servos medievais
Diziam quando iam ouvir o padre
Nas igrejas: “AMÉM”! (Assim seja!)
Meu guru capitalista!
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SOMOS RASTREADOS COMO
GADO NO PASTO

Somos rastreados como gado no pasto
Pelos nossos celulares e GPS...
Perdemos a privacidade de viver
Ou de trair com segurança
Sem que algum Paparazzi nos
Venha nos incomodar com o gravador
Ou câmera digital indiscreta!
Não podemos conversar espontaneamente
Com qualquer criatura... Vai que ela
Esteja gravando a nossa conversa?
Desligue o celular e vamos dialogar!
As fofoqueiras agora ganharam uma
Turbina em suas maldades: as redes socias!
Tire uma foto de um cônjuge traindo
E poste no Facebook. Pronto!
A desgraça se espalha pelo mundo
Mais rápido do que o pecado original!
Os homens são assim mesmo idiotas!
Criam as suas máquinas e depois se
Tornam dependentes delas!
Os Arãos atuais, os novos irmãos de
Moisés, continuam inventando os seus
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“Bezerros de ouro” e as “massas insanas”
Adorando como se fossem seus deuses
Ou o Deus Todo Poderoso Javé?
Os inventos tecnológicos já viraram
Uma febre compulsiva mundial,
Uma droga que nos “vicia” como
Qualquer asteroide, morfina ou
Bebida... As pessoas ao sair de casa
Podem se esquecer da “consciência”
Do bem e do mal, mas não do celular,
Do notebook ou do tablete?
A nossa vida está a plena disposição
De algum hacker a hora que quiser!
Podemos ser objetos de estelionatários,
E termos prejuízos incalculáveis
Tanto de dinheiro desviado de nossa
Conta bancaria como de danos morais...
Sou o único “poeta marginal” que
Questiona esse “sistema imbecil”
Que vivemos!
Leio nos rostos das pessoas o seu
Desespero em aparecer a qualquer
Custo? Todos estão apavorados
Querendo os seus “quinze minutos”
De fama da vida a qualquer preço?
Fazem fila para se escrever no Big
Brother Brasil, na Fazenda e até pagam
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Para posar nua em revistas masculinas!
No Japão um jovem criou um site
Para mostrar como se fazia um
“Selfie sozinho” parecer que estaria
“Acompanhado”... Tamanha é a
Aflição dos indivíduos em nossa
Sociedade esquizofrênica pelo
Consumismo!
Li na web que um jovem chileno foi
Eletrocutado em um fio de alta tensão,
Após fazer um “selfie” perto de uma
Torre de transmissão!
Motoristas e motoqueiros já fizeram
“Selfie” na rodovia e depois morreram
De batida na estrada!
A epidemia da “selfie” nada mais é
Do que a constatação de nossa
Baixa autoestima!
Queremos o “reconhecimento” dos outros
Desesperadamente... Para isso fazemos
As poses mais hilárias nas fotografias
De si mesmo!
A solidão está tomando conta de todos
Neste mundo e fazer um “selfie” e postar
Na internet é o único jeito de dizer
Ao mundo de que eu existo, que tenho valor
E de que ainda sou gente!
Já imaginou se consultássemos os
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Pais como consultamos o Google?
Se falássemos com os amigos o
Tanto de tempo que assistimos a
Filmes, novelas e documentários?
Se lêssemos a Bíblia Sagrada o
Quanto que lemos as mensagens no
Celular e no Watts App?
E se dedicássemos metade do tempo
Das novelas para as leituras de jornais,
Romances e poesias?
O tempo é o único bem valioso que não
Se pode comprar com o dinheiro!
Uma vez desperdiçado na juventude?
A fatura negativa sempre nos chega
Na velhice seja em forma de doença
Ou de pobreza com poupança vazia!
O mundo nos engana com o seu “ficar”
Sexual em que você pode “transar” com
Quem quiser, tem a sensação de que está
Sendo o maior garanhão ou a periguete
Mais comida, contudo, quando precisar
De um colo amigo, de um conselho sábio?
Ou de alguém para dançar e fazer um
“Brinde” ao seu aniversario? Só vai lhe
Restar um celular para fazer uma “selfie”
E fingir com um riso desbotado a
Felicidade falsa que tenta mostrar
Para os amigos virtuais nos blogs, sites
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Twitter e no Facebook!
Esta é a felicidade enlatada do capitalismo!
Em pronta entrega como uma pizza estraga
Para os idiotas fingirem serem felizes!
A loucura solitária da “selfie” é tanta,
Que tem gente fazendo foto de si mesmo
Na cabine de votação eleitoral, na sala
De provas do ENEM e acredite se quiser?
Não demora se fizer um “selfie” da
Própria masturbação e postar no
Twiter, Facebook e no What’s App!
A moda do “selfie” nada mais é do que
Um diagnóstico da “solidão epidêmica”
Que contagiou a todos nós nesses dias!
As redes sociais estão afastando as
Pessoas umas das outras fisicamente
E as aproximando virtualmente!
O perigo está em que não percebemos
A “armadilha” que estamos caindo
Como um patinho ingênuo!
Você fica contente porque tem mil
Amigos virtuais, contudo, olha ao lado
E tem que fazer uma “selfie” sozinha
Porque não tem gente nem para brigar,
Discutir, menos ainda para conversar!
E se quiser sexo seguro? Ou se masturba
Ou disca um número de algum site de
Prostituição que lhe atende a domicilio
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Trazendo a transa a self service como
Se fosse uma pizza quente de tesão!
As criaturas estão percebendo que o
Mundo alcançou um progresso da
Ciência nunca inimaginável em nossa
Historia universal, mas por outro lado,
O ser humano nunca esteve tão
Fragilizado, tão desfigurado e tão
Carente de afeto, de carinho e de atenção?
Como agora no século XXI!
As criaturas perderam a identidade,
A autenticidade, a autoestima, o amor
Próprio, além de sua privacidade!
Com a desculpa da violência urbana,
As câmeras digitais nos vigiam até
Nas ruas e nas avenidas da cidade!
E em casa somos nós mesmos que
Instalamos os “olhos de vidro” para
Espionar-nos em nosso cantinho!
É fácil perceber como a nossa vida
Não vale nada em nossa sociedade.
Veja o que as empresas de segurança
Priorizam “segurar”? As pessoas?
Claro que não! As notas do carnaval
Das escolas de samba do grupo
Especial do Rio de Janeiro.
Os caixas eletrônicos que guardam
Os nossos dinheiros. O ouro, as pedras
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Preciosas e os valores monetários que
São transladados em carros fortes ou
Caminhões blindados!
Quanto aos seres humanos mais
Carentes? Até a polícia militar que
Seria para lhes defender? Em muitos
Casos é a primeira a executar as
Vitimas! É triste, mas é verdade!
Em toda a história do Brasil a
Vida das “pessoas paupérrimas”
Nunca estiveram tão vilipendiadas,
Tão esculachadas, tão violentadas,
Tão desvalorizadas e tão agredidas!
São fatos comuns os pais matando os
Filhos, crianças sendo jogadas no
Lixo, no banheiro do shopping,
Abandonadas pelas ruas, cheirando
Crack, cola de sapato e fazendo
Furtos para sobreviver em nosso
Meio doentio de corrupção!
Quando morrem a coisa passa a piorar:
Cadáveres são empacotados em sacos
Plásticos no IML como se fossem
Pesos de carnes de bois ou de porcos!
Nos cemitérios é de praxe encontrar as
Ossadas espalhadas pelo o caminho!
Já vi até vândalos fazendo “bola” de
Futebol dos crânios de defuntos!
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Sepulcros são abertos e corpos são
Amontoados uns em cima dos outros
Apagando a sua memoria de vez!
No Brasil os “invisíveis” dos mortosVivos como os idosos, os mendigos e
Os gays e as lésbicas depois de
Falecidos continuam “invisíveis”
Como estiveram em vida!
Não tem “direito” se quer? A ter a
Memoria da sepultura em que
Jaz o cadáver!
E o que faz os governantes e a população?
Bem! Os políticos estão explorando a
“Morte” com a criação do “Seguro
Amparo” da Caixa, os empresários
Investindo na construção de “Campos
Santos”, as televisões fazendo reality
Show dos cadáveres cobertos com papel
Jornal em nossas favelas!
As igrejas católicas ou protestantes com
Seus padres, pastores e bispos “omissos”
Apenas “rezam a missa de sétimo dia”,
Já que se fossem celebrar a missa de
Cadáver presente? Não sobraria espaço
Para as outras celebrações! Já que o
Número de mortes de balas, de trânsito
E de acidentes neste Brasil supera o
De muitas Guerras como a do Iraque,
Vietnã e a da Faixa de Gaza em Israel.
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Dizem as estatísticas do Ministério da
Saúde que ultrapassam os cem mil
Óbitos anuais!
Para a mídia imbecil e consumista que
Temos, a guerra está acontecendo é na
Faixa de Gaza, no Estado islâmico e no
Iraque... No Brasil está a tudo em Paz,
Apesar de que a “cada dez minutos uma
Pessoa é assassinada”, segundo a
Secretaria de Saúde, mas isso não tem
A menor importância? O que nos
Importa saber mesmo é se Carminha
Vai ficar com Tufão na Avenida Brasil?
Se Neymar vai superar o Messi e o
Cristiano Ronaldo? E se a Beija-Flor
Vai ser a campeã do carnaval de 2015
No Rio de janeiro?
E o povo obviamente que faz protestos,
Passeatas e motins? Claro que faz! Mas
É contra o aumento do preço do ingresso
Do Corinthians e do Flamengo nas arenas
Da Copa da FIFA, pelos casamentos gays
Ou pela a liberação do carnaval na
Quarta-feira de cinzas em Salvador!
No Brasil o carnaval, o futebol e as novelas
São alucinógenos poderosíssimos!
Entorpecem a população mais do que
Qualquer cerveja, crack ou êxtase!
Como nos diz o cantor e compositor
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Zé Ramalho: “ÊÊÊ! Vida de Gado”!
O povo está tão alienado? Mas tão
Alienado? Que se soubesse que a
Amazônia estivesse pegando fogo?
Sabe o que ele faria? Ia correndo
Para assar o seu churrasco no fogaréu!
E se fosse o mar em chamas? Correria
Para poder comer peixe assado!
Durante a escravidão o senhor ainda
Temia matar uma boa “peça” de uso,
Castigava a ferro e a fogo é bem na
Verdade, mas evitava ter um prejuízo
Com a sua morte!
Ao passo que hoje, os militares
Ou os marginais não hesitam em
Executar qualquer ser humano
Que lhe atravesse o caminho ou
Que lhe atrapalhe os negócios!
A vida hoje neste Brasil vale menos
Que a de uma “peça” africana de um
Negro escravizado no século XIX!
Jesus Cristo veio ao mundo para que
Tivéssemos “vida em abundancia”,
Todavia, neste país vamos se
Contentando com algumas “migalhas”
De existência que nos sobram do
Futebol, dos carnavais e das novelas!
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Já que não podemos viver de verdade?
Ficamos satisfeitos em assistir pela a
Televisão a vida boa dos magnatas
Da politica, dos investidores da Bolsa
De Valores, MCs, dos banqueiros e de
Poucos futebolistas!
O Brasil é mesmo isso aí?
Uma Coca-Cola industrializada
Por todos nós, mas que infelizmente é
Bebida por poucos brasileiros que
Tiveram a sorte de não nascer em uma
Favela, ser negro, ser pobre e ter precisado
Do hospital do SUS para nascer!
Tem crianças que são botadas até em
Caixas de papelão? Se não me engano?
O próprio Romário disse que depois
De nascido foi colocado em uma
Caixa de sapato!
Contudo, para a mídia imbecil e
Consumista que temos, a guerra está
Acontecendo é na Faixa de Gaza, no
Estado islâmico e no Iraque...
No Brasil está tudo em Paz?
As pessoas estão saindo para desfilar
Nas ruas á noite? Os casais estão
Namorando nas pracinhas? As
Crianças e jovens brincam de bola
Nos terrenos baldios e quadras esportivas?
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As delegacias estão vazias, porque a
Violência foi coisa da Idade Media?
Apesar de que a “cada dez minutos uma
Pessoa é assassinada”, e setenta por cento
Dos homicídios são de jovens negros da
Periferia, segundo a Secretaria de Saúde,
Mas isso não tem a menor importância?
O que nos importa saber mesmo é se
Carminha vai ficar com Tufão na
Avenida Brasil?
Se Neymar vai superar o Messi e o
Cristiano Ronaldo? E se a Beija-Flor
Vai ser a campeã do carnaval de 2015
No Rio de janeiro?
Acredite se quiser? Mas a senzala era mais
Segura para o negro escravo do que hoje em
Dia a favela é para o negro pobre!...
E a Policia Militar é mais violenta com os
Favelados pardos do que o Feitor e o Capitão
Do Mato juntos!
Na escravidão fugiam do chicote de couro cru:
O bacalhau e na atualidade correm do revolver,
Da metralhadora e do fuzil!
Acho que o negro de hoje quando olha o fuzil
Da Militar? Deve pensar consigo mesmo:
-“Bons tempos era aquele do Pelourinho”!
- “A gente apanhava, mas não caia mortinho”!
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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 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
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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 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
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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
antistresse! 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
estressante 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
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
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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 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

86

BIRCK JUNIOR

remédios que dopam os pacientes e os tronam 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 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: “tudo vale a pena,
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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 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
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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 do subúrbio de 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 os
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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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 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!
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!
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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!
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!
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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!
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,
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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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O RAP DA VIDA NO BRASIL
(A “Cultura da Morte”)
(870.000 mortes em 20 anos)
Mais de 56.000 mortes em 2012

Fazemos parte de um país de demente,
Que trata a vida como um saco de lixo!
Menos de um real vale a vida da gente
Que se arrasta pela rua como o bicho!
A impunidade ainda solta o delinquente
Pra continuar matando com capricho!
Só temos uma “escolha” para fazer?
Morrer pela policia ou pelo bandido!
De qualquer jeito você vai se fuder,
A PM só chega depois do ocorrido!
O nosso IML fez a greve para você?
E no saco plástico o cadáver vencido!
Negro, pobre, favelado é discriminado,
E em nossa rua o pelourinho retornou!
Vejamos aquele negro todo amarrado
Dizem que fizeram isso porque roubou?
Em nosso Brasil é furto pra todo o lado,
Mas somente o pobre a justiça pegou!
Na nossa escola o professor é agredido
Mas nossa justiça não pune o de menor!
A vida já perdeu mesmo todo o sentido
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E a violência sempre nos leva a melhor!
Ninguém recebe o seu castigo merecido,
Pois quem é morto sempre leva a pior!
É uma tristeza mesmo ser um brasileiro,
Por aqui só é gente o politico e o jogador!
O restante é tratado como um bandoleiro,
Fugitivo da justiça, bandido e salteador!
Em praça pública, matado por justiceiro...
Sem que ninguém condene o ato de horror!
A nossa vida agoniza com tanto desdém,
Até cachorro tem uma existência melhor!
Tem casa, veterinário e o colo de alguém?
Não passa fome e tem carinho ao redor!
Enquanto no lixo tem o bebe de ninguém,
Que foi descartado sem prosa e sem dó!
Ainda estão querendo aprovar o aborto,
Para acabar com a vida antes de nascer!
A desgraça não nos causa o desconforto,
Pois miséria mesmo é a gente sobreviver!
Habitar este país como um semimorto...
Que aguarda a morte sem nada por fazer!
De que adianta ser um “penta campeão”?
Se no social somos como a Serra Leoa...
Temos uma sucata e atrasada Educação...
Que só serve para a exploração na boa!
O hospital atende nosso enfermo no chão,
Pois falta UTI, lençol e leito pra pessoa!

95

BIRCK JUNIOR

A morte faz uma festa em nossa nação:
Pois o trânsito virou uma “guerra civil”!
Segurança não se tem para a população...
E a PM ainda nos ataca com o seu fuzil...
O bandido nos assalta com o três oitão,
E a justiça capenga nos diz que não viu!
O rico mora em condomínio fechado,
E no shopping Center faz a sua feira...
Tem segurança e cão para todo lado...
E o advogado lhe defende de asneira!
Enquanto o nosso humilde favelado
Não sabe se chega vivo segunda feira?
O Brasil virou uma “prisão domiciliar”,
O cidadão vive de grade todo rodeado!
A noite ficou “proibido” de sair do lar...
Pois pode ser a vitima de ser assaltado!
Segurança ficou a mercê do Deus dará,
Pois a vida não vale um real guardado!
O Brasil vivendo uma “guerra civil”,
Enquanto o brasileiro é anestesiado!
Só enxerga peito, bunda e o quadril...
E uma “bola” num Maracanã lotado!
O roubo nesta politica ninguém viu?
E a guerra no transito é todo ignorado!
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Nossa televisão é um anestésico legal,
Enquanto a favela vive a “guerra civil”?
E a policia mata mais um no Vidigal?
Enquanto o povo assiste Geraldo Brasil,
Sem se ligar com a morte deste pessoal?
Ainda comenta a novela que assistiu!
A violência é postada nas redes sociais,
Como se fosse um “poema” de sucesso!
A morte é filmada então pelos marginais...
E compartilhada na Web com progresso!
Enquanto a população curte mais e mais?
Pois a piedade pelo outro está em recesso!
O bandido mata, filma e posta em rede social.
E assina em baixo como se fosse obra de arte.
A morte neste Brasil faz um sucesso infernal,
Enquanto a população discute a vida em marte!
E a policia militar apaga mais um marginal?
Enquanto nosso povo no caso não toma parte!
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O ANALFABETO O NEGRO E O POBRE

Nossa Pátria Amada não cobre:
O analfabeto, o negro e o pobre!
Quem sobrevive do lixão
Comendo os restos de comida
Ou até mesmo catando papelão
Para sobreviver nesta vida!
Nossa Pátria Amada não cobre:
O analfabeto, o negro e o pobre!
Quem anda pedindo no sinal
Para ganhar algum trocado.
Em sua vida passando mal
Sofrendo cá o seu bocado!
Nossa Pátria Amada não cobre:
O analfabeto, o negro e o pobre!
Quem sobrevive desempregado
Fazendo algum bico ou biscate?
Pala nossa nação desamparado
Como um gado gordo para o abate!
Nossa Pátria Amada não cobre:
O analfabeto, o negro e o pobre!

Quem vive nas ruas da cidade
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Como um “morador de rua”!
Sofrendo toda esta maldade:
De piada, pilheria e tranca rua!
Nossa Pátria Amada não cobre:
O analfabeto, o negro e o pobre!
Quem é peão, gari e boia-fria,
E trabalha com um capataz?
Vai de pau-de-arara na carroceria
Sofrendo até não aguentar mais!
Nossa Pátria Amada não cobre:
O analfabeto, o negro e o pobre!
Se for mulher vira prostituta
Até por um prato de comida.
Vivendo na pobreza absoluta
Ainda lhe chama “mulher de vida”!
Nossa Pátria Amada não cobre:
O analfabeto, o negro e o pobre!
Quem saiu daquela escravidão
E trocou a senzala pela favela?
Pobre, negro e sem instrução,
Morando num barraco na viela!
Nossa Pátria Amada não cobre:
O analfabeto, o negro e o pobre!

Quem habita naquela favela
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E pega aquela superlotação?
Para chegar á pequena viela
Onde a Lei é do três oitão!
Nossa Pátria Amada não cobre:
O analfabeto, o negro e o pobre!
Quem pensa em roubar meu irmão,
Verá a cadeia de “navio negreiro”!
Gente amontoada como no lixão
Ou porco aparelhado no chiqueiro!
Nossa Pátria Amada não cobre:
O analfabeto, o negro e o pobre!
Quando criança no trabalho
Deixou de ir a uma escola?
Quando adulto? Pobreza sem atalho
Ou refém do tráfico de cola?
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A CASA

A casa daquele barão
É uma grande mansão!
A casa do nosso pobretão
É um pequeno barracão!
A casa naquela roça
É uma humilde palhoça!
A casa naquela escravidão
Era uma pequena senzala
Sem nenhuma repartição:
Quarto, cozinha ou ante sala!
A casa grande ou o casarão
A casa do senhor na escravidão!
A casa naquela favela
É um barraco de papelão.
Os miseráveis dentro dela
Passam fome de montão
Ou comem uma mortadela
Que pegaram no lixão!
A casa daqueles desprovidos
É de barro e chão batidos.
A casa daquela bordadeira
É um barraco de madeira!
Em um condomínio fechado
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Reside aquele doutor!
Com segurança por todo lado
E cerca elétrica, sim senhor!
Além da câmera que filma você
No circuito interno de tevê!
Seu telefone, sua casa,
Seu carro, seu endereço,
Sua roupa e seu trabalho?
Coisas que não tem preço!
Imagine alguém na rua?
Sem casa, sem endereço,
Maltrapilho e com fome crua?
Tal humilhação não tem preço!
Não vivem como gente
Os moradores de nossa rua!
Rastejam como uma serpente
Dormem na praça com a lua!
Vegetando com muita agonia
Mendigando o pão de cada dia!
Milhões dos filhos seus
Neste solo mui gentil...
Passa isso nosso Deus
Na Pátria Amada do Brasil!
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A TELEVISÃO, A SELEÇÃO E A
DITADURA DE 1964

“Noventa milhões em ação!
Pra frente, Brasil! Brasil!
Saaalve a Seleção!
E mande o povo pra prisão!
De repente é aquela corrente
Pra frente?”(...)
Enquanto o povo na tortura
Perdia os seus dentes?
Noventa milhões de alienados
Pulavam contentes! Bis
O povinho alienado curtia o Tostão,
Clodoaldo, Pelé, Gerson e Jairzinho...
Enquanto nos bastidores da nação?
A ditadura torturava um Joãozinho...
Com o “telefone, a cadeira do dragão”,
Além da “palmatoria e churrasquinho”!
O povinho alienado curtia a televisão,
Como um asteca cultuava o europeu.
Enquanto isso nos bastidores da nação?
A ditadura torturava mais um irmão seu:
Usava o “pau de arara e a crucificação”,
Além do “choque elétrico” que sofreu! Bis
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A televisão veio mesmo para alienar,
Deixando o povo alheio a sua nação!
Usando a nossa maior paixão popular...
Para esconder as “torturas” da prisão:
A “geladeira, soro da verdade” e acolá...
E a “injeção de éter” na veia do cidadão!
A televisão veio para surtar o brasileiro,
Que consagra a telinha três horas do dia!
Enquanto a violência faz o seu salseiro?
O povo debate futebol, novela e a folia!
A ditadura tortura como um aguaceiro?
Com “produtos químicos” em demasia! Bis

É mesmo um ópio desta população:
O carnaval, o futebol e a televisão!
Além da novela que para a nação!
Enquanto a ditadura tortura o irmão?
O nosso povo vibra com a Seleção!
E comemora mais um gol de Tostão!
A “propaganda” foi uma arma letal
Que a ditadura usou contra o povão.
Fez o regime se parecer muito legal?
Porque coroou os craques da Seleção!
Enquanto nos bastidores descia o pau?
E nas “latas abertas” torturava o irmão! Bis
Na ditadura militar não tinha jornal,
Pois a censura proibia a sua opinião.
Era proibida a nossa expressão oral,
Pois vivia amordaçado nosso cidadão!
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Enquanto se torturava a gente legal?
A tevê passava os jogos da Seleção!
Enquanto o povo assiste ao brasileirão,
Fazendo da casa a sua domiciliar prisão?
O politico em nosso dinheiro mete a mão?
A tevê aliena completamente a população...
Enquanto a ditadura torturava o irmão?
Com o “corredor polonês e um bofetão”! Bis
A tortura militar era diversificada:
Enquanto a tevê alienava o cidadão?
A vítima da ditadura era bem torturada
Com a “coroa de Cristo” no cabeção,
Que se permitia que fosse apertada
Até que ela morresse de inchação!
A tortura ao nazismo de Hitler invejava
Pois se tinha a originalidade do brasileiro.
Era o “afogamento” ou a “pescaria” frisava,
Que jogava ao rio o nosso sujeito inteiro!
Com falta de ar a vitima morria e boiava...
Enquanto o PM recebia o seu dinheiro! Bis
Foram vinte e um anos de pura ditadura,
Enquanto o povinho era algemado na tevê!
Ninguém “protestou” por nenhuma tortura?
E o regime militar ficou aqui até envelhecer!
Hoje a PM executa o negro de pele escura,
E os “autos de resistência” vai lhe absolver!
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A desgraça que aconteceu na nossa ditadura,
Ficou escondida pelo jornal e pela televisão!
Era proibido se dizer que aqui tinha tortura?
E o 31 de março era a data da “revolução”!?
Enquanto a vitima era sufocada sem candura?
E torturada com “cobras venenosas” no porão!
Bis
A televisão é louca e nojenta feita o catarro:
Pois semeia inveja, a mentira e a corrupção!
Até o Gerson fez a propaganda dum cigarro
E disse que “levar vantagem” era boa ação!
Enquanto o povo era torturado como o barro?
A tevê mostrava os jogos da nossa Seleção!
E hoje enquanto o nego é morto no barracão?
A tevê passa novela, carnaval e o brasileirão!
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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 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”.
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O meu limite sou eu mesmo que demarco!
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 carinhas 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 negra não era igual á pele
Da maioria da população!
O meu nariz não era tão 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
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 apê
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 melodia de
Nossa quebra do cartão de credito!
De cidadão que reclama, protesta e exige os
Seus direitos, viramos um público que apenas
Assiste na cadeira todo o caos manipulativo
Social e o único controle que temos nas mãos?
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É o da televisão, do ar condicionado e do vídeo!
De resto até o nosso “pensar” e o nosso
Pensamento já está sendo manipulados pela
Internet, Face book, CPF e a Receita Federal!
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O DISCURSO DA CARTEIRA NOVA

Quando cheguei ao prédio escolar?
Eu vim toda perfumada de novidade!
Todo o estudante queria me sentar...
Para se sentir como o rei de verdade!
Não havia melhor local para estudar,
Participar das aulas com curiosidade!
Quando cheguei ao prédio escolar?
Eu vim embrulhada para o pessoal!
Até nosso telhado queria me invejar?
Que quando me olhava passava mal!
As paredes começaram a me fofocar:
E a me dizer que se sentia como a tal!
Quando cheguei ao prédio escolar?
O diretor me exortou a me conservar!
Pediu-me para o aluno não me quebrar,
Nem tampouco me fazer chão de pisar!
Fui criada para nosso alunado estudar,
E sentadinho da aula poder participar!
Quando cheguei ao prédio escolar?
Vim toda elegante como uma rainha!
Até esta ode linda cheguei a inspirar?
Para valorizar os talentos que tinha!
Depois vieram os vândalos me riscar
E me transformar em sucata ruinzinha!
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Quando cheguei ao prédio escolar?
Eu queria um tratamento de respeito,
Mas em vez disso vieram me danificar
Com riscos e ponta pés de todo jeito!
Agora o politico vai me superfaturar
E roubar duas vezes no golpe perfeito!
Quando cheguei ao prédio escolar?
Imaginei ser a sala o local silencioso!
Onde o aluno educado vinha estudar
E aprender dum jeito bem prazeroso!
Mas com um “inferno” fui me deparar
E com um vândalo malvado perigoso!
Quando cheguei ao prédio escolar?
Pedi que fizesse uma selfie de recordação!
Postasse no face book para me recordar
Do dia em que fui nova nesta estação!
Antes que um vândalo venha me atacar
E me destruir sem ter servido um irmão!
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CANUDOS: UMA CARNIFICINA
REPUBLICANA
(1896)

Quero lhe falar de uma atrocidade
Que banhou de sangue o Brasil.
Nunca se fez tanta barbaridade
Em nossa Pátria a Mãe Gentil.
Um extermínio com perversidade
Em uma sangrenta guerra civil!
Antônio Vicente Mendes Maciel,
Conhecido mais por Conselheiro.
Enfrentou a nossa Republica cruel
Para libertar o sertanejo ordeiro!
E aos princípios de Deus foi fiel,
Ajudando ao próximo bem ligeiro!
Canudos foi para o trabalhador
Uma verdadeira Conspiração!
Pois a Republica no ermo deixou
Aos cuidados da vil exploração!
Enquanto Conselheiro o libertou
Foi recebido com bala de canhão!
Segundo a nossa Historia oficial
O sertanejo pobre vira bandido!
O Exercito vem e acaba com Arraial,
E culpa o Conselheiro pelo ocorrido!
Ninguém culpa a Republica do mal,
Pelo abandono do caipira esquecido!
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A Igreja, o Estado e o nosso jornal,
Todos estavam contra Conselheiro.
Taxava de jagunços de gente do mal
De capangas e bandidos desordeiros!
Ninguém condenava o latifúndio imoral
Nem as ações do coronel justiceiro!

O sertanejo lutava contra o coronel
Que lhe usurpava a sua cidadania.
Quando achou a terra de leite e mel?
No Arria de Belo Monte que surgia!
Foi atacado por um exercito cruel
Que lhe exterminou de nossa Bahia!

Temos o governo de pouca gente
Que é apelidado de democracia!
Que traz o nosso povo na corrente
Como naquela antiga oligarquia!
Para fazer do trabalhador decente
Objeto de exploração e de tirania!

O governo não representa o povão,
Pois trata só do interesse particular!
Enquanto o povo não tem educação
E nem a casa decente para habitar!
Em nosso imposto mete a sua mão
Sem que ninguém venha reclamar!
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O povo não suporta o trabalhador,
Que honestamente começa a vencer!
Cresce o zói com olhar de cobiçador
Que o operário começa a esmorecer!
Até que a inveja desse vil usurpador
Destrói o seu patrimônio pra valer!

Ser desonesto virou mania nacional,
Pois o povo ama mesmo seu ladrão!
Politico tem privilegio de Marechal,
Enquanto se enriquece na corrupção!
Mesmo roubando fechando hospital?
Acaba eleito na sua próxima eleição!

A República de um golpe se levantou,
E passou a servir o nosso latifundiário!
Ao nosso sertanejo pobre desprezou...
E passou a lhe tratar como adversário!
Assim que a Belo Monte se edificou?
O governo achou um desafio temerário!
Tomou logo a sua atitude radical
E para Canudos enviou a volante.
Na primeira tentativa se deu mal?
Levou uma baita surra arrasante.
Os jagunços dum pequeno arraial?
Desmoralizou o exercito possante!
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O sertanejo sempre foi explorado
Pelo um coronel o seu usurpador!
Teve seu direito de cidadão negado,
Pela Republica que nascia em flor!
Quando por Conselheiro foi salvado?
A raiva do coronelismo despertou!

O governo pressionado pelo coronel,
Enviou a segunda volante ao Arraial.
Canudos enfrentou sem um escarcéu
E botou pra correr o exercito do mal!
Conselheiro rezou a seu Deus do céu
E Belo Monte teve um desfeche legal.

O caipira luta contra a seca no Sertão,
E contra a “indústrias da seca” social.
O que ganha do politico é enganação,
Pois como urubu aproveita do seu mal.
Ainda culpa nossa inocente vegetação
Para encobrir o nosso corrupto lalau.

A República mais enfurecida ficou
A imprensa botou pólvora na guerra.
A terceira tropa pra Canudos enviou
Para acabar com o sertanejo da terra.
Mas o Davi a esse Golias derrotou
E o governo mais uma vez se ferra!
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Acabar com o Belo Monte é desafio
E exterminar a peste do Conselheiro!
Como pode alguns jagunços sem fuzil?
Derrotar poderoso Exército brasileiro!
E destacou todo o quartel deste Brasil
Para exterminar o nosso povo ordeiro!

No Brasil o povo não é a democracia.
Governo é algo sem nossa população!
Qualquer movimento que lhe insurgia?
Foi recebido com a baioneta e o canhão!
Assim foi com Canudos na nossa Bahia,
E com o cangaço de Virgulino Lampião!

Revolta dos Alfaiates na nossa Bahia
Em que o João de Deus foi enforcado!
Por defender bom preço da mercadoria,
E o direito de igualdade ao negro amado!
Mas o governo jogou balde de agua fria
Quando por Jose da Veiga foi delatado!

Hoje qualquer protesto deste povão
É gás de pimenta e o cassetete geral.
É taxado de baderneiros como ladrão
Pela nossa mídia em cadeia nacional!
É que o politico não quer a população
Reclamando de direito Constitucional!
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Na Republica a quarta tropa enviou
Para com o Belo Monte exterminar!
E mostrar como governo usurpador
Trata pobre que não quer se sujeitar!
Quase trinta mil caipiras assassinou,
Em uma carnificina sem outra par!

Foi o resultado desse carnificina vil:
Duas criancinhas, o velho e a mulher.
A igreja, governo e o jornal aplaudiu
E o nosso povão nem meteu a colher!
Acreditou que Conselheiro insurgiu
Desafiando a exploração do coroné!

O amado Conselheiro nunca morreu,
Pois ele representa luta contra tirania!
É o Antônio, a Maria, o José, sou eu...
É qualquer um que a injustiça desafia!
O Belo Monte vive no lugar que é seu,
Quando se protesta por pão e moradia!

Quem elege o nosso algoz governante
É o proletário, o favelado e analfabeto!
É a nossa grande “massa” não pensante
Quem escolhe o safado politico direto!
Depois vai ficar quatro anos agonizante
Sem transporte, sem Saúde e sem teto!
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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
Ninguém neste mundo, sem ter ao menos
Um barraco em alguma favela, se
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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 aos 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
Star que faz canções de funk ou sertanejo
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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
Milagres! E Jesus Cristo não passa
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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!

Se você gostou do livro... Acesse o nosso site
www.birckjunior.recantodasletras.com.br
E-mail: www.luanbirck@gmail.com
Saudações do poeta Birck Junior
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