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POESIAS HUMOR
E
HUMOR

SUMÁRIO NO FINAL
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POESIAS HUMOR

MOSQUITO “AEDES AEGYPTI” (DEMASIADAMENTE
HUMANO)
Qual o problema do corre / corre
Desses seres que si dizem Humanos
Com o meu descobrimento?
Sou cria do Universo muito antes deles!
Além do +++ toda luta não passa de uma briga por

espaço
Para nascer e ficar mais tempo no pedaço
Mim deram um nome parecido com o Deus Grego
Chamado “HADES” (Deus do Mundo Inferior e
dos Mortos)
Casado com “PERSÉFONE” (Filha de Zéus e
Deméter)
Como veem sou famoso e bem quisto
Mesmo não passando de um Mosquito!
Vou desabafar um pouquinho aqui também
Dar um conselho a vocês que se dizem Humanos
Mas, não valem um vintém...
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“LIMPEM SUAS ZORRAS OU MELHOR,
PORCARIAS QUE FAZEM”
Deixando um pouco das Florestas para as nossas
existências
Pois, toda vidas são “HUMANAS” apesar das
aparências!
Pensem um pouquinho, já que somos iguais!
Não é só vocês dessa forma que merecem a
“EXISTÊNCIA”!

ESPIRITO SANTO

4

CORNO
Por que matar e morrer pelo simples fato de Corno
ser?
Sendo uma coisa normal fazendo aparecer!
A Mulher quando corno toma
É até uma coisa banal
Se for p Homem o cornudo
Tem um tremendo quebra pau
Si esquecendo o chifrudo que até Deus corneou
Um tal de José e até o Filho criou!
Mas, por ser Deus o Ricardão, tudo acomodou
Promoveram José a Santo e um bom chifrudo ficou
Está vendo como é normal um corno tomar!
Deixe de valentia sendo um bom companheiro
Mandando a dita cuja lavar a perereca
E manda ver na peteca!
Pois, como diz o Ditado Popular...
“LAVOU ESTÁ NOVA”
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Vamos celebrar a união de dois ou mais seres
inteligentes, sem si importar em...
“SER OU NÃO SER CORNO”
Nesse Mundo (Universo Tenebroso)
Que só quer nascer (SEJA QUE FORMA FOR)
E até “CORNUDO(A)” venha a ser!

ESPIRITO SANTO
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O IMPORTANTE É “DINHEIRO”
Foi sempre assim desde o princípio
Um jogando a culpa ou responsabilidade no outro!
Se fomos julgar pela(s) Bíblia(s) “GERAL”
Estamos fudidos, pois meteram o cacete na(s)
Família(s)!
Começando (como dizem) a porrada entre os Anjos
Criados por um Deus (sem defeitos) e deu no que
deu!
Uma briga dos Diachos pelo poder
Caindo a culpa final nessa regressão chamada de...
“HUMANOS”
Os Animalzinhos e Insetos nem são citados
Todos entregues aos Diabos!
Assim ficaram as Famílias todas fudidas
Com muitas feridas a serem curadas
Surgindo vários paliativos para curtir essa dor!
Das criações de um Universo (Infinito) sem pudor
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Que não tinha nem tem opções a não ser se regredir
em vidas
Para procurarem soluções dentro de si próprio!
Já que destruir tudo não tem jeito
Nem tão pouco voltar ao que era antes sem defeitos
Só restando...
“ORAR E VIGIAR”
Que é a mesma coisa de...
“CUIDAR E SI CUIDAR”
(Se puder)
Restando atualmente botar a culpa no...
“MALDITO OU BENDITO DINHEIRO”
E dizer um para o outro o Ditado Popular...
“QUEM NÃO TEM DINHEIRO, FAZ DO CU
CANDEEIRO”

ESPIRITO SANTO
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DÓLAR / UNIVERSO / MUNDO
Desde sua criação (1776)
Na Guerra da Independência dos E. Unidos
Tendo como imagem o seu Presidente George
Washington (1789 / 1797)
Que o Diacho do Dólar veio para ficar
Atazanando os outros Dinheiros do Universo
inteiro!
Cito o Universo, pois o Mundo é o Universo e o
Universo é o Mundo!
Dai em diante nós ficamos a mercê desse maldito
ou bendito dinheiro!
Causando usura em todos viventes que ficam
descontentes
Com o dinheiro de sua origem!
Já que com a invenção da cotação do dito cujo
Nenhum outro Capital vale mais do que o tão
desejado...
“DÓLAR AMERICANO”
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Fazendo dessa Nação um verdadeiro Cão
estraçalhando as outras Nações!
De maneira cruel com esse Dinheiro
Que é um verdadeiro “DEUS” desse chiqueiro que
se chama “MUNDO”!
Só restando uma solução...
“DOLARIZAR O UNIVERSO INTEIRO”
Tirando a cotação do Dinheiro!

ESPIRITO SANTO
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MORAR DENTRO DA TERRA (SOLUÇÃO)
A solução final para a Humanidade
Vai ser morar dentro do chão (Mortos não, vivos
mesmo)!
Quem sabe isso já não aconteceu?
Noutros tempos em outros Planetas!
Tivemos de si picar buraco á dentro para nos salvar
de nós mesmo!
E dos paralelepípedos que despencam não sei de
onde, caindo em nosso Planeta!
Parecendo um cacete querendo nos destruir!
Crus credo! Bangalô três vezes!
A situação está preta!
Pois, até a procura da Célula Negra Invisível os
Cientistas estão!
Não basta a Noite Escura e o Petróleo nem se fala
Sem falar dos Negões e das Negonas que estão
umas tiriricas
Dizendo que para servir é a Mãe dos que vivem a
lhes provocar!
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Ainda tem essa tal de Célula Negra Invisível
Onde todos estão dentro engalfinhando-se!
Só nos restando...
“ORAR E VIGIAR”
Que é a mesma coisa de...
“CUIDAR E SI CUIDAR”
Para que termine bem ou então todos queiram ou
não vão é se danar!

ESPIRITO SANTO
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JULGAMENTO FINAL
Podem tirar o cavalinho da chuva
Quem espera um julgamento final
Pois, o mesmo já aconteceu no tempo inicial!
Cada um que procure cumprir suas obrigações
Todos que nascem e morrem nessa Transformação
Infernal!
Aceitem calados assumindo suas tarefas
Protestando se quiser viver nessa confusão
Que tem momentos de Paz ficando a nossa
disposição
A permanência da mesma ou não!
Si despolua e despolua a sujeira (de preferência em
grupo)
Para viver bem essa Transformação!
Acabem com os atritos de todos os tipos
Procurando morar em outros lugares dessa
Dimensão
Mas, sem acabar com essa morada
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Já que Ela é á base de toda geração
Dessa e das outras moradas da Constelação!

ESPIRITO SANTO
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“TRANSFORMAÇÃO”
O problema está na Transformação
Creia, Ore e Vigie irmãs e Irmãos!
Vou citar algumas delas veja se tenho ou não razão
O Ser Humano nasce bom!
Quando cresce vai se transformando e ruim vai
ficando!
É um Deus nos acuda dos Diachos
Sendo maldades para todos os lados!
Terminando vou citar o próprio Universo
Que quando era só bonzinho sempre foi
Pois, não tinha ninguém para atentar
Si transformou em vidas, caramba vejam o que
aconteceu...
“ATÉ O CHIFRUDO NASCEU”
Passando a ser um Deus si salve quem puder
Com um ou uns tal(is) de Tinhoso(s) da zorra
Chamados...
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“DEMÔNIO / SATANÁS / LÚCIFER”
De tudo quanto é forma
Vistos a olho nu ou não!
E esse Universo tão lindo que vivia em paz
Tornou-se um verdadeiro...
“CAOS”
Vou parar por aqui essa Narração
Não interessando quem seja feliz ou não
Dar um louvor e um paz e bem
A essa querida... ou maldita...
“TRANSFORMAÇÃO”

ESPIRITO SANTO------
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FICAR COM “QUEM” O BEM OU O MAL!?
No início só existia o Bem ou o Mal?
Quem sabe é animal!
O Bem criou o Mal ou...
O Mal criou o Bem?
Que destino cruel o nosso!
Para que tiramos o chapéu?
Todos querem o Bem!
Dando um chute para o Mal
Que enciste em viver
Tirando a Esperança afinal!
Dar a impressão que o Bem é maior que o Mal!
Sendo este (Mal) mais agitador
Causando muita confusão!
Uma coisa é certa, lutemos pelo...
“BEM”
Que é a...
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“PAZ, MATERIAL E ESPIRITUAL”!

ESPIRITO SANTO
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QUEM MERECE O CÉU?
Se existe Céu é difícil dizer...
Quem o merece!
Ou melhor “IMPOSSÍVEL”
Pois, de todo seres que passaram, passa
E vou mais além...
“PASSARÃO”
Por aqui, nenhum tem condição de morar em outro
lugar!
A não ser, nesse pedacinho de Chão!
E não adianta ficar olhando para cima
Nem tão pouco para baixo lá do alto!
Pois, toda essa Dimensão que conseguimos
verificar...
Olhando a olho nu ou não
Faz parte desse simples Planeta (TERRA)
A girar e passear numa mesma Dimensão!
ESPIRITO SANTO
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MAL / BEM
Quem quer ser Mal...
Faça o Bem!
Quem quer ser o Bem...
Faça o Mal!
Teve época que era tudo o...
“BEM”
Então o Bem fez o Mal
Agora está tudo misturado
E o Mal para si evoluir...
Tem que fazer o Bem, pois a...
“TEMPO PARA TUDO”

ESPIRITO SANTO
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ESTAMOS NO LIMITE
Estamos no limite
Os ânimos estão acirrados
A Paciência que é a melhor...
“PENITÊNCIA”
Está esgotada!
Crus Credo ORAR E VIGIAR, não dar mais!
Pois, todos se sentem cansados!
Ninguém quer ajudar
Já que não tem forças para si ajudar
Quanto mais ajudar alguém!
É um deus nos acuda dos diachos
Até o Diabo está com o rabo preso
Deus, esse virou um baderna!
Êta zorra as almas e humanos estão misturadas!
Jesus si picou e nunca mais voltou
E “EUZINHO” aqui encontrando um tempinho
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Para um desabafo muito retado!

ESPIRITO SANTO
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OS “DENTES”
Dizem alguns loucos
Que parentes são os dentes
Mas, como se ter parentes assim
Nos, deixando na banguela!
Quando mais precisamos deles!
Nos, deixando sozinhos!
Sem nenhum carinho
Com vergonha de sorrir!
Comer nem pensar
Por causa desses parentes miseráveis
Que nos deixam sem mastigar
Quanto mais falar!

ESPIRITO SANTO
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DROGAS
Antigamente o nome era ervas daninhas!
Hoje com o Progresso são umas droguinhas!
Antigamente eram respeitadas em forma de ervas!
Hoje em dia não respeitamos mais!
E ficamos muito mal ao experimentar as
danadinhas!
Mesmo só dando uma cheiradinha!

ESPIRITO SANTO
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CERTO / ERRADO (VICE – VERSA)
Desde que se descobriu
Que o Universo vem tentando fazer o Certo...
Mas, faz tudo Errado!
Pois, o Certo é o Errado e o...
Errado é o Certo!
Mas, isso não lhe dar o direito de fazer o...
“ERRADO”
Mesmo que para você esteja Certo!
Por isso é que tem a Filosofia Popular que...
“DEUS FAZ O CERTO POR LINHAS TORTAS”
Ou melhor...
“DEUS FAZ O CERTO PELO ERRADO”
E veio Jesus e mandou...
“ORAR E VIGIAR”
Seja você Certo ou Errado!
Já que o Certo pode estar Errado!
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E o Errado pode estar Certo!
Caramba que confusão entre o...
“CERTO E O ERRADO”
Ou será entre o...
“ERRADO E O CERTO”
Crus Credo, vou me mandar e parar por aqui essa
confusão!
Só digo uma coisa Final...
“FAÇA O CERTO MESMO ESTANDO
ERRADO”

ESPIRITO SANTO
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POLICIAL / LADRÃO / POLÍTICO
Caramba, onde vamos parar?
Como foi difícil organizar um Sistema Social da
melhor maneira possível!
O Policial pertence a Polícia
Foi criado para manter a ordem e a Segurança
Pública!
Sendo hoje em dia hostilizado(a) e
marginalizado(a)
Pelo povaréu que antes para Eles tiravam o chapéu!
Foi sempre assim esse problemão
Desde o tempo de Eva e Adão!
Sendo o Ladrão que se apodera do alheio
Furtando e roubando muitas vezes endeusados
Como um herói pelos Tabaréus (não só os
Sertanejos)
Mas, o Povão Geral da Nação!
Que os digam os Políticos muitos cortês que tratam
da Política e dos negócios Públicos
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Muitas vezes Astutos e Malandros, passando a mão
em tudo que não são deles!
Deixando a todos a ver Navios em um vintém
Nem um tostão para comprar chibiu!
Só restando a todos fazer dessa bola uma bomba
Pois, só falta acender o pavio!
Mandando a todos para a puta que os pariu!

ESPIRITO SANTO
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MATERIALISTA / ATEU / ESPIRITUALISTA
Sou Materialista / Ateu / Espiritualista
Explicando o explicável!
Sendo Materialista cultuo e cuido da Matéria!
Como Ateu, não acredito em Deus Unidade!
Daí é um pulo para a Espiritualidade Material
Ou melhor, meu espírito é a Matéria!
Só restando agora...
“ESTUDAR E TRABALHAR”
Que é a mesma coisa de...
“ORAR E VIGIAR”
Terminando por...
“CUIDAR E SI CUIDAR”
De mim e do próximo que estiver próximo!
Esperando minha Transformação chegar, que é a...
“MORTE”
Podendo ser a Ressurreição aqui mesmo ou...
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“EM OUTRO LUGAR”!

ESPIRITO SANTO
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CAMINHANDO PARA A “MORTE”
Cacete, sei que sonhar faz-nos acreditar na vida!
Pois, a vida é um sonho!
Mas, que é foda, é foda!
Quando chegamos a Terceira Idade!
Dai para frente só encaramos a Morte!
É uma tal de dor da porra de sorte!
Os planos Médicos querem enterrar o defunto de
uma vez!
Pois, dos Médicos viramos freguês!
Nem me venha com esse papo de que...
“NASCEU A MORTE CAMINHA JUNTO”
Caralho, na Terceira Idade só vemos o caixão na
nossa frente!
Tem muito Idoso que ainda fica de papo furado
Dizendo está melhor do que quando era jovem?
Puta que pariu, estava morto e não sabia!
Agora é tarde para contar vitória
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Já que a Morte é certa a qualquer hora!
O Coração e os outros Órgãos que o digam!
E não adianta fazer exercícios, fazendo-se de bam,
bam, bam!
Nem procurar Mulher nova ou Homem novo para
desabafar!
Se enchendo de Viagra e outros bichos, vá...
“ORAR E VIGIAR”
Pois, sua hora não darda a chegar!
Dê seus últimos suspiros lembrando do passado
Já que tem muita gente de olho na mereca que
recebe!
Tai o motivo da sua vida agora...
“SUA MERECA (DINHEIRO)”
Isso sim é um bom motivo, bem lembrado de
tentar chegar aos 100...
“ALIMENTAR QUEM NÃO TEM NENHUM
VINTÉM”
ESPIRITO SANTO
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FUMANTES
Perdoe meus amigos(as) fumantes
Mas, vão fumar no Raio que os parta!
Prefiro o cheiro das baratas
Que causam pavor, nojo a muitos!
Com sua asquerosa aparência.
Repito e digo, cheiro de Cigarro é dose para Leão!
Sendo muito amor ou falta dele para quem não é
fumante
Se enroscar com um viciado do tal Cigarro
Seja charuto ou outra porra qualquer!
Crus credo parece o demo em pessoa
Largando labaredas e brincando com fogo!
Engolindo fumaça que arrasa quarteirão
Não tem para onde correr, isso é coisa do cão!
Vai fumar nos Diabos que te carregue animal
Que se diz Racional, prejudicando a si e ao
próximo!
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Causando doenças de todo tipos aos Irmãos(as)
Mim recordo da Poesia do Poeta Waldeck Almeida
Que diz gostar de comer “CARNE FRESCA”
Será que fumante entra nessa?
Virgem Santíssima não vou nem perguntar!
Porque sei o que Ele vai dizer...
“DEIXA DE SER BESTA”
Comer Cigarro em forma de carne
Até que é uma experiência porreta!
Vou parando por aqui esse meu desabafo
Aconselhando meus amigos e amigas fumantes
Abandonar esse hábito ou fumar em local separado
para tal!
Fazendo como eu e muitos que fumam sem fumar
Numa Dimensão Espiritual mesmo como carnal
Os malditos Cigarros e outros bichos
Mandando os fabricantes dos mesmos se danar!
ESPIRITO SANTO
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MEU / SEU / NOSSO...
Meu, seu é nosso...
Geralmente gostamos de dizer que algo é meu
Mas, na realidade o que é meu é seu
Puta que pariu, o certo é nosso!
Pois, no Universo não fazemos nada!
Inventamos não, criamos nadica de nada!
Cacetada a usura não deixa que sejamos certo e
sempre dizemos...
“EU QUE FIZ! ISSO É MEU!”
E por ai vai, sem nunca ou pouca vezes concordar
que...
“NÓS FIZEMOS, ISSO É NOSSO!”
Vou terminar por aqui (PORRA! está vendo ai)
Lá vou eu, sem dizer o nós!
Vamos terminando por aqui (Agora sim, lá vamos
nós)
Terminando essa gozação dizendo...
O único que pode dizer...
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“EU FIZ! ISSO É MEU!”
É o Universo (Infinito), meus Irmãos(as)
Vamos terminar de uma vez afirmando que somos
suas Partículas!
Uma fudendo com a outra nessa Imensidão escrota!
Que não tendo o que fazer, criou e cria tudo dentro
de si!
Brincando como uma Zorra, ou melhor...
Como uma “PORRA” mesmo!

ESPIRITO SANTO
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SÃO VÁRIOS TUDO NO UNIVERSO
Deus é um?
Não, são vários!
Deusa é uma?
Não, são várias!
Satanás é só um?
Não, são vários!
Lúcifer é só um?
Não, são vários!
Demônios é um?
Não, são vários!
Animal é só um?
Não, são vários!
Humano é só um?
Não, são vários!
Inseto é só um?
Não, são vários!
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Terra é só uma?
Não, são várias!
Sol é só um?
Não, são vários!
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Estrela é só uma?
Não, são várias!
Se vocês sabem que tudo são vários, dentro de não
sei o que!
Então cabruncos(as), se tudo são vários e de vários
nomes!
Por que não fazer como o “CABRUNCO” do Jesus
falou...
“ORAI E VIGIAI”
Que são a mesma coisa de...
“CUIDAR E SI CUIDAR”
E parar de procurar “SARNA” para si coçar!

ESPIRITO SANTO

FEMINISTA
Tem Feminista que nem Homens querem mais
Engravidar nem pensar quanto mais transar!
Muitas quiça só querem ralar piriquita
Que é uma coisa até bonita como diz a Rita Lee
Sendo uma maneira de não engravidar!
Não danificando - as a não ser se objetos estranhos
usarem!
Fazendo até as mesmas gozar Tantricamente
Como meninas inocentes querendo nanar!
Crus credo o coro está comendo
Só restando aos Machistas punhetar!
Filhos normais sexualmente falados não nascem
mais!
Só in – vidro através de espermas guardados a sete
chaves!
Pois, o contato carnal está acabando
Dizendo ser a evolução dos seres Humanos
Ou seja lá que Diachos sejamos
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Bonecas e bonecos inflamáveis até estão
inventando!
Para não haver mais brigas de casais debaixo do
pano!
Enfim está ai a solução chegando
De seres que se dizem imagens de um Criador
chamado “DEUS”!
Que de Zéus / Javé / Allah até em Oxalá etc etc
Foi si Transformando!
Vamos para por aqui essa gozação
Pedindo perdão de não sei o que...
“ESTOU FALANDO”

ESPIRITO SANTO
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VIDA / UNIVERSO / VAZIO
Somos iguais ao Universo
Cheio e vazio de vidas sem sentido
Todos procurando, preocupado ou não...
Com algo para sobreviver!
Foi assim o Universo (Infinito mesmo)
Quando pensou, não sabendo a noção de Tempo
Pois, sendo Ele o próprio Tempo
Que com tempo se Transformou em Estações!
Agora somos nós que somos Ele!
Não querendo envelhecer quanto mais morrer!
Inventando mil e uma desculpas
Cada uma filha da puta e vida eterna querer!
E o miserável desse Espaço Vazio (cor sim, cor
não)
Não passando de uma vida geradora de vida
Mandando – nos “ORAR E VIGIAR”
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Sendo a mesma coisa de “CUIDAR E SI
CUIDAR”
E quem não fizer isso, tudo indicando...
“QUE MAIS CEDO DO QUE TARDE VAI SI
FERRAR”

ESPIRITO SANTO
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GATUNOS(AS) SUIÇOS(AS)
A Suíça vai dar um dinheirão
Mesmo para quem não trabalha irmãos(as)
Vamos si picar para lá!
Pois, os MORO da vida não mandam na Suíça
E nos outros, Paraíso Fiscais!
A Lei são os Ladrões de colarinho branco ou não
Todos mamam na teta dos outros cidadãos
Que pendenga nesse mundo a fora!
Por causa dos seus Políticos e Empresários
Que colocam as riquezas nessas Nações!
Se dizendo neutras das maracutaias dos outros
irmãos!
Enriquecendo e dizendo do primeiro Mundo
Numa verdadeira descaração!
E o Brasil se deixarem ser Paraíso Fiscal
Talvez essa seja a solução
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Pois, de roubo nós entendemos, vamos ser
campeão!
Já que de roubar entendemos bem, não vai dar para
ninguém!
Os nossos Políticos e empresários vão encher a
pança!
Vão ter tanta grana que vão estourar a poupança!
Ai talvez sobre para nós o Zé Povinho um
pouquinho dos vinténs!
Por enquanto vamos ficar com usura dos
Suíços(as)!
Ficando aqui lambendo os beiços sem...
“EDUCAÇÃO / SAÚDE / SEGURANÇA /
TRANSPORTES / LAZER ETC ETC ETC”
Segurando o bolso, vivendo do que tem!

ESPIRITO SANTO
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ANARQUIA / ANARQUISTA
Vamos antes de rir, ver o significado de...
“ANARQUIA”
“NEGAÇÃO DE PRINCÍPIO DE
AUTORIDADE”
“ESTRUTURA SOCIAL QUE NÃO A
GOVERNO”
“DESORDEM / CONFUSÃO /
DESMORALIZAÇÃO”
Está ai minha gente.
O que são Anarquista, desordeiros mesmo!
Sem nenhuma convicção do que é união!
Agora vim fazer movimento Social
Com esses nomes é uma bagunça geral!
Ainda tem irmãos(as) Escritores(as)
Que si dizem o bam, bam, bam
Escrevem coisa com coisa, sentindo-se cheio de
razão!
Levando muitos ao caos até com boas intenções
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Mas, como diz o Ditado Popular...
“O INFERNO ESTÁ CHEIO DE BOA
INTENÇÃO”

ESPIRITO SANTO
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FEDERAL X FEDERAL
Japonês da Federal é preso
Não tem para ninguém com a Federal!
Coro come de cor e salteado!
Até o Lula ficou assombrado dizendo...
- Como o Japona vai me prender preso?
Ficando todos surpresos, pois o coro está comendo!
Já que todos tem o rabo preso
Crus credo! Bangalô três vezes
Vou mim esconder num buraco negro
Sem querer luz nenhuma por lá
Assim ninguém vai me achar!

ESPIRITO SANTO
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RESPOSTA DA “POMBA PRETA” AO POETA
WALDECK ALMEIDA
Paz e Bem querido poeta Waldeck Almeida
Fiquei muito feliz com a sua poesia...
“POMBA PRETA”
Mas, o problema é que estou muito bem sem essa
caceta!
De servir de oferenda das Mães Branca ou Preta ou
Pais (sejam como seja)
Além de ser uma raridade de mim encontrar dessa
cor!
A porra que quer servir de comida para ratinhos ou
outros bichinhos, bancando a porreta!
Deixa essa zorra como esta já que a Pomba
Branquinha
É até mais bonitinha e são umas Pretinhas tirando
de letra.
No vai e vem da vida que é uma faceta!
Não vamos esquecer que estamos numa Escuridão
Iluminada por sóis não cobrando nada pela
claridade fornecida a todos irmãos(as)!
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Independente da cor ou Religião!
Cito também o Poeta Carrano que sabiamente diz...
“A BAHIA É PRETA”
Gloria Aleluia, não só a Bahia o Universo (Infinito)
Pois, não interessa a cor original do mesmo, se
coloriu!
E surgiu essa diversificação de cores!
Só nos restando...
“ORAR E VIGIAR”
Sendo a mesma coisa de...
“SI CUIDAR E CUIDAR”
Agradecendo esse multicolorido que somos nós
Nessa Imensidão cheia de...
“SATANÁS / LÚCIFERES / DEMÔNIOS /
BELZEBÚS E OUTROS SANTOS MAIS”

ESPIRITO SANTO
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POLÍTICOS / CORRUPÇÃO / UNIVERSO
(MUNDO)
Brasil, um dos Países mais corrupto do Mundo!
Mais como todos sabem, corrupção...
Tem em todos os lugares irmãos(as)
Tem um País que vem se destacando
Na limpeza da corrupção.
Estou me referindo a Suécia!
Lá Político si tornou Peão!
Lava sua roupa suja em comunidade
Anda de Buzu, mas ainda ganha acima do
Professor!
Está vendo como é difícil combater esses ratinhos
Muito espertos esses danadinhos!
Só restando uma solução ao Povão...
“ORAR E VIGIAR”
Tentando cuidar e si cuidar
Com as migalhas que esses Ratos ou Cobras (sei lá)
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Nos, deixam abocanhar!

ESPIRITO SANTO
51

SOMOS LADRÔES
Todos são ladrões ou pelo menos...
“BODEIROS”
Que realizam pequenos furtos
Não danificando o ambiente
Mas, ao se tornar vício
Danifica o ser em seu exercício profissional ou não
Se tornando no popular um...
“LADRÃO”
Vejam o caso da Petrobrás
Choveu dinheiro para todo o lado
Todos comeram ou melhor, roubaram.
Descaradamente na maior cara de pau
E os Países que se dizem Primeiro Mundo
Com suas contas secretas, aceitam o dinheiro!
Do Traficante e outros bichos danados
Dizendo serem civilizados, roubando dos pobres
coitados!
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Vou parar por aqui esse meu desabafo
Antes que apareça um desses pobres coitados
E o meu “PC” seja roubado!
53
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DILMA E AS PEDALADAS
Deixem a Dilma pedalar Capetas
Todos Presidentes pedalam
Pela dele e a nossa sobrevivência
Parem com essa de querer outro em seu lugar botar
Pois, também vai pedalar e dizer que foi Ela!
Disse o General Figueiredo no seu Governo
Avisando que nós iríamos sentir saudades da
Ditadura!
Já que a coisa é dura e tem que passar uma graxa
Para entrar macia e não dizer que parentes são os
dentes!
Até o Bicho (Bispo) Edir Macêdo tirou o seu da
reta!
Rejeitando o apoio a Presidenta!
Dizendo que vai Orar por Ela!
Crus credo esse Capeta não dar banguela
Tira o Dinheiro dos Pobres, Ricos e dos Diachos
enriquecendo nas paralelas!
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E a pobretona da Dilma só pode Pedalar Bicicleta
Pois, pedalar para dinheiro dar aos Pobretões
Os Ricos gananciosos se juntam para caçar a pobre
capetona!
Que não tem mutreta em benefícios dos mesmos!
Chama-a de Comunista numa Democracia!
Que acolhe todos de mão beijada, sem cobrar nada!
Os “MORO” da vida vão se empolgando
prendendo todo mundo
Causando um pandemônio dos Diachos
E não acabando com as mordomias dos Políticos
Que são colocados para cuidar do Dízimo
(Imposto)
Embolsando tudo para si e não aplicando no Social
Que é a solução para acabar com todo mal!
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MORO VEM AI...
Perguntou Lula a federal...
“CADÊ O JAPONÊS?”
Lula queria o Japão lá?
Será que era para dizer...
“VAI PEGAR A MÁFIA JAPONÊSA IRMÃO!”
Pois, lá também tem ladrão!
Eu só faço um bodezinho!
Que é pequeno furto, não prejudicando a ninguém!
O Povão também são Bodeiros
Roubando alguma coisa para uso pessoal!
Não danificando a Nação!
Pratico falcatruas mas, ajudo ao Povaréu!
Até Jesus está comigo...
Pois, ensinou para do dinheiro sujo fazer amigos!
E a federal saiu de fininho
Não prendendo o peixe Lula como passarinho
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Já quo o mesmo é um Robin Hood do século atual!
Tira dos Ricos (tirando o seu), mas não se
esquecendo dos Pobretões!
Que para Ele tiram o chapéu!
Moro se amofinou e para isso damos Graças a Deus
Evitando uma Guerra Civil
O que acontece em muitos Países vizinhos!
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HUMOR

O QUE “EU” SOU E “VC” O QUE “É”
Eu sou...
CAPITALISTA!
DEMOCRACISTA!
CRISTIANISTA!
MACHISTA!
ATENÇÃO
CAPITALISTA = Tudo se baseia no Capital
mesmo sendo “TROCA”!
DEMORACIA = Contém todos os Sistemas, mas
nem todo Sistema contém a Democracia!
CRISTO = Considero 100% do Mal e 100% do
Bem (Escolha um ou os dois 100% e “ORE E
VIGIE”)
MACHISTA = (Atualizado) com 100% de Direitos
Iguais para todos, pois a Classificação de Machista
Antigamente o “HOMEM” não era isso não e sim
“IGNORANTE” mesmo!
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59

O “DIABO” NÃO É “DEUS”?!

O Diabo é Deus!
Por isso devemos pedir ajuda a...
“DEUS”
Pois, é o nome do Diabo em forma de...
“AMOR”
Já que seu nome em forma de Diabo é um...
“TERROR”
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DEUS X DIABO

A alguma diferença entre...
“DEUS X DIABO”
Afinal os dois não foram...
“CRIADOS”
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FEMINISTA X MACHISTA

Feminista é a Mulher machista!
Machista é o Homem Feminista!
CONCLUSÃO
Feminista gosta de Homem!
Machista gosta de Mulher!
FINAL
“A NÃO SER ISSO É OUTRA COISA MESMO”
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PODER / CARÁTER

Poder não muda o...
“CARÁTER”
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Caráter muda o...
“PODER”
Quem não tem Poder, não tem...
“CARÁTER”
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QUEM É IMPORTANTE...

Deus nos inventou e...
“NÓS”
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Tornamo-nos mais importante que...
“ELE”
Nós inventamos o...
“DINHEIRO”
E Ele si tornou mais importante que os...
“HUMANOS”
CONCLUSÃO
“NÓS DINHEIRO / DEUS HUMANO”
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TEMPO

O Tempo é cruel com todos!
Menos com “ELE” mesmo
Já que o Tempo...
“NÃO EXISTE”
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MULHER (SALVE O SEU DIA QUE SÃO
TODOS!)

“MULHER!”
Precisa mesmo do Homem só para...
“PARIR?”
Ou foi uma desculpa Universal
Que o Transformou num simples...
“PAU”
Saindo um mingau vindo de...
“TI”
E pouca serventia para...
“MIM”
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TER O INFERNO (TEM TUDO)

“EU”
Só tenho o Inferno!
Disse a ativista Negra...
“NINA SIMONE”
(VOZ DO MOVIMENTO NEGRO DOS
ESTADOS UNIDOS)
CONCLUSÃO
“EUZINHO”
Só tenho...
“COCÔ”
Quando como alguma coisa cheirando e cagando
fedendo!
Pois, o...
“CU”
É a boca sai todo o Mal!
ESPIRITO SANTO

67

CRISE

Crise verdadeira e real...
É a provocada pela Natureza, como...
“FURACÃO / TERREMOTO / MAREMOTO /
ETC ETC ETC”
As Crises provocadas pelo “SER” que si diz...
“HUMANOS”
Como...
“FINANCEIRAS / GUERRAS / SUJEIRAS / ETC
ETC ETC”
São puras...
“SACANAGEM MESMO”
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MISSÃO
A missão
Nunca termina e...
Sempre tem fim
Na missão que continua!
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MEU “DEUS”

Meu Deus...
Quer que fale tudo
Menos conversa fiada!
Fale conversa fiada...
Mas, não usufrua tudo!
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DROGAS

Drogas só servem...
Em caso de doenças!
No mais é desnecessário.
A não ser que o Ser, queira ser...
“DROGA”
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INFINITO O QUE “É”

Escafede-se!
Se lenhar!
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Sumir!
Pois, nem o...
“INFINITO”
Sabe o que é Infinito!
Nem tão pouco o que...
“TEM”
Quanto mais...
“EU E VOCÊ TAMBÉM!”
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DROGAS / UNIVERSO

O Universo é uma...
“DROGA”
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E como tal tomemos cuidado com...
“ELAS”
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NESSA DIMENSÃO – CÉUS / INFERNOS

O que é Céus e Infernos...
Nessa Dimensão?
Céus são nossas...
“AÇÕES”
Infernos é...
“TUDO”
CONCLUSÃO:
Por isso é que Jesus falou...
“CÉUS E TERRAS PASSARÃO, MAS MINHA
PALAVRA NÃO PASSARÁ”
FINAL
Sabe que vai pregar a palavra, os...
“INFERNOS”
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