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MORTADELA 
 
O miserável, sempre, foi pobre! 
 
Ignora; não sabe, não mente. 
Não chora, não sente. 
 
A plebe ignora; política, justiça, economia. 
Necessita [muito mais] de comida. 
 
Crítica? 
Vem de quem come, quem é forte. 
 
Não agüenta a privação. 
Estar relegado à própria sorte. 
 
Chora, faz esperneio. 
Quer justiça a qualquer preço. 
 
Limitação de direitos e garantias. 
Não vê necessidade em democracia. 
 
Classe média em condição similar à operária? 
Pare de brincadeira, é, patentemente, sem graça! 
 
Roubalheiras devem ser apuradas. 
Mas, lembre-se: - Sou gente, titular de direitos; não, animal de raça. 
 
Condução coercitiva, interceptação ilegal. 
 
Amor, cuidado! 
Compartilhar nossas conversas sexuais será considerado moral. 
 
 
A POLÍTICA DO CONFRONTO E HERDEIROS 
 
O incoerente fala 
Cita investigação inteligente 
Acredita em repressão 
Apreendendo meio quilo de entorpecente. 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIDADE INVERSA 
 
Eu abro mão dos meus direitos. 
Mas, não permito juiz mamando o povo brasileiro. 
 
Eu dispenso minha fatia. 
Mas, vedo pensão às filhas. 
 
Minha quota parte não quero. 
Mas, chega de incompetência nos Ministérios. 
 
Desprezo vantagens previdenciárias. 
Mas, por Deus, dê-me Instituições democráticas. 
 
Quiçá, libere [até mesmo] garantias trabalhistas. 
Desde que não haja duas férias [ao ano] para oligarquia. 
 
Eu abro mão dos meus direitos. 
Dispenso garantias. 
 
Libero posições de vantagem. 
Desde que haja efetiva igualdade. 
 
 
INDEPENDÊNCIA 
 
Digam ao povo que fico! 
Entrego uma nação cega, surda e muda. 
Incapaz de viver dignamente. 
Agonizante em leito esplêndido, esperando os últimos dias. 
 
Mas, digam ao povo que fico! 
Será “independência, ou morte!” 
Numa nação golpista 
Incapaz de entender democracia. 
 
Não esqueçam! 
Digam ao povo que fico! 
Mesmo submisso; entregando, sem braços fortes 
Algumas riquezas, ainda, existentes por mera sorte. 
 
Se é para o bem de todos 
Felicidade geral da nação. 
Estou pronto! 
Digam ao povo que fico! 
 
 
 
 
 



REGULARIDADE INSTITUCIONAL 
 
Instituições funcionam 
Permanente regularidade. 
Poderes com custos elevados. 
Um Estado sucateado. 
 
No mundo dos elevadores privados 
Saciam-se por mais de milhão. 
Enquanto, servidor suicida-se 
Por não contar com o pão. 
 
Educação, dever do Estado 
Deve ser despolitizada, privatizada 
Viabilizada por meios diversos de manutenção 
Principalmente, em ano sem eleição. 
 
Mas, tudo indica 
Estado de regularidade institucional. 
Novamente, só o miserável sofre 
Com a situação de crise social. 
 
 
O ANIMAL 
 
O ignorante insistia 
Dizia ser letrado. 
Papelão estaria 
No cardápio diário. 
 
Falou o que queria 
Criou mal internacional. 
Trata-se de barnabé 
Ou, animal irracional? 
 
 
A POLÍTICA DO CONFRONTO E HERDEIROS (2) 
 
Repressão qualificada 
Pelas forças armadas? 
Mais uma piada 
Sem o mínimo de graça! 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIMULACRO 
 
No facebook ou Instagram 
É sempre a mesma vã história 
Fala de conquistas e vitórias 
O mero catador de esmolas. 
 
Há um certo grau de arte 
Naqueles que mencionam valores morais 
Mas, sempre, flertaram com orgias ilegais. 
 
Tiram a medida alheia pela própria métrica. 
Novamente, agem sem ética. 
Higienizam estelionatários e sonegadores. 
Não sobram, sequer, contraventores. 
 
Trocam as próprias fotos pela imagem do autoritarismo 
Empregador da prisão 
Como meio de coerção/delação. 
 
 
POEMINHA DO DESASSOSSEGO - MARIO QUINTANA, IN MEMORIAN 
 
Por 
Pensar 
Demais, 
Amou 
De 
Menos... 
 



E AGORA? - CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, IN MEMORIAN 
 
Eu não estou satisfeito! 
 
Feliz daquela sociedade que tinha como elemento de insatisfação, apenas, 
um José. 
Era “e agora, José?” 
Hoje; e agora, João? 
Joaquim, Antônio, José, Sebastião, População! 
 
A renda acabou. 
O poder aquisitivo sumiu. 
A educação partiu! 
 
Quer discutir política 
Não tem conhecimento partidário. 
Quer discutir justiça 
Não sabe o abecedário! 
 
E, agora? 
E agora, População? 
 
Chamam social democracia de direita 
Seriam coxinhas! 
Será que é comida? 
 
Não sabem votar. 
Pensar, não sabem! 
Mas, e a culpa? 
Esta é do Lula e da Dilma! 
 
INSENSATA DEMOCRACIA. 
 
 
MAIS UMA DOSE 
 
Uma tramitação rápida. 
Nunca se viu outra igual 
Com decreto condenatório 
Baseado em juízo imparcial. 
 
Riquezas para minorias. 
Pobreza democratizada. 
Mas, insistem que o problema 
É a assistência mal planejada. 
 
Após lesão à imagem 
Champagne para comemorar. 
Não suportariam ver pobre 
Novamente, o Brasil, governar. 



O SÓCRATES DE PLATÃO 
 
Esperneio em detrimento do refletir 
Bravatas, para quem quiser ouvir! 
Palavras de ordem, as quais não se ouvia mais. 
O pensamento jaz! 
 
Discussões argumentativas não sabem elaborar 
E guerrear, será que já? 
Coitados, melhor deixar. 
 
Não sabem onde, como ou o porquê. 
Será que pagam para comer? 
Vivem, brincam, saem! 
Com certeza, com salário do pai! 
 
Só espero que percebam, 
E que não virem massa de manobra! 
Será que é Sócrates de Platão; ou Platão de Sócrates? 
 
 
QUE ECA! 
 
Faço vinte e sete! 
Muitos desejos. 
Sonhos no peito. 
Devaneios. 
 
Faço vinte e sete! 
Muito sendo dito. 
Igualmente, escrito. 
O mínimo cumprido. 
 
Faço vinte e sete! 
Mas, morro aos nove, aos oito, ou cinco. 
Sequer fetos estão resistindo. 
 
Faço vinte e sete! 
Farei trinta, cinqüenta, setenta e nove 
De descaso, pobreza e morte! 
 
 



AMENIDADES 
 
É solitário! 
Quem disse ser povoado? 
 
É doloroso... 
Quem disse ser constituído por amenidades? 
 
É sacrificante 
Ninguém escondeu as abdicações! 
 
É apaixonante? 
Quem falou não ser envolvente? 
 
É transformador. 
Nunca apresentou tendências complacentes! 

[Agora, um segredinho...] 
 
Sabe aquele lugar que quero chegar? 
Ninguém sabe que há! 
 
 
IDADE 
 
Quem precisa de esperança? 
Ganhei idade 
Perdi falsas verdades 
De presente, serenidade ao assistir à passagem. 
 
Ilusões de juventude 
Coração acelerado 
Impulsos não contidos 
Todos jazem em ser amargurado. 
 
Esperança? 
Não preciso de hipóteses, suposições. 
Vejo a vida em branco e preto. 
Por vezes, aparecem cores e ações. 
 
Agora, só a vida basta! 
Talvez, cinza. 
Quem sabe bege? 
Mas, suficientemente inundada por representações. 
 
 



O ARTISTA, A OBRA (UMA HOMENAGEM AO LABOR) 
 
O escritor é aquele 
Que de tanto sofrer com as angústias da vida 
Explode e extravasa a tristeza 
Materializando-a em obra-prima. 
 
Consegue expressar as tragédias corriqueiras por meio de prosa, poesia. 
Tudo interessa 
Há um constante estado de melancolia. 
 
Pessoas normais vivem 
Viajam 
Conhecem pares ideais 
O escritor, jamais! 
 
A vida deste é dor! 
Melhor que seja assim 
Sob pena de não produzir devaneios, poemas e contos para dormir. 
 
 
VIGÉSIMA SÉTIMA PARTE 
 
Toda prestação compulsória, não vinculada. 
Tão bom seria o contrário. 
Um tratamento completamente vinculado. 
Serviços públicos à vista, nunca a prazo. 
 
Não importa; saúde, segurança, educação. 
Todos garantidos com plena satisfação 
Sob pena de devolução da quantia 
Sem qualquer tipo de discussão jurídica. 
 
Infelizmente, trata-se de medida não vinculada. 
O Estado deve nada! 
Mais uma construção formulada 
Quer por juristas, quer por burrocratas? 
 
Tributo; taxa, imposto, contribuição; sobre a população. 
Mas, para o rico, vantajosa isenção. 
Infelizmente, só não vinga a esquecida taxação 
Sobre as grandes fortunas da vilipendiada nação. 
 


