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O QUE DIZEM AS PESSOAS SOBRE O
POETA BIRCK JUNIOR

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 Historia

ISABELA (BELLA)
(UESC, 14/05/96)
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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!
Saudosa Professora RITA VELOSO (AFI)
(Itabuna-Ba)

Examinei minuciosamente os seus escritos e constatei que o que
escreve tem resquício com a verdadeira arte de escrever, a
POÉTICA.
Percebi que os poemas revelam o sentir do poeta.
Professor ROMILDO (Letras – IMEAM)
(Itabuna-Ba)

Incrivelmente belíssimas em notas li poesias e poesias,
formosura de belezas inabaláveis. Um parabéns seria muito
pouco pra uma admiradora notificar sua obra. A Luz há de
iluminar seu sucesso como poeta e escritor. Um xeru pra tu.
(BEL SAVIANO (22/01/2011)– Facebook – Planeta Poeta
Cultura Nordestina. Jaboatão – Recife – Pernambuco)
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Neste mundo de hipócritas ser você e falar
O que pensa soa como insulto aos idiotas!

RESPEITE AO DIREITO AUTORAL
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra
poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma/ ou
quaisquer meios (eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e
gravação) ou arquivada em qualquer sistema ou banco de
dados sem a permissão do autor.
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INTRODUÇÃO
Este livro denominado de “POEMAS PROIBIDOS:
NÃO RECOMENDADO PARA OS HIPOCRITAS” é uma
coletânea dos meus poemas mais críticos, politizados, satíricos,
carregados de humor e cheios de uns versos irreverentes,
jocosos que seriam condenados por qualquer hipócrita
protestante, católico ou até mesmo ateu. Se fosse escrito na
Idade Media eu seria jogado na fogueira da Santa Inquisição
Dominicana da Igreja. E hoje com toda certeza serei alvo de
preconceito, discriminação e de condenação pelo falso
moralismo dos nossos fariseus hipócritas! Esta obra literária
possivelmente faria parte da lista do Index Librorum
Prohibitorum: “Índice dos Livros Proibidos” pelo catolicismo
imbecil, hipócrita, nojento e puritano. O meu segundo livro de
poemas sensuais: “A Arte de Fazer Amor’’ foi excomungado
pela igreja católica sumariamente sem conceder-me ao direito
de defesa. Imagine este livro agora? Puta que pariu? São
poemas indicados para quem tem depressão, tristeza,
melancolia e precisa dar umas gostosas risadas e se encontrar
consigo mesmo. A sua leitura é um remédio muito melhor do
que o Rivotril para a depressão, pois vai lhe proporcionar boas
gargalhadas! A alegria é a frequência da cura do corpo e da
alma.
Desde o tempo escolar que os colegas e os professores
perceberam o dom de ser “polêmico!” Fui proibido de fazer
perguntas nos debates de Geografia no Colégio Polivalente de
Itabuna com a Professora Shirley. E daí eu continuei nas aulas
da universidade, nos encontros paroquiais e no trabalho
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docente do Colégio Alice Fuchs de Almeida (CMAFA) em Una
na Bahia.
Por tentar ser eu mesmo acabei pagando um preço muito
caro nesta sociedade hipócrita. Quando desafiei a igreja católica
criando um livro de poemas sensuais líricos “A Arte de Fazer
Amor” provei logo da sua “censura” psicopata! Naquele tempo
eu era um seminarista diocesano em Itabuna na Bahia. Depois
fui expulso do seminário de Vitoria do Espírito Santo pelo
mesmo livro condenado! A igreja põe panos quentes na
pedofilia dos padres, mas condena de vez o amor sensual,
carnal e lindo entre um homem e uma mulher!
Nos Colégios por onde lecionei enfrento a resistência dos
meus colegas, diretores e até de algumas alunas que não
gostaram de algumas criticas as mulheres... Acho que em uma
sociedade hipócrita, a política, a critica, avessa a escuta de
qualquer negativa ou de um “não”? Esta obra literária veio
mexer com os ânimos das pessoas e fazer acordar da alienação
em que vivem! Este é o meu livro preferido, o meu filho
mimado, pouco importa se alguns indivíduos não gostarem
dele e nem dos palavrões, pois o criei para me agradar e não
para satisfazer a vontade insana dos néscios e tolos! Não tenho
a pretensão de agradar quem quer que seja, pois nem Cristo
satisfez a todos! Quanto mais eu?
Na realidade o livro nasceu por pura intuição poética, a
partir da reunião dos meus poemas mais provocadores,
irreverentes e sarcásticos. Não foi uma criação intencional, tudo
foi criado intuitivamente sem querer criar criando. Usei uma
linguagem despida de falso moralismo, irreverente,
contraditória, repleta de palavrões e explosiva como esta rima:
“O desrespeito hoje é foda/
A falta de respeito é moda”!

14

Poemas Proibidos
Os palavrões não estão aqui por acaso, por pura
depravação, perversão ou imoralidade, é na verdade uma
irreverência, um recurso poético para atrair ao leitor para uma
determinada questão! Os palavrões servem para traduzir a
minha revolta com algumas aberrações sociais “instituídas” no
Brasil do século XXI. Por isso, recorri a “licença poética” para
expressar meus palavrões. Segundo o Dicionário Houaiss é a
“liberdade de o poeta utilizar construções ortográficas, sintaxes
não conforme as regras, ao uso habitual para atingir seus
objetivos de expressão”. O escritor pode manipular as palavras
“aparentemente erradas”, ou seja, é um erro proposital. Não
pode haver criação, criatividade sem a transgressão das normas
literárias e gramaticais. A arte poética esta acima do óbvio, do
esperado e do usual.
Dizer palavrões é sinal de inteligência e de gente que fala
a verdade, segundo algumas pesquisas científicas. Quem lhe
fala sempre o “politicamente correto” é um hipócrita. Por isso,
rompi com aquela poesia comportada, recatada, donzela e
angelical que nos dava sono nos sarais do século XIX e XX.
Prefiro o poema de protesto, desafiador do sistema imbecil a
poesia romântica que não incomodava aos indivíduos, que não
dizia pra que veio ao mundo! Os poemas que não
incomodavam aos indivíduos, que não instigavam a “pensar” a
vida e a realidade que os circunda! Que não “denuncia” as
injustiças sociais e que não comenta a desigualdade e a
hipocrisia dos homens e das mulheres! Cansei daquela poesia
hipócrita, aplaudida por muitos, que se recitam em
aniversários, datas comemorativas nas escolas e troca de
elogios entre amigos falsos.
Este é um livro exclusivo para o poeta curtir e mais os
muitos milhões de leitores sinceros e sem falsos moralismos
neste Brasil com quem também vou compartilhar! Com certeza,
este é um dos poucos livros que você vai ler que não é
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hipócrita! Que não lhe engana! Que não lhe fala mentiras,
hipocrisias e dissimulações para lhe agradar. “Em uma época
de mentiras universais, dizer a verdade é um verdadeiro ato
revolucionário”, nos dizia o escritor George Orwell. Vivemos
tão submersos na lama da hipocrisia, que qualquer roupa
branca da sinceridade de alguém nos afronta, nos insulta, nos
ultraja e nos ofende!
Digamos que eu seja uma versão
contemporânea remasterizada do poeta barroco Gregório de
Mattos: “boca do inferno”! Quer dizer, não tem “papas na
língua” e diz o que lhe vem na cachola. Estou me lixando se a
igreja e a escola vão me criticar, me perseguir ou se fazer de
ofendidas. É uma obra poética não indicada para os hipócritas
religiosos, pastores, padres ou professores fingidos. É um livro
arretado no dizer da “gíria baiana” com toda a minha
irreverência, ousadia e audácia! Falo o que “penso” e o que
“sinto” sem medo de ser feliz!
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O POLITICO SAFADO E A MULHER SEM VERGONHA
No Brasil vale a pena ser canalha:
É amado pelas mulheres e ainda é
E eleito duas vezes nas eleições!

Quando a mamãe educa o filho,
Fazendo dele muito bonzinho...
Chega á mulher sem espartilho,
Fazendo logo dele um corninho!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
Quem acha que político é honesto,
Desconhece o histórico do ladrão.
Pois da nossa grana faz seqüestro,
Em seu esquema sujo de corrupção!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
17
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Quem com mulher é bonzinho,
Que se declara seu apaixonado...
A mulher faz dele um corninho,
Ainda esculacha com o coitado!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
Quem com político é verdadeiro,
Bate com a sua cara neste chão.
Pois não conhece o desordeiro,
Que lhe fez promessa na eleição!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
Quem com mulher é carinhoso...
Ainda manda flores na relação!
Recebe um chifre bem vistoso
Que pende a cabeça do cornão!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
Quem com político têm consideração,
Desconhece a ficha desse mentiroso...
Pois em nosso dinheiro passa a mão,
E ainda chora feito um desgostoso!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
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Quem com a mulher é confiante
E por ela bota a mão na fogueira...
Queima o corpo nesse instante
Virando carne na churrasqueira!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
Quem olha aquele político ricaço,
Pensa que venceu com honestidade.
Nem sonha quanta grana em maço
Ele desviou de nossa boa cidade!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
Quem acredita em sua mulher,
Parece que é um pobre coitado.
Que vira um peixe em sua maré...
Como um peixinho manipulado!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
Quem olha o político lhe rindo...
Pensa que é amor pelo o povão!
Esta imaginando o cofre abrindo...
E ele pegando todo o dinheirão!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
Com mulher a amante é essencial,
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Pois ela é mutável como a maré...
Logo ter um estepe é providencial,
Para lhe substituir quando quiser!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
O político engana sua população,
Com a sua maneira de boa praça...
Promete céu e a terra na eleição?
Mas depois do pleito faz pirraça!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
Mulher não necessita de araruta,
Nem lhe traga cafezinho na cama...
Mulher gosta é de se sentir a puta
Nos braços do canalha que ama!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
O povo é bem carente de carinho
E o político explora sua carência.
Manda-lhe um constante beijinho
Pra lhe comprar com a querência!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
Mulher gosta de homem macho
Que enche a bunda de palmada.
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Pois quem se faz dum capacho?
Pula fora com tapa e tamancada!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
Quando chega perto da eleição,
O político começa ser bonzinho!
Chama seu povo de meu povão,
Ainda lhe cobre de presentinho!
Quem não for um meio bandido
Com mulher e político tá fodido!
Mulher gosta de homem arrogante,
Que quando transa possui pegada.
Faz logo dela a sua égua possante,
E ainda lhe espora na cavalgada!
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O DESRESPEITO HOJE É FODA
A Educação da Coréia do Sul é foda,
A educação do nosso Brasil é fodida!
Ninguém respeita mais ninguém,
Nem aluno respeita ao professor.
Quem lhe chama de meu bem?
Também não respeita o seu amor!
Com outra de você faz desdém,
E lhe trai como covarde sedutor!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!
Ninguém respeita mais seu pai,
Todo filho faz o que bem quiser.
Nunca lhe avisa para onde vai...
Nem lhe toma a bênção se vier.
Assim todo o respeito se esvai...
Como a água que vaza da maré!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!
Ninguém respeita mais o ancião,
Acha que é uma coisa passada.
Tem vergonha de lhe pegar a mão
Para lhe atravessar numa calçada!
Ainda lhe furta a misera pensão,
Para se divertir com sua moçada!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
22
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A FALTA DE RESPEITO É MODA!
Ninguém respeita mais o menor,
E pelo pedófilo é muito abusado.
Quando é pai ou padrasto é pior!
Alguém que lhe ameaça do lado.
A criança sofre sem piedade e dó...
Nas mãos de agressor desgraçado!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!
Ninguém respeita mais o casal,
A família esta sendo vilipendiada.
O “ficar” trouxe a morte da moral,
E trair virou uma coisa massificada!
O divorcio cresceu além do normal,
E o filho sofre com essa debandada!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!
Ninguém respeita mais o serviçal,
E se paga a miséria ao trabalhador.
Ninguém quer fazer serviço braçal,
Pra nossa sociedade perdeu o valor.
Por isso se paga um salário bem mal,
A remuneração de quem não estudou!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!
Ninguém respeita mais a pessoa...
23
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Dignidade humana perdeu o valor.
O jovem livre de um velho caçoa...
O pobre na rua virou um morador,
Muita gente vive do lixo numa boa,
Sem que o povo ache isso um horror!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!

Ninguém a si mesmo se respeita,
Antes de dirigir ingere a bebida.
Depois enxerga a rodovia estreita,
E numa colisão vai perder a vida!
Estoura o cartão com a sua eleita,
E faz do salário o beco sem saída!
O DESRESPEITO HOJE É FODA:
A FALTA DE RESPEITO É MODA!
Ninguém a si mesmo se respeita,
E gasta o que não tem na balada,
Depois ao consignado se sujeita...
Entra numa bola de neve danada...
A pobreza fica logo na espreita,
Pois temos mais uma endividada!
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SER IDIOTA VIROU MANIA NACIONAL

Ser idiota virou uma mania nacional,
Para se pagar imposto sem questionar!
Depois ser roubado por bando de lalau...
E o nosso povo fica calado sem reclamar!
Depois vem com a tremenda cara de pau...
Dizendo que depois tudo vai melhorar!
Ser idiota virou uma mania nacional,
Para se assistir a toda novela noite e dia...
Acreditar que a paixão é uma coisa real,
E de que é verdade aquela falsa fantasia!
Somente depois que o casamento vai mal?
É que acorda mesmo da grande letargia!
Ser idiota virou uma mania nacional,
Para comprar muito livro pela a capa!
Mesmo que o conteúdo seja muito mal,
E o consumidor leve um tremendo tapa!
25
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Fui enganado por uma equipe editorial
Como um imbecil de mágico sem capa!
Ser idiota virou uma mania nacional,
Para delegar o seu voto a qualquer um...
Depois padecer sem a Saúde e hospital,
Sofrendo mais do que o pobre sem tutu!
Enquanto nosso político nada em capital?
Você e eu não temos nem pra tapar o cu!
Ser idiota virou uma mania nacional,
Para enriquecer mais o nosso banqueiro!
Que se aproveita do grande aperto afinal
Para lhe emprestar a juro alto o dinheiro!
Depois pagar é uma bola de neve colossal,
Que compromete quase seu salário inteiro!
Ser idiota virou uma mania nacional,
Para se fizer compras com o seu Cartão!
É tanta facilidade do mercado em geral,
Que você acaba se endividado de montão!
Quem mandou ser besta e não ver o mal?
Que o juro que paga é verdadeira extorsão!
Ser idiota virou uma mania nacional,
Pois nosso pastor leva a grana do povão!
Jura até pela a Bíblia que é contra o mal?
Depois compra cavalo, canal de televisão!
Na miséria do meu povo faz o seu cabedal,
Condescendente do político na exploração!
Ser idiota virou uma mania nacional,
Para se explorar a nossa falta de escola!
26

Poemas Proibidos
Distribuímos a Bolsa Família bem legal,
Para manter o nosso povo nesta gaiola!
Achando que temos um governo ideal,
Que nos sacia com um pouco de esmola!
Ser idiota virou uma mania nacional,
Pois o povo não precisa de governante!
Ele carece é de uma oportunidade geral
Para desenvolver seu cérebro pensante!
Construir uma sociedade menos desigual,
Em que a prioridade seja seu semelhante!
Ser idiota virou uma mania nacional,
Pois ajuntar dinheiro é a nossa salvação!
Jogamos a qualidade de vida no lodaçal,
E nos estressamos por pura especulação!
Somente perto da morte se percebe o mal
Que a grana só compra mesmo o caixão!
Ser idiota virou uma mania nacional,
Pois o bem material é a nossa prioridade!
Fazemos do shopping templo do capital,
E do “bezerro de ouro” deus de verdade!
Na moda da inveja semeamos nosso mal,
Na propaganda que espalha barbaridade!
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A DITADURA DA MEDIOCRIDADE

Qualquer um que fuja deste padrão
De tentar em sua vida ser o melhor?
Encontra rápido mesmo perseguição
De uma gente medíocre de fazer dó!
Começa desfazer de você de montão
E a lhe criticar como se fosse o pior!

VIVEMOS EM NOSSA SOCIEDADE
A DITADURA DA MEDIOCRIDADE!
Quem se destacar no ofício que faz?
Entre os humanos é logo perseguido!
Recebe mesmo o veneno do satanás
Para ter seu grande caráter destruído!
Apanha e sofre até não aguentar mais?
Até se acomodar com deboche sofrido!

28

Poemas Proibidos

VIVEMOS EM NOSSA SOCIEDADE
A DITADURA DA MEDIOCRIDADE!
Quem tentar adquirir uma autoconfiança?
Vem alguém e diz logo: -“quer se achar”?
A baixa autoestima abala esta criança,
Que na vida não ousa mais arriscar!
E o sujeito perde logo a esperança...
De sua autoestima poder se levantar!

VIVEMOS EM NOSSA SOCIEDADE
A DITADURA DA MEDIOCRIDADE!
Quem tiver um QI acima deste padrão?
E a formosura no patamar de princesa?
Encontrará com o bullying de montão,
E perseguição por toda a sua redondeza!
Da igreja vai receber uma excomunhão,
E da sociedade uma fogueira bem acesa!

VIVEMOS EM NOSSA SOCIEDADE
A DITADURA DA MEDIOCRIDADE!
Entre os animais é o alfa líder melhor
E os outros aceitam a sua dominação!
Entre os homens agressão de fazer dó!
Aqueles que se destacam na multidão!
Isso quando não matamos o “melhor”
E logo o substituímos por um bundão!

VIVEMOS EM NOSSA SOCIEDADE
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A DITADURA DA MEDIOCRIDADE!
Entre nós faz sucesso á mediocridade:
Veja como o político “burro” é amado!
Aluno bagunceiro tem sua notoriedade,
Enquanto o estudioso no canto jogado!
A idiotice campeia por toda a cidade
E quem protesta é taxado de revoltado!

VIVEMOS EM NOSSA SOCIEDADE
A DITADURA DA MEDIOCRIDADE!
O poeta que se acha muito fenomenal,
Pelo imbecil é rapidamente humilhado!
Para que se deixe de se achar como tal?
E volte a “manada” como gado malhado!
Nunca levante a crista de galo de quintal,
E ande de farol baixo como um coitado!
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A METRALHADORA
DA LINGUA VENENOSA
Vivemos em um mundo doente!
RENATO RUSSO

A língua é uma arma poderosa,
Uma verdadeira metralhadora!
Embora se aparente uma rosa!
É uma arma muito destruidora!
Basta inventar uma falsa prosa
E botar e-mail na web faladora!

A língua suplanta a metralhadora,
Pois contra ela não temos defesa!
A jararaca cospe seiva matadora
E a fofoca contamina a redondeza!
A mentira tem aparência sedutora
E rapidamente espalha a safadeza!
A língua é um canhão de maldade,
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Que suplanta a qualquer cascavel!
É capaz de tocar fogo numa cidade
E sair por aí dizendo que foi do céu!
Destrói casamento, xodó e amizade...
E ainda põe a culpa em um tabaréu!
Temos sempre ouvido sem vergonha,
Para escutar a qualquer mentirinha!
Um sujeito com a cara de pamonha
Que acredita em qualquer cavadinha!
Basta á idiota dizer mentira medonha?
Que o imbecil lhe trata como amiguinha!
Temos boca tão perfídia e tão venenosa,
Que usa o veneno no lugar de um batom!
Calibra os dentes como víbora venenosa
Para não perder o bote do Armagedom!
A sua fala é suave como o aroma de rosa,
Mas a mentira supera velocidade do som!
Embora de aparência de uma rosa,
Usada para declamar a nossa prosa,
Recitar uma poesia muito gostosa,
E roçar no ouvido coisa prazerosa?
Nossa língua é uma arma poderosa,
Capaz de matar até cobra venenosa!
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O DOMADOR DE SERPENTE

Em minha família é tanta falsidade
Que deixa até o Judas traidor feliz!
É gente que na sua frente é lealdade,
Mas por trás nenhum bem lhe quis!
Finge lhe ser um amigo de verdade,
Mas nos bastidores lhe quer infeliz!
Para viver em meio á falsa gente?
Fiz-me um domador de serpente!
Por falar em meu gostoso trabalho...
Meus colegas querem que eu morra.
Minha presença a eles mui atrapalho,
Parece o “mais ou menos” da Zorra...
Torcem que o sucesso vire frangalho,
E eu me enforque em sua gangorra!
Para viver em meio á falsa gente?
Fiz-me um domador de serpente!
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Se eu participo da missa dominical,
É tanta gente com a cara de anjinho...
Que penso que é algo sobrenatural.
Pois na semana foi aquele diabinho.
Que fez de tudo o quanto é de mal,
Mas na igreja pousa de cordeirinho.
Para viver em meio á falsa gente?
Fiz-me um domador de serpente.
Quando vou a um ato de funeral...
Comove a gente tanta simulação.
Quem leva a alma ao sobrenatural,
Agora faz discurso de saudação!
Não paga nem a conta do hospital,
Ainda briga por herança de tostão!
Para viver em meio á falsa gente?
Fiz-me um domador de serpente!
É tanta charlatanice e fingimento...
Que nem ir à Índia vou precisar!
Para domar serpente no momento,
Recorro apenas ao saber milenar:
Cuidado com riso e bajulamento,
Pois essa criatura quer lhe enganar!
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O DIA DE FINADOS NESTE BRASIL
(02 de novembro)

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 memória 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!
Fazemos de nossa casa o nosso alçapão,
E quando morremos a cova é barbaridade!
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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 apóia o aborto livre na legalidade!
Neste Brasil a morte faz um carnaval
E agradece a quem dirige embriagado!
Festeja com o nosso político “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,
Disputa uma 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!
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
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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
Que dirá criar um cemitério de neo lazer!
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O POLITICO

Quero lhe falar de uma criatura...
Que é muito bem dissimulada!
Pensa ser o dono da prefeitura,
Mas administra uma temporada!
Do povo arranca a última gordura,
Em sua corrupção desenfreada!
Quero lhe falar de uma criatura...
Que engana o povo nas eleições!
Faz-se de uma humilde figura
E visita a maioria dos barracões,
Mas quando assume a prefeitura?
Só circula mesmo é nos aviões!
Quero lhe falar de uma criatura...
Que mente mais do que o “cão”!
Fazendo aquele ar de a cara dura...
Enquanto aperta firme a sua mão!
É mais fácil a fruta cair madura
Que o sujeito cumprir a falação!
Quero lhe falar de uma criatura...
Que furta o povo de qualquer jeito:
Cria gente “laranja” e superfatura
Qualquer compra do seu prefeito.
Depois perde a própria compostura
E nega toda a promessa do pleito!
Quero lhe falar de uma criatura...
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Que o povo trata com atenção!
Uma peste que nega ao que jura,
Ainda pousa de honesto cidadão!
Após desviar a verba da cultura,
Da Saúde e roubar da educação!
Quero lhe falar de uma criatura...
Que fecha até o nosso hospital!
O povo deveria fazer a captura
E jogar no xadrez esse marginal!
Enquanto doente morre sem cura,
O canalha curte a BMW na capital!
Quero lhe falar de uma criatura...
Que deveria despachar na prisão,
Pois se mete em tanta dependura
Em sua incomensurável corrupção!
Que o lugar mesmo dessa figura?
Seria atrás das grades do cadeião!
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UMA NAÇÃO CORRUPTA

Em uma nação corrupta tudo acontece
Mais ou menos assim:
O professor finge que ensina
E o alunado finge que aprende!
O medico faz que consulta
E o paciente faz que é consultado.
O policial faz que lhe protege
E o cidadão faz que é protegido.
A vigilância sanitária faz que fiscaliza
E o consumidor acha que o estabelecimento
Foi inspecionado.
O usuário finge que tem transporte urbano
E os governantes fingem que lhe concede
Coletivo decente.
O motorista finge que tem rodovia e o
Governo finge que lhe atende a BR
Asfaltada.
No final das contas você paga um imposto
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Extorsivo de verdade em troca de um serviço
Social de mentira. Você paga um imposto
Da Noruega por um serviço da África do Sul.
Em uma Pátria de corruptos o povo se
Finge de cidadão, mas na realidade se
Comporta como torcedor e folião!
Em um estado de corruptos os governantes
São lobos porque a população do estado
É de ovelhas!
Em uma nação de corruptos não existe o
Sentimento de “patriotismo”, pois o povo
Vive de costas para a Pátria e a Pátria Mãe
Por sua vez trata a população como
“Madrasta do mal”.
Um país corrompido é marcado pelas leis
Frouxas, pela impunidade e pela violência.
Além da injustiça social, pois nele se protege
Aos lobos para que se sacrifiquem as ovelhas
Como “bode expiatório” das suas injustiças!
Qualquer semelhança com a realidade do
Brasil é mera coincidência poética!
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A EMPRESA FALIDA DO CASAMENTO

O casamento é uma empresa em que os
Dois acionistas majoritários têm 50%
Das ações cada um.
E a partir da assinatura de contrato civil
Começa a se desvalorizar com o passar
Do tempo.
A mulher que outrora se embelezava
Para o namorado, agora se enfeita
Para os outros.
Os cônjuges perdem a privacidade, a
Capacidade de surpreender, deixa de ser
Novidade na vida do parceiro, perde a
Identidade e se transforma em um hipócrita
Para fingir ser feliz!
O sexo que era uma surpresa agradável
No namoro, agora virou uma obrigação
Matrimonial, um dever de casados,
Rotineiro e enfadonho como cortar as
Unhas dos pés!
O marido que antes era o centro das
Atenções da mulher, agora perde o
Carinho para o filhinho e a namorada
Com quem se enlaçou no matrimonio
Agora se transformou em uma esposa
Mandona, dominante e lhe trata como
Se você fosse o rebento dela!
O sujeito casado se sente como aquele
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Consumidor que comprou um gato e depois
Levou uma lebre.
Como bem dizia o saudoso psicólogo
Içami Tiba: “-você se casa com uma imagem
Da amante, não com uma mulher de verdade”!
Na paquera é quase impossível se ver os defeitos,
Na vida conjugal é quase impossível se enxergar
As virtudes!
Não há nada mais hipócrita que inicio de namoro,
Final de novela e campanha eleitoral de político!
Por outro lado, não há nada mais verdadeiro
Que fim de amizade entre amigas, parlamentar
Em final de mandato e palavra de casal na mesa
Do divorcio!
No namoro você expõe ao futuro parceiro (a) as
Suas qualidades, mas no casamento você mostra
A ela os seus defeitos!
Se as qualidades superarem os defeitos?
Parabéns! A vida conjugal continua...
Por outro lado, se os defeitos subjugarem as
Virtudes? O divorcio é o preço da separação!
E o inicio de uma vida financeira destruída
Pela metade!
O casamento é uma empresa falida por que
Se investir um grande capital afetivo em
Uma boceta que não tem selo de garantia
E nem seguro contra o risco de ser
Fodida pelo Ricardão!

43

Birck Junior

A DEPENDÊNCIA
TECNOLÓGICA DO GADO

Em nenhum momento da historia mundial
O ser humano foi tão escravizado,
Tão ludibriado e tão anulado!
Até a sua capacidade de “pensar” que o
Diferenciava dos bovinos foi substituída
Pelo Google.

Agora o “gado humano” não sabe mais
Distinguir entre o que é real e o virtual,
Entre o que é necessário e o supérfluo,
E entre o que é comida saudável e a
Carne processada do fast-food.
Até a sua privacidade com o celular e
Com o Facebook foi invadida pelos
Hakeres, pelos Paparazis e pelos
Bandidos dos bullyings.
Desistir de si mesmo virou um
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Paradigma para as pessoas!
Os humanos foram reduzidos a meros
“Micos de laboratório” social.
Vivemos presos em um aquário como
Um peixe que não sente a sua cela!
Até os nossos pensamentos estão sendo
Monitorados pelo Facebook:
“No Que Você Esta Pensando Agora”?
Perdemos ao direito de ter uma vida real,
De beijar uma boca carnuda, de ter uma
Relação sexual sem apertar um peito
De silicone, sem acariciar um abdômen
De fisiculturista, sem ser apertado por
Coxas enrijecidas de UFC.
É que a “mulher real” deu lugar a uma
Mulher projetada pelo cirurgião plástico
E pelo personal das academias!
É que a Maria do meu poema de amor
Cansou-se de ser ela mesma, de ser a
Minha musa inspiradora e agora quer
Ser uma boneca Barbie...
E agora temos que nos contentar com
Os estímulos virtuais do What’s App,
Do Twitter e da televisão!
Fazer sexo com uma boneca inflável,
Com uma Barbie em forma de robô,
Ou se masturbar enquanto se assiste
A um filme pornô são as únicas opções
De se ser feliz sexualmente!
O sexo real entre duas pessoas do sexo
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Oposto é perigoso, pois a mídia nos insinua
Ao homossexualismo e ao medo da AIDS,
Da DST ou de uma gravidez indesejada!
Os bichinhos eletrônicos tornaram a
Solidão contemporânea divertida!
De acordo com o sistema capitalista
Cada quarto deve ser transformado
Em uma “solitária prisão domiciliar”!
A televisão faz a ausência de si própria
Ser atraente!
O telespectador é tratado como um
Tetraplégico que se gruda num sofá sem
Rodas e assiste ao seu cérebro ser
Reprogramado pelo consumismo das
Propagandas falsas!
E o pior para se livrar deste tédio faz
Do shopping Center a sua farmácia e
Das compras supérfluas os remédios!
Depois de endividados se encharcam de
Antidepressivos, de Clonazepan ou se
Internam em uma clinica psiquiátrica!
O Facebook faz os amigos virtuais
Substituir aos amigos reais!
E as “curtidas” nas fotos sociais são
Como os elogios dos colegas e dos
Parentes!
Para as mulheres eles propagam as
Comidas de fast-food, o sedentarismo
E a televisão que engordam e depois
Postam nas telinhas os atores e cantores
Com os corpos perfeitos!
E depois exigem que as “baleias” se
Transformem em “golfinhos” sarados!
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A dependência tecnológica não esta
Levando o “gado” humano como se
Referem os donos deste mundo ao
Curral eleitoral, mas ao “matadouro”
Do suicídio a conta gotas...
E para isso eles apenas indicam as armas
E os “bovinos” usam como quiser o veneno
Do estresse, o dirigir embriagado no trânsito,
A overdose de antidepressivos, a violência
Doméstica, a policial, a guerrilha de favelas,
Antibióticos, as vacinas, os endividamentos,
Os soníferos e os anabolizantes!
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A REGRESSÃO DA VIDA
HUMANA NA BALEIA AZUL

A nossa juventude sem perspectiva,
Sem nenhum sonho real de vida...
E ainda viciada diante da internet?
Um “macaquinho amestrado” das redes
Sociais. Um ser que se irrita se postar
Uma foto e não ser curtida pelos outros!
Vira um alvo fácil da “BALEIA AZUL”!

Uma vida vazia de amor e de afeto...
Pobre de inteligência e rica de manipulação,
Além de triste e depressiva pensando em
Como acabar com tudo isso no suicídio...
Um gado perdido precisa apenas de um
Vaqueiro vil que lhe leve ao matadouro!
Já que a dependência da internet é total?
Que tal a internet decidir se deve ou não
Viver neste mundo?
O ser humano durante a história universal?
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Jamais chegou a níveis tão altos de idiotice e
De imbecilidade... Ao ponto de se deixar guiar
Pela tela do computador ao matadouro
De um suicídio! Ao ponto de “terceirizar a
Vida” aos demais, deixar que a tevê e a NET
Diga o que deve ingerir como comida como
Qualquer gado na Coxeira, o que deve beber
Como qualquer galinha no terreiro e o que
Deve vestir como qualquer criança de berço!
Todavia, tudo isso faz sentido, pois a televisão
E a internet é que escolhe o que as pessoas
Devem comer, devem beber, que carro deve
Comprar, que destino deve viajar nas férias!
Em fim, tudo que for fazer é a mando da
Internet e da televisão! O ser humano
Perdeu a capacidade de pensar o que vai
Se alimentar, o que vai beber ou usar como
Vestuário! Até mesmo o que deve ingerir
Quando for fazer sexo, pois transar sem
Viagra é algo fora de cogitação... Afinal de
Contas você tem a obrigação de satisfazer
Ao parceiro e não você!
Vivemos hoje uma ditadura da internet,
O “Totalitarismo da vida virtual”, pois
Até se vivermos ou se morrermos a decisão
Provem da tela do computador. E onde
Ficou o ser humano racional dotado de livre
Arbítrio, equipado com mente, corpo e alma
imortal?
Possuidor de um cérebro capaz de suplantar ao
Mais potente e poderoso computador deste mundo?
Por que agora se comportar como um “chimpanzé
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De Laboratório” manipulado pela televisão e pela
internet?
Imagine quando os donos do capital implantar
Nos idiotas humanos o “Chip” para lhes induzir o
Que devem pensar e fazer como uns Robôs?
O Mark Zuckerberg através do Facebook já nos
Monitora as emoções pelos emojis...
Além dos pensamentos, até as emoções já
São manipuladas pelo Facebook.
Será que já terceirizamos a vida inteira e
Passamos a viver no automático como
Qualquer cyborg ou robô programado para
Transar, comer, beber, pensar e agir de acordo
Com a programação da internet e da
“BALEIA AZUL”?
Capaz de obedecer aos 50 desafios
Sinistros, resignado e submisso como qualquer
Ovelha quando vai para o Sacrifício?
Vai até ao suicídio pessoal sem ao menos
Duvidar, questionar ou desconfiar de sua
Estupidez?
De sua falta de senso do ridículo!
Será que ao invés de evoluirmos como
Seres racionais?
Os humanos agora estão preferindo
Se regredir ao estado dos “bichos irracionais”?
Por que possuir um cérebro de um quilo e
Trezentas gramas e se comportar como um
Papagaio, um galo, uma vaca, um macaco
Ou um asno ou um jumento?
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O DIA DO PAGADOR
DE AMIGO (20 de Julho)

Quem tiver aquela tal amizade
Que faça dela um bom proveito!
Pois pra mim é catarro de verdade
Que devemos expulsar do peito!
Uma criatura com tanta falsidade
Como o político antes do pleito!

Desconfie de um amigo caridoso,
Que parece Branca de Neve gentil.
Porque é um sujeito muito ardiloso
Que paga de amigo no meu Brasil!
Se for homem é um gay indecoroso
Que se apaixonou pelo o seu fuzil!
Recuse aquele primeiro presentinho,
E entregue ao Deus muito obrigado!
Não fique refém daquele sujeitinho
Que lhe pagou com o preço logrado!
Em sua frente se faz dum cordeirinho,
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Mas por trás é um lobo dissimulado!
Neste dia do tal “amigo pagador”,
Faço o meu protesto em cordel!
Quem tiver um amigo bajulador?
Que tome cuidado e faça escarcéu!
Pois não tarda virar aquele traidor
E comer a sua mulher no motel!
Essa historia de ter amigo é o terror,
Pois o primeiro queria minha mulher!
O segundo se fez de grande bajulador
Para me manipular como bem quiser!
E o terceiro foi o esperto aproveitador
Que na minha dificuldade deu no pé!
Vamos comemorar a nossa hipocrisia!
E nada melhor do que no dia do amigo!
É tanta falsidade em plena a luz do dia?
Que disfarçar mesmo eu jamais consigo!
Que só perde para o velório de terra fria,
Naquele funeral do nosso grande inimigo!
Só perde mesmo para o nosso funeral,
A hipocrisia do nosso amigo bajulador!
É como a posse de político coisa e tal
Que nos comove com discurso fingidor!
Paga de amigo com um presente banal
Para depois se revelar como um traidor!
Vamos o Dia da Amizade, comemorar,
Pois se precisa festejar nossa falsidade!
Pagar de um amigo para nos ludibriar,
52

Poemas Proibidos
Fingindo ser verdadeira nossa amizade!
Mas quando desse amigo você precisar?
Bate de retirada por pura perversidade!
A existência de nossa falsa sociedade
Devemos mesmo a nossa hipocrisia!
É tanta mentirada com tanta falsidade?
Que até a criança ingênua se contagia!
Encontrar alguém que fale a verdade?
Nem no tribunal com medo da sela fria!
Amigo é quem lhe ajuda em sua dor
E compartilha do seu triste momento!
Bem diferente de um amigo bajulador
Que apenas aparece no entrosamento!
Em sua frente lhe faz juras de amor?
Mas por trás quer o seu confinamento!
Mande para a puta que lhe pariu
Quem por você finge ser o amigo,
Pois amizade sincera nunca existiu!
Apenas na ficção poética eu lhe digo!
Ainda mais país hipócrita do Brasil:
Impune, corrupto e cheio de inimigo!
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SEU IMBECIL DEIXE DE JULGAR
“Com a vara que medirdes os outros,
Com a mesma vara sereis medidos”.
JESUS CRISTO

Como gostamos de julgar a pessoa...
E julgamos com a régua desmedida!
Julgamos a todo mundo numa boa...
Como se fossemos juiz de sua vida!
Chamamos de “corno”, grande á toa...
Por puro prazer pisamos a sua ferida!
Não conhecemos nem a nossa vida...
Que dirá a existência do nosso irmão?
Por isso, lhe julgamos sem medida...
Sem pensar no retorno de nossa ação!
Ao humilhar a outra pessoa querida?
Estou cavando a cova da humilhação!
Quem julga o outro quer se endeusar
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Se fazendo de nosso Deus Poderoso!
E de Jesus Cristo tomar ao seu lugar...
Como se fosse o Lúcifer pretensioso!
A grandeza frente ao irmão ostentar
Em sua soberba e orgulho presunçoso!
Até na cruz Jesus Cristo foi julgado:
“Salve-se a si e a mim, se és de Deus”?
Disse a Ele aquele ladrão desgraçado!
Que ali pagava pelos os pecados seus!
Imagine alguém livre sem ser pregado?
Julga mais que os próprios fariseus!
Seu imbecil deixe o vicio de julgar!
Você não é nenhum Deus Poderoso,
Apenas humano de um barro acolá...
Que o cemitério lhe aguarda vistoso,
Para o seu corpo belo poder enterrar!
Enterrando consigo o olhar orgulhoso!

55

Birck Junior

VIVA AO DIA DO PALHAÇO
VIVA AO DIA DO PALHAÇO!
Viva ao dia da nossa corrupção!
Nosso povo faz da ética um bagaço
E fura a fila de qualquer repartição!
Mas o Neymar faz um golaço
E a falta de caráter rege a nação!
VIVA AO DIA DO PALHAÇO!
Viva ao dia da nossa impunidade!
O político rouba e fica mais ricaço...
E a justiça o libera da barbaridade.
Mas o Neymar faz um golaço
E o povo acha o furto normalidade!
VIVA AO DIA DO PALHAÇO!
Viva ao dia da morte na estrada!
O transito arma um grande laço
E deixa mais uma pessoa estirada!
Mas o Neymar faz um golaço
E o povo não cobra BR duplicada!
VIVA AO DIA DO PALHAÇO!
Viva ao dia do hospital sem UTI!
Quando o doente vem com inchaço?
Ele é atendido num corredor daqui!
Mas o Neymar faz um golaço
E o povinho não está nem ai!
VIVA AO DIA DO PALHAÇO!
Viva ao dia do nosso aluguel!
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O político vive no luxo do terraço
E o povinho num barraco de papel!
Mas o Neymar faz um golaço
E o povo apela ao Deus do céu!
VIVA AO DIA DO PALAHAÇO!
Viva ao dia do nosso desemprego.
O povo faz na janela um panelaço,
E até toma o banho de descarrego!
Mas o Neymar faz um golaço
E o povo se acha no subemprego!
VIVA AO DIA DO PALHAÇO!
Viva a nossa falta de educação!
O mestre é polichinelo do pedaço,
Pois o chefia é o idiota do fundão!
Mas o Neymar faz um golaço
E o docente faz cara de bufão!
VIVA AO DIA DO PALHAÇO!
Viva ao dia da falta de segurança.
O povo não tem mais um regaço
E vive assustado com a matança.
Mas o Neymar faz um golaço
E o povo se esconde como criança!
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VIVA AO DIA DO PALHAÇO!
Via ao dia do nosso povo brasileiro!
Que mesmo sem uma palha de aço
E aquele nariz de grande guerreiro?
Faz ás vezes de um belo palhaço
E do Brasil o seu enorme picadeiro!
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O DESRESPEITO AO POETA

Minha poesia virou uma piada,
Um objeto de tamanha gozação!
Perdi o respeito desta cambada...
Meu poema não agrada ao povão!
É como a tal de uma marmelada,
Um puro engodo de enganação!
Se minha poesia não vale nada?
Por que causa tanta perturbação?
Acho que é intriga de gente safada,
Que quer de verdade a destruição.
Não poetiza nem em bacia furada,
Quanto mais um poema de criação?
O colega me taxou de fraquinho,
E com ele devo até eu concordar!
Acontece que sou pioneiro sozinho,
Que luta para a poesia preservar!
Encontro muito lixo no caminho
E mídia que o poema veio sepultar!
Ser poeta é ser tratado com desdém.
Um sujeito que vive de um passado.
Ainda chama a mulher de meu bem!
E que curte desfilar na rua abraçado!
Mas a poesia é coisa de Zé Ninguém,
Um hobby de um sujeito fracassado!
A poesia é hoje muito esculachada,
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E o menestrel é uma gente sem valor!
De toda a mídia foi logo expurgada,
Ninguém faz mais declaração de amor!
Ser poeta é uma tremenda barca furada,
No vendaval de um mundo consumidor!
Sou o poeta um cabra iluminado!
Que poetiza por exclusiva vocação!
Nunca ganhei nenhum dólar furado,
Mas zombaria, desdém e gozação!
Quem pensa que fico preocupado?
Perde tempo com cara de bundão!

Mando para a puta que lhe pariu,
Quem esculachou a minha poesia!
E me detonou sem nenhum fuzil,
Com o veneno da sua linguinha!
Se meu poema incomoda o Brasil?
Que dirá a mente dessa gentinha!
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A QUESTÃO BIZANTINA DO CELIBATO

Todo bispo deve ser bem casado,
E esposo monogâmico exemplar!
Este verso foi de Timóteo retirado,
Para não dizer que falo por falar!
O celibato contraria o patriarcado
Que diz que devemos se multiplicar!
(Timóteo. 3.1-5)
O celibato do padre é uma burrice,
Que a igreja impõe ao sacerdotal.
Não transar com a mulher é tolice,
Que não cabe mais no mundo atual.
Não serve para nada é como o vice
Que existe na câmara municipal!
O argumento do celibato é babaca,
Porque Jesus Cristo não se casou.
O padre deve pegar a mesma barca
E viver como um solteiro pastor?
Que de muito desejo se encharca
Querendo os braços do seu amor!
Jesus tinha a bela Maria Madalena
Que ele lhe beijava na boca quente!
Um beijo de maneira muito obscena,
Que invejava aquela recalcada gente!
Sexo nunca foi pecado com a morena,
Pois o ventre é fonte de vida decente!
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O catolicismo é um inimigo do prazer,
Que coloca no sexo o pecado original.
Culpa ao Deus por criar sexo em você
E acha o seu sexo um necessário mal.
Abençoa apenas por outra vida nascer,
Mas condena a nossa expressão sexual!
Ser eunuco era costume Bizantino,
Que era um Império do catolicismo.
Um rapaz de êxito era seu destino
Ser castrado em um ritual cinismo!
Mas hoje nosso celibato é desatino,
E que deve cair num abolicionismo!
O celibato é a bizantina questão
Que já deveríamos ter superado.
Se o padre deve se casar ou não,
Quem diz isso não é o episcopado,
Mas o clérigo que em sua missão,
Quer ter uma mulher do seu lado!
Até o séc. XI todo padre era casado,
E tinha uma mulher cheia de moral.
Mas Gregório VII ficou preocupado
Com toda aquela luxuria sacerdotal.
Deixou o matrimonio bem extirpado,
Criando assim o nosso celibato atual.
O celibato pode ter escatologia:
Afirmando que anjo não se casa.
O celibato pode ter a Criptologia:
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Jesus não pôs a mulher em Gaza!
Para mim isso tudo é demagogia,
Homem carece de mulher na asa!
O celibato foi da época medieval
Onde a terra era fonte de riqueza.
Para não deixar herdeiro parental,
Igreja herdava a terra da realeza.
Criando assim o celibato clerical
E não impede padre da safadeza!
O celibato é um resquício medieval
O Papa Gregório VII foi o criador.
Até o sec. XI o casamento era legal,
O padre tinha na vida ao seu amor!
Depois por uma pura imposição papal,
O Gregório o “nicolaismo” extirpou!
Se fosse ao tempo da inquisição,
Uma fogueira enorme ia levantar.
O poeta ia ser condenado por ação,
Alegando a heresia de se discordar.
Mandando pro “inferno” o perdão,
Que a igreja prega no sermão acolá!
A “Idade das Trevas” da escuridão,
Para trás faz tempo que se passou,
Pois agora “escolhemos” a religião!
Sem o medo de qualquer inquisidor!
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SOMOS NESTA VIDA UM IMPOSTOR

Somos nesta vida um impostor,
Fingimos ser “coisa” para agradar.
Se você me pergunta quem sou?
Não temos nada o que lhe falar!
O outro em fantoche me formou,
Para ser mais fácil de manipular!

Somos nesta vida um impostor.
E vivemos em eterno fingimento.
Repito o sermão do nosso pastor,
Não tenho próprio discernimento.
Tenho medo de mostrar o que sou?
E perder do outro o consentimento!
Somos nesta vida um impostor.
Não somos donos nem do pensar.
Quem se atreve a ser livre pensador?
Vira o poeta louco em algum lugar.
Perdendo tempo falando de amor,
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Quando a mulher quer mesmo é ficar!
Somos nesta vida um impostor
Esta em moda ser o que não é...
Povo não existe virou consumidor,
Um bando de peixe em sua maré!
Que na mídia como telespectador...
Compra tudo que a internet quer!
Somos nesta vida um impostor.
Uma coisa sem uma personalidade.
Que crer em tudo que a mídia falou,
Em sua bela ingênua mediocridade!
Pode ser mentira grande como for?
Esse povo perdeu a sua criticidade!
Somos nesta vida um impostor.
Quando devemos ter a identidade.
E uma opinião própria de valor!
Saber quem somos de verdade.
Deixando de ser mero reprodutor,
Mas autor da própria originalidade!
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MUNDO DE APARÊNCIA
ENGANOSA

MUNDO DE APARÊNCIA ENGANOSA!
Quem se parecia com uma pomba inocente,
Era bem na verdade uma cobra venenosa!
Que deslizava sorrateira em meio á gente...
Com a sua cauda comprida e mui jeitosa,
E com um veneno preso entre o seu dente!
MUNDO DE APARÊNCIA ENGANOSA!
Quem se apresentava como o cordeiro...
Era na verdade uma falsa loba uivosa...
Que escondia aquele seu lado desordeiro,
Por sob uma roupa de pessoa formosa,
A fim de enganar seu incauto primeiro!
MUNDO DE APARÊNCIA ENGANOSA!
O riso fácil fingido de político bondoso.
Era na verdade uma criatura perigosa...
Que se vestia de um parceiro generoso,
Para lhe dominar com a sua boa prosa,
E lhe corromper de um jeito delicioso!
MUNDO DE APARÊNCIA ENGANOSA!
Uma mulher doce e frágil como uma flor!
Na verdade era muito mais uma bela rosa!
Que ocultava em seu seio espinho e dor,
Quem se entregava na paixão pavorosa,
Ia sofrer nas mãos de seu afeto enganador!

66

Poemas Proibidos
MUNDO DE APARÊNCIA ENGANOSA!
Olhando para aquele destemido Sanção
E vendo aquela singela Dalila formosa!
Pensamos que ele é mesmo o gostosão!
E ela é apenas a sua escrava apetitosa...
Mas na verdade ela o destruiu na paixão!
MUNDO DE APARÊNCIA ENGANOSA!
Quem observa o viver daquele religioso
Cheio de penitencia e de oração melosa...
Nem pensa que é um grande asqueroso,
Que lhe ludibria com a sua falsa prosa,
Mas não faz nada do que prega ditoso!
MUNDO DE APARÊNCIA ENGANOSA!
Quem assiste o Super-Herói da televisão...
Com a sua força sobrenatural, estrondosa...
Nem imagina que aquela sua apresentação
Faz parte de jogo de encenação mentirosa,
Para lhe aprisionar na audiência de antemão!
MUNDO DE APARÊNCIA ENGANOSA!
Quem manda neste mundo é o capital,
Pois a moeda tem uma força poderosa.
Mas quando o sujeito passa bem mal?
O dinheiro não compra a saúde valiosa.
Apenas paga as diárias de um hospital!

MUNDO DE APARÊNCIA ENGANOSA!
Quem iria imaginar que aquele queijo...
Cheio de goiabada e gordura gostosa,
67

Birck Junior
Um dia me deixava obeso o seu beijo...
Parecendo aquela baleia orca vistosa...
Que no oceano nada sem nenhum pejo!
MUNDO DE APARÊNCIA ENGANOSA!
Quem ver o sujeito com olhar coitadinho...
Cabisbaixo, fala mansa e humilde prosa.
Nem imagina ser o mais terrível diabinho!
Que se camufla de pessoa bem caridosa...
Para lhe usurpar sua família com jeitinho!
MUNDO DE APARÊNCIA ENGANOSA!
Quem assiste aquele enterro entristecido...
Ornamentado de flores e de muita rosa...
Fica com o seu coração muito bem abatido.
Nem imagina que aquela alma gloriosa...
Agora festeja a graça do morto falecido!
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NO BRASIL BUNDUDA
É CELEBRIDADE

A Miss Bumbum do nosso Brasil
É mesmo uma grande celebridade.
O nosso mastro retumbante varonil
Fez festa com as nádegas da beldade.
Um concurso tão sério nunca se viu?
Supera até o vestibular da faculdade!
Carregar o estandarte de puro ouro
De ostentar a bunda mais desejada?
Aqui no nosso Brasil é um estouro!
É de causar a inveja até a Deputada
Que tem o pasto bem cheio de touro!
Mas que olha pra Rosana despeitada!
Ainda que nossa educação se afunda
Que nossa saúde continue depreciada...
Que o rio vem enchendo e nos inunda...
Sem que político nenhum faça nada!.
Os holofotes são todos para a bunda
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E para os peitos da deusa siliconada!
Brasileiro não está nem ai pra verdade
Quer samba na laje e na brasa picanha?
Só vota porque existe a obrigatoriedade,
Qualquer coisa seria para ele é manha...
Agora o fim da novela é pura seriedade:
Faz-se o silencio e ninguém se assanha!
Aqui se faz sucesso do turismo sexual
Temos morenas até do tipo exportação!
Ninguém combate indecência e amoral,
Ainda nos gabamos da nossa corrupção.
Somos o país do futebol e do carnaval...
E agora da cracolândia fizemos opção!
Na Esplanada Ministerial os viciados
Fumam de dia na maior tranquilidade...
Por nenhum policial são importunados!
Pois o governo respeita sua privacidade.
Não faz hospital para curar os drogados
Nem faz campanha contra a barbaridade.
Uma potranca de uma grande bundona
Que deixa babando qualquer brasileiro...
Mesmo que a morte no transito detona...
E Amazônia seja patente do estrangeiro?
A mídia na primeira pagina lhe adiciona:
A Miss bumbum tem mais belo traseiro!
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A BOCETA DE NOTA REBAIXADA

A boceta perdeu o selo de garantia
Pela agencia sexual do adultério.
Nem o casamento garante mais o
Selo de exclusividade!
A boceta teve a sua nota rebaixada
No mercado da putaria pela agencia
De traição conjugal.
A gora a boceta deixou de ser uma
Ferrari de poucos privilegiados para
Se tornar um fusquinha de canalhas mil.
Deixou de ser um produto original de
Fabricação com nota fiscal na fonte
Familiar e passou a ser um produto
Pirata.
Boceta zero quilômetro é tão rara quanto
O cometa de Halley.
A boceta semi nova que antes era uma
Relíquia, hoje virou um espelho na praia
E na piscina...
A calcinha deixou de ser um segredo de
Estado privado para se transformar em
Um Cartão Postal da piriguete!
Hoje qualquer malandro sabe a cor, o
Modelo e o material da calcinha,
Basta conferir na subida de qualquer
Escada.
O playground virou uma área de acesso
Fácil, deixou de ser uma via burocrática
71

Birck Junior
Com negociatas travadas entre a
Proprietária e o cliente...
Antigamente a boceta era cara por que
Era difícil, o sujeito tinha que namorar,
Noivar e se casar para ter acesso ao
Lazer e ao entretenimento erótico.
Playground fácil só mesmo descendo o
Baixo meretrício e pagando por uma
Empresaria do prazer de sociedade
Anônima!
Hoje por outro lado, basta cruzar uma
Cadela e dizer “se vai ou fica”?
Com cachê, com pedágio ou mesmo
Na pura sacanagem...
A mulher que já foi deusa do Olimpio,
Ninfa dos poetas dos campos e fonte
De inspiração para poemas lascivos...
Foi até considera a “rainha do lar”
Pelos maridos apaixonados... E hoje
Não passa de uma fruta que se chupa
E joga o bagaço no lixo... É mulher
“Melão”, “Melancia”, “Morango”,
E até a “mulher “Jaca”...
A mulher virou uma cadela no funk
Sensual da promiscuidade: é chamada
De “cachorra”, de “preparada” para o
Engate com qualquer cão perdigueiro...
Enfim, agora se tornou de fato um mero
“Objeto sexual” que se troca por uma
Latinha de cerveja, uma dose de conhaque,
Uma carona de Camaro Amarelo ou um PF
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Em qualquer restaurante de beira de BR...
Tem mulheres que fazem selfie da xereca
E põe no Facebook aguardando as “curtidas”
“Compartilhamento” ou “não curti”!
A boceta esta mesmo a preço de banana
Enquanto eu aqui descascando a minha
Nana sem uma fruteira para guardar!
Por outro lado a oferta de boceta é tanta
Que até as colegas do mesmo ramo de
Atividade, ou seja as lésbicas estão
Concorrendo com os varões, garanhões e
Reprodutores!
Minha tia me falou de um moço que
Gostava tanto de boceta que botou o
Nome da filha dele: “Bocetildes”!
E na roça da minha vovó em meio a
Farinhada tinha uma mulher de
Nome: “Carola”!
E a comadre de minha vovó vendo
Toda gente sentada nos bancos falou:
“- Que peninha! Toda gente sentada
E a minha comade Carola em pé”?
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NINGUÉM ASSUME O MAL QUE FAZ

Ninguém assume o mal que faz!
Transa que perde até ao juízo!
Depois de velho culpa ao satanás!
E na igreja lamenta o prejuízo!
Ora e reza até não querer mais?
Para ver se compra ao paraíso!
Depois que o mal foi praticado,
Ninguém assume a sua autoria!
Diz que praticou foi endiabrado,
E que é do diabo a sua tutoria!
Na água do batismo mergulhado,
E que nasceu de novo nesse dia!
Todo o mal logo culpa o satanás!
O povo é anjo que desceu do céu!
Vive do jeito que o diabo compraz!
Mandando todo amor pro beleléu!
Ao próximo ninguém ama mais...
E fazer caridade virou o escarcéu!
Somos uma criatura imperfeita,
Que erra quando quer acertar!
A pessoa que se julga a eleita?
Com o orgulho vai se encontrar!
Esquecendo-se que não é perfeita,
Que somente a Deus deve amar!
Todo mundo assume o seu bem...
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E dele pela a vida se vangloria!
Não atribui a seu anjo do além,
Que por certo foi o seu guia!
Fazendo apropriação do bem
Para se encher de hipocrisia!
Quem age assim deve se lembrar,
Que o livre arbítrio Deus nos deu!
Para você colher o que se plantar.
Seja o bem ou o mal é tudo seu...
E que a Ele vamos contas prestar
Dos talentos que Ele nos concedeu!
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OS PICARETAS DESTE BRASIL

Picaretas no Congresso,
Picaretas no altar...
O Brasil virou um retrocesso
Com tantos patifes a nos roubar!
Ser honesto não faz mais sucesso,
Pois a maioria vem nos insultar!
Picaretas nos hospital
Passando drogas pra nos viciar.
Deixando os doentes bem mal
Feito Zumbis pra lá e pra cá!
O laboratório internacional
Compra os médicos para nos ferrar!
Picaretas na praça de alimentação
Vendendo salsicha e mortadela...
Para deixar a nossa população
Muito gorda como uma vitela.
Sofrendo com diabete e hipertensão,
Porque fez da boca uma mazela!
Picaretas no sistema financeiro
Explorando a nossa precisão.
Emprestando muito dinheiro
Para nos escravizar na prestação!
Fazendo daquele pobre cordeiro
Presa fácil de juros de extorsão!
Picaretas no meio editorial
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Excluindo a poesia da publicação.
Cobrando propina e coisa e tal
Para expor na vitrine da locação.
Depois espalhando o grande mal,
De que poema não vende a edição!
Picaretas no MEC da educação
Fazendo currículo de alienado.
Deixando o estudante sem noção,
Da política do nosso estado.
Excluindo ética, OSPB e nutrição,
E noções financeiras do alunado!
Picaretas na nossa delegacia
Explorando o medo e a insegurança.
Deixando a população á luz do dia,
Sendo assaltada feito uma criança.
Fazendo dos lares sem nostalgia,
Prisão domiciliar sem esperança!
Picaretas nos supermercados,
Vendendo doença para a população.
O povo idiota com os carrinhos lotados...
Cheios de veneno para a alimentação!
Salsichas, transgênicos e enlatados...
Carne processada e frutose na refeição!
Picaretas na saúde e na medicina,
Que passa drogas sem consultar.
Deixando o doente a própria sina,
Achando que remédio vai lhe curar.
Do laboratório recebe a propina
Do Clonazepan que veio medicar!
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Picaretas na psiquiatria
Prescrevem Rivotril sem terapia.
Fingem curar a esquizofrenia,
Mas deixa o doente na letargia.
Não melhora essa gente doentia,
Mas o patife lucra com a sua patologia!
Picaretas na prefeitura,
Compram vereadores desonestos.
Ninguém fiscaliza a criatura,
E o prefeito dá propina aos restos.
Depois as obras ele superfatura
E os eleitores nem faz protestos!
Picaretas na religião,
Explorando a fé dessa gente idiota.
Que pensa que vai comprar o perdão
Enchendo o pastor com muita nota!
Acha que pagar o dízimo é salvação,
Quando na verdade é pura lorota!
Picaretas por todo o lado,
Patifes espalhados pelo o Brasil...
A corrupção virou um eldorado,
A ética sincera foi para o funil...
Não escapa a justiça nem o Senado,
Imparcialidade quem foi que viu?
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OS ANIMAIS COM
NOJO DOS HUMANOS

Os animais devem ter um nojo enorme dos
Humanos, pois entre eles a morte vai para
Os mais fracos, os mais velhos e mesmo
Assim com a finalidade de lhe matar a fome!
Dificilmente um bicho mataria outro por
Perversidade, jamais faria guerra contra
Os indivíduos da mesma espécie.
Os animais têm um código de honra
Que respeitam ao pé da letra, ao passo
Que os humanos criam leis e decálogos,
Mas não os observa!
E mesmo assim se acham racionais, de
Raça superior, de alma imortal, mas vive
Piores do que os bichos irracionais.
Um animal jamais faria cocô ou xixi na
Fonte de beber, mas os humanos fazem
Isso naturalmente por prazer de ser
Vândalos. Uma atitude que deixaria
Qualquer bicho perplexo com tamanha
Irracionalidade, ignorância e falta de
Juízo!
Basta olharmos para os rios e os riachos
Que cortam ou são cortados pelas pessoas
De nossas cidades.
Os rios se tornaram extensão das nossas
Privadas, pias e esgotos urbanos...
E o pior ainda nós viramos bicho quando um
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Cara atrevido nos chama de “macaco”!
No Congresso dos animais não existe nenhum
Projeto de lei para que se aprove o aborto dos
Filhotes, mesmo o leão quando mata o filhote
Do outro leão vencido, é para que a leoa fique
No cio e ele comece a sua dinastia, ao passo
Que no Congresso dos Humanos o aborto é
Pauta cativa em suas discussões.
É que as mulheres querem ter o direito não
A um parto saudável, mas o direito de matar
Ao seu bebê!
Se uma macaca ou um crocodilo fêmea soubesse
Disso ficaria perplexa, admirada e surpresa
Com tamanha crueldade, contudo, o macaco
Líder iria lhe consolar dizendo que dos humanos
Podemos esperar de tudo... A ignorância e a
Estupidez deles não tem limites!
Entre os humanos os melhores indivíduos
Como Jesus Cristo, Sócrates, Martim Luther
King, Gandhi, Giordano Bruno, entre outros
São assassinados para o bem da ordem
Publica entre os humanos os melhores são
Exterminados para que os piores da
Humanidade possa montar o império
Da idiotice, da tirania e da ignorância!
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A MULHER VIROU
LATA DE CERVEJA

Ouço naquele funk e no Axé Bahia,
Ate mesmo no funk com ostentação...
A mulher sendo tratada como guria:
Um puro objeto de prazer na relação!
Uma cadela se entregando na orgia
Para o delírio da surtada população!
Atualmente a mulher virou uma lata
Como se fosse qualquer uma cerveja!
Quando um chuta o outro vem e cata...
E tasca no amasso quando lhe beija!
Depois de velha vira mesmo a sucata
Que se converte para qualquer igreja!
“Tudo não passa de uma brincadeira”...
Com o pano de fundo bem malicioso!
O preconceito a mulher vem na zoeira
Para enaltecer aquele macho garboso!
A dignidade feminina sai pela torneira
E naturaliza o desrespeito vergonhoso!
A cachorra esfrega a tcheca no chão
Ou vai descendo na garrafa da boca...
Virando uma cadela para o garanhão
Que se delicia com a dança da louca!
O povo aplaude na bunda passa mão,
Enquanto a mina rebola sem roupa!
81

Birck Junior
Virou moda a nossa falta de respeito,
Nosso espelho agora é uma calcinha!
Mulher protesta para mostrar o peito,
Depois de ter liberado a sua bundinha!
O marmanjo ver no sucesso do pleito
A rima que faltava para sua puetinha!
Toda gente percebe a desvalorização
Que hoje se passa com nossa mulher!
Esta virando o objeto de pura gozação
No funk da favela e também no Axé...
Musa virou fruta e cadela na relação,
Ou uma lata que se chuta se prouver!
A mulher virou uma piriguete de rua
Que todo marmanjo ver sua calcinha!
Pousa até na revista Playboy toda nua
Para jogar no lixo vergonha que tinha!
No banheiro o marmanjo vai ate a lua?
Se masturbando com a nudez da putinha!
Anita fez da piriguete uma “poderosa”,
Fazendo sua apologia da mulher vulgar!
Uma boneca inflável muito pretensiosa
Que se acha a “dominadora” deste lugar!
Jogando na lama a dignidade da formosa
Que não tem mais pra onde se degradar!
Teve até certo padre que fez uma prosa
Querendo esta porcaria para canonizar!
Fazendo uma parodia ate muito religiosa
Para o nosso povo alienado evangelizar!
A igreja perdeu o rumo ficou vergonhosa...
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Usando um lixo mundano para profetizar!
De ninfa, musa, dama e rainha do lar?
Canta a sua musa inspiradora na poesia!
A mulher era como uma princesa acolá
Que se idealizava com muita nostalgia!
Hoje virou um sujo objeto de se gozar
Que se esculhamba no funk da putaria!
Olha a explosão da mulher dinamite,
Quando bate a sua bunda suja no chão...
Isso é uma musica meu chapa acredite?
Faz parte de um funk que canta o povão!
Rala a sua tcheca no barro nossa Judite,
Enquanto o baile funk faz a sua gozação!
É comum ouvir “safada” ou “preparada”
A mulher virou um objeto de esculacho!
Rebola a bunda na rua quase toda pelada
Como se fosse uma galinha de despacho!
Enquanto isso a população da cambada
Chama um cão para apagar o seu facho!
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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!
Enquanto o nosso pacato povinho
Temia o feitor com chicote na mão! Bis
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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 político 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
Um corpo estirado naquele chão,
A cada dez minutos neste Brasil.
A violência “surtou” a população,
Que mata com revolver e com fuzil!
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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? BIS
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NÃO DERRAME AS LÀGRIMAS EM VÃO
Não derrame as lágrimas em vão,
Por quem não merece o seu amor!
Mesmo partindo o doido coração?
Deixe partir logo, logo, por favor!
Não vale apena viver desta ilusão,
Melhor é aceitar que tudo terminou!

Não derrame as lágrimas em vão,
Por quem não merece o seu amor!
Paixões são como chuvas de verão,
Passam logo como beijo de beija-flor!
Levante a sua autoestima deste chão,
E faça voar como a ave do Condor!
Não derrame as lágrimas em vão,
Por quem não merece o seu amor!
Agradeça pela fabulosa grande lição
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Que esta criatura idiota lhe ensinou!
Jamais abra o seu sublime coração?
Sem antes testar a chave de quem for!
Não derrame as lágrimas em vão,
Por quem não merece o seu amor!
Pessoas são como aves de arribação,
Que ficam pouco e já levantam vôo...
Tire o seu amor próprio do alçapão,
E coloque em sua vidinha mais valor!
Não derrame as lágrimas em vão,
Por quem não merece o seu amor!
Não se iluda com qualquer paixão,
Menos ainda com tesão arrebatador!
Pois o tempo apaga toda sua emoção...
E deixa no lugar um tolo sonhador!
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A FORMOSURA DA MULHER

A formosura da mulher é jóia rara,
Um diamante forjado pela natureza!
Nem ao majestoso rubi se compara,
Pois ela o suplanta com toda realeza!
Tem o encanto da Musa deusa Iara...
Que nos domina como a fácil presa!
Ultrapassa os desejos do meu coração,
Pois a beleza me entorpeceu na moral!
Por você meu corpo se faz de um vulcão
Que se acende tocando a pele angelical!
Pouco me importa se é amor ou paixão?
O que sinto pelo o seu corpinho sensual!
O seu comportamento cortes e gentil,
Fez-me um poço de pura afabilidade!
Beleza igual a você o olhar nunca viu,
Nem tampouco tamanha jovialidade!
O encanto do seu delicado corpanzil
Fez-me um amante com sublimidade!
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Nas curvas do seu corpo envenenado,
Deslizei os carrinhos da minha mão!
Massageei os seus pomos dourados,
Que se assanharam com tanto tesão!
Os seus mamilos ficaram enciumados,
E reclamaram beijo quente de paixão!
Como “escravo” da sua formosura,
Atendi prontamente ao seu desejo!
Beijei as tetas com toda gostosura?
Que seu corpo arrepiou de lampejo!
Pude sentir os pelos desta criatura
Se arrepiando com o calor do beijo!
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NO MUNDO DA DUALIDADE DO
BEM E DO MAL

No mundo de dualidade em que vivemos,
Dificilmente sabemos onde começa o bem
E onde termina o mal?
Às vezes, tomamos certas decisões tidas
Como corretas que se tornaram as escolhas
Mais equivocadas!
Em outras faremos decisões concebidas
Como erradas que se transformaram em
Escolhas certas!
Se olharmos com frieza nós vamos perceber
Que o que nos aflige hoje foi justamente
Aquilo que ontem nos causava alegria!
E o nosso prazer do presente foi fruto de
Uma frustração do passado!
Ás vezes, o que queremos fazer não é bom
Para nós e o desejo do outro é melhor!
Em outras ocasiões o bom é fazer a nossa
Vontade, pois o querer alheio é uma cilada!
Ás vezes, os amigos no fundo só querem
Nos ferrar nos negócios afetivos, financeiros,
Intelectuais ou sociais, ao passo que os
Adversários nos criticam os pontos fracos
E vulneráveis nos mostrando onde devemos
Corrigir para melhorar!
Ás vezes, um remédio amargo nos emagrece
Ao passo que uma goiabada nos engorda!
É mais fácil compartilhar a derrota do colega
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Do que parabenizar a vitória dele!
A notícia de quem caiu no fundo do poço faz
Mais sucesso do que a reportagem de quem
Deu a volta por cima!
É no divorcio do casamento que descobrimos
Que ser feliz é uma tarefa solitária!
Constatamos que conhecemos os indivíduos
Não quando dividem o pão com manteiga
Conosco na pobreza, mas quando se recusam
A compartilhar o queijo e o presunto na
Riqueza!
As criaturas se sentem melhor sendo a
Causa do nosso fracasso do que sendo a
Razão do nosso sucesso!

Se as pessoas não fossem tão hipócritas,
Não existiria a “profissão” de políticos!
Se os humanos não fossem tão falsos e tão
Hipócritas, as festas de Natal e de Réveillon
Seriam as piores festividades anuais!
Seria uma festa de dar inveja a qualquer
Comemoração de Halloyeem, o dia das
Bruxas!
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Como nos diz o apresentador Jô Soares:
“As pessoas estão tão acostumadas a ouvir
Mentiras, que sinceridade demais choca e
Faz com que você pareça arrogante”.
Quem em sã consciência capitalista vai
Querer que sejam realizados no Ano vindouro
Os sonhos de consumos dos parentes, dos
Amigos e dos vizinhos?
A reforma do apartamento, um carro 0 km
Na garagem, o novo amor do amigo, a
Promoção do parente no emprego, a
Aprovação no Concurso Público Federal?
Graças a nossa colossal hipocrisia e falsidade
Os humanos conseguem coisas extraordinárias
Ao ponto de chegarem a desejar aos outros
“Feliz Natal e grandes realizações no ano Novo!
Ainda que diz de dentes travados e de dedos
Cruzados! E em meio a um sussurro:
“-E os idiotas ainda acreditaram”?!
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O RAP DO BRASIL DE HOJE

O meu país é uma zona,
Uma terra de ninguém!
O pobre dorme na lona
E o rico no armazém.
A riqueza do imposto
A corrupção toma
E o nosso povo diz “amém”!
A nossa Saúde esta em coma
Nossa educação na UTI também! BIS
Nossa democracia é uma piada,
Pois se resume em votação.
Um gueto de gente mal intencionada
Manipula a nossa população.
Rede Globo nos enche de conversa fiada
E elege o Presidente da nação.
O poeta perambula pela avenida,
Pagando para editar a sua poesia.
Tira o dinheirinho da sua comida
Para investir em sua fantasia.
A cultura do povo perdeu guarida,
Sufocada por nossa hipocrisia. BIS
O mendigo pede esmola na calçada,
O desempregado jogado ao Deus dará.
O político tem a vista embaçada
E muita grana para desviar...
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O povo não cobra ética da cambada,
E elege ladrão para nos governar.
A corrupção vem no varejo e atacado,
Acabando com a Petrobrás e o Brasil.
O nosso povo fica com o bico calado,
Se protestar? Sofre ameaça de fuzil.
A violência não é questão de Estado,
O defunto que vá pra puta que pariu. BIS
Esporte e educação não é prioridade
E a diversão do povo foi vilipendiada.
O Brasil virou a Pátria da barbaridade,
Com tanta gente sendo executada!
O pobre negro mofando atrás das grades...
Por roubar uma lata de marmelada!
A nossa crise não é só financeira,
É uma crise de ética e da moralidade.
O povo foge da escola por bobeira,
Depois de velho ver a insanidade.
Agride a sua professora primeira,
Trocando o saber pela criminalidade! BIS
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SEJA VOCÊ MESMO E FAÇA
O QUE GOSTAR DE FAZER

Se quiser ir a algum lugar? Se quiser fazer alguma coisa
nova? Se quiser se realizar nesta vida? Terá que ser você mesmo
e fazer o que você gosta! Do contrário, sendo um fantoche dos
outros e um refém da opinião das pessoas nunca será nada
além de escada, de tapete e um ator coadjuvante da peça da
própria vida!
Não adianta ser um Neymar no campo de futebol e
tentar uma carreira de professor? Não adianta ser um baita
poeta de vocação e tentar ser um advogado? Não adianta ser
um medico de dom e tentar ser um economista na Bolsa de
Valores? Ninguém nunca fará melhor aquilo pelo qual não tem
vocação natural. Sempre será um profissional de meia boca
frustrado! Não adianta botar o Neymar no boxe e quer que ele
seja como o Neymar no futebol? “Cada macaco no seu galho”,
ou seja, cada um deve fazer o que faz com alegria, vontade,
prazer e tesão! Sem tesão pelo trabalho ninguém faz nada com
perfeição, caralho!
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SOMOS CANALHAS CONOSCO

Quando crianças nós somos fiéis a si mesmo!
Pouco importa o mundo lá fora com as suas
Idiotices, doidices e bobagens!
Gostamos de brincar com os brinquedos
Novos e usados, quebrados e ainda
Estraçalhamos os carrinhos da loja!
Eles não foram criados por mim!
Os meus brinquedos, por outro lado,
Preservo com o maior carinho!
Quando crianças nós temos uma identidade
Própria, um nome e uma autenticidade
Que nos faz originais de fabrica!
E assim fazemos as coisas para nos agradar
E não para satisfazer aos outros!
Sabemos que com isso, de vez em quando,
Ganhamos um puxão de orelhas, uma
Bronca miserável, uma lapada nas
Costas, mas depois, lá estamos nós
Fazendo aquelas mesmas coisas que
Os adultos rotulam de “proibidas”, ou
Seja, ser você mesmo!
Se uma pessoa nos pede uma opinião?
Prontamente dizemos o que achamos!
Não fingimos gostar de limão para
Agradar quem ama limonada!
Não fingimos gostar de cicrano
Para agradar quem gosta de fulano!
Quando crianças nós somos ingênuos,
97

Birck Junior
Porque falamos o que pensamos!
Somos verdadeiros conosco!
Quando adultos nós somos espertos,
Porque aprendemos a mentir para nós
Mesmos!
Aprendemos a fingir sentimentos que
Nunca existiram em nós!
Viramos um crocodilo falso,
Dissimulado e camuflado!
Quando adolescentes nós fomos se
Distanciando de si próprio, deixando
De ser quem sempre fomos para ser o
Que os outros queriam que fôssemos!
E na juventude acontece o primeiro
Gesto de canalhice conosco: juramos
Fidelidade ao ser “amado” e nos traímos
A nós mesmos!
Viramos “mamadeira de consolo” das
Pessoas e passamos a paparicar as
Criaturas como se fossemos a nós
Próprios! E assim “nos perdemos de
“Nós mesmos” para tentar em vão se
Achar nos outros!
Passamos dos colegas para a paquera,
Da namorada para os filhos e dos filhos
Para a esposa na tentativa inútil de nos
Encontrar nas pessoas!
Viramos um fantoche delas, passamos
A ser manipulados como um brinquedo
Qualquer, pensando que com isso
Ganharíamos o afeto delas!
O tiro sai pela culatra, à tentativa
Vira um engodo e nós nos desfiguramos
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De nós mesmos!
Perdemos a identidade, a autenticidade,
A liberdade de “escolha”, a opinião e
Com isso ficamos tristes e quando
Viramos um peso para os indivíduos?
Eles nos abandonam e nos deixam na
Maior “depressão” nos fundo do poço!
Pare de se “terceirizar” para os outros,
De se “alienar” de si próprio em
Beneficio de quem quer seja:
Filho, mulher, amigo ou padre!
E se “assuma” de uma vez por todas!
Faça a si mesmo o que sempre fez a
Vida toda com aqueles que lhes
Desprezaram: declare amor próprio,
Construa a sua autoestima, volte a ter
Autoconfiança, fale aos poucos o
Que pensa, ressuscite sua “opinião”,
Ainda que ridicularizada pelas pessoas
E aprenda a dizer “não” aos aproveitadores!
A “depressão” é o sepulcro da autoestima,
O AVC do nosso amor próprio,
E o enterro da autoconfiança em si
Mesmo!
A “depressão” é apenas o atestado de
Óbito da morte de nossa criança!
Da “criança interior” que assassinamos
Em memória dos outros!
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A GERAÇÃO RIVOTRIL

O povo confundiu o Cristo Jesus
Com mascote do nosso Papai Noel.
Trocou o lema santo da sua cruz
Por esse consumismo de tabaréu!
Vive nas trevas pensando ser luz,
Achando o comprar Reino do Céu!
Fazem das compras uma terapia
Para curar ao seu vazio interior!
Possui uma falsa fingida alegria
Que finda quando o Cartão passou!
A partir daí começa a melancolia,
Depressão, dívidas e idas ao doutor!
Pensa que comprar seja a felicidade,
E mata e rouba para poder consumir!
A televisão espalha essa barbaridade
Semeando a inveja para nos destruir.
Quem não consome nesta sociedade?
Sofre preconceito deste gado daqui!
Somos um povo bastante doente
Que faz das compras um remédio.
Vivemos nesta sociedade carente
Que se dopa para enfrentar o tédio.
Faz do shopping farmácia da gente
Cedendo aos comerciais ao assedio!
A cobiça e inveja viraram epidemia,
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Pois trocamos amor por competição.
Comprar virou o divã de psicologia
Seja com dinheiro, cheque e Cartão!
O endividamento virou uma sangria
E o povo virou refém da prestação!
Praça de Fast-food muito lotada
Como o gado que vai para morrer!
Come qualquer comida adulterada,
Que lhe causará câncer sem saber!
É salsicha, Coca-Cola, pizza gelada,
Hot-dog e Hambúrguer pra valer!
Bombardeados por todos os lados
Por essas propagandas enganosas.
Vivemos como um rebanho de gado
Conduzido por televisões venenosas!
Achando a sua salvação no mercado
E fazendo das dividas mar de rosas!
Vivemos nesta “geração do Rivotril”
Que se droga para poder sobreviver!
Ignoramos aos problemas no Brasil
Por confundir o desejo com o dever!
Queremos agradar até a puta que pariu?
Comprando o supérfluo para se foder!
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UMA GERAÇÃO DE ACÉFALOS

Como é triste nascer em uma geração de acéfalos,
Que não sabe diferenciar uma bunda de um
Cérebro.
Que não sabe a diferença entre um quadrúpede e
Um bípede humano... Que não sabe diferenciar
Um Albert Einstein de um Lula ou de um Ratinho...
Que pensa que o real e o virtual é a mesma coisa...
Que se senta no sofá com o cão e não sabemos
Qual dos dois é um canino?
Como é triste nascer em uma geração de acéfalos,
Que não sabe diferenciar Zé Ramalho de MC
Guimé, Elba Ramalho de Anita e a Valesca
Popozuda de Maria Bethânia.
Que não sabe a diferença entre Jesus Cristo e
Lúcifer.
Que acha que amor e paixão é a mesma coisa,
Que pensa que sucesso e fama é a mesma coisa,
Que pensa que o aluno e o professor é a mesma
coisa,
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Que acha que cabeça não serve de nada além de se
Botar brinco, boné e chapéu...
Que agride ao mestre e beija a mão do político
Que lhe rouba a sua cidade...
Que confunde novela com entretenimento,
Que acredita em Jornal Nacional da Rede Bobo
De Televisão...
Que acha que amar é sofrência, que amor é paixão
Esquizofrênica, que pensa que transa é prova de
amor...
Como é triste nascer em uma geração de acéfalos,
Que cultua o corpo e sepulta a alma, adora o físico
E enterra a mente, que se vicia em academia e se
Esquece da biblioteca e dos livros...
Procuro uma sociedade alternativa, pois não
consigo
Viver em meio de acéfalos!
Prefiro o maluco beleza do Raul Seixas ao normal
Acéfalo deste Brasil.
Hoje ser “normal” é ser gado submisso, fazer o
Que manda a televisão e não discordar nem do
Facebook que nos manipula os pensamentos e as
Emoções nos emojis!
É triste viver em meio de uma geração de acéfalos
Cujo sonho de consumo é ser manipulado por
Pedro Bial no Big Brother Brasil da Rede Globo!
Em meio a uma geração de acéfalos?
“Pensar”, “refletir”, “duvidar” e “ler” virou
Artigo de luxo como tapete Persa, anel de
Diamantes e jatinho de milionário!
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SER VOCÊ MESMO NESTA
SOCIEDADE DÁ BODE

Finjo na família ser outra pessoa,
Para ser aceito como um irmão.
Preciso agradar aos pais numa boa,
Para eu ter de fato a sua benção!
Ser você mesmo quem é que pode?
Se nesta sociedade dá muito bode?
Finjo na escola ser um estudioso,
Tenho que ao professor agradar.
Caso o contrário perco ano ditoso...
Meus pais ainda vêm me castigar!
Ser você mesmo quem é que pode?
Se nesta sociedade dá muito bode?
Finjo na igreja ser um bom cristão,
Que concorda sempre com o papado.
Se me atrever a questionar a religião?
Posso sair como um excomungado!
Ser você mesmo quem é que pode?
Se nesta sociedade dá muito bode?
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Finjo na empresa ser um labutador,
Pois quero agradar ao meu patrão.
Sei bem que é o meu usurpador,
Mas dependo do arroz e do feijão!
Ser você mesmo quem é que pode?
Se nesta sociedade dá muito bode?
Finjo minha mulher somente amar,
Pois quero continuar muito casado.
Se algum deslize a cerca eu pular?
Ela me toma tudo com o advogado.
Ser você mesmo quem é que pode?
Se nesta sociedade dá muito bode?
Finjo com um amigo ser amizade,
Pois necessito de sua companhia!
Se causar alguma contrariedade?
Perco o parceiro que me seguia!
Ser você mesmo quem é que pode?
Se nesta sociedade dá muito bode?
Seja você mesmo até contrariar...
Toda a vontade de muito tirano!
Que só pensa em lhe manipular,
Para depois lhe desaguar no cano!
Ser você mesmo quem é que pode?
Se nesta sociedade dá muito bode?
Passamos por nossa vida fingindo,
E sabotando a nossa una identidade.
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Enquanto o outro nos descarta rindo?
Após nos manipular em sua maldade!
Ser você mesmo quem é que pode?
Se nesta sociedade dá muito bode?
Seja você mesmo para ser o feliz,
No mundo ninguém é igual a você!
Sonhe, se ame, ria, crie e peça bis,
Seja aquela estrela em seu viver!
Retire da estrada qualquer infeliz?
E consigo mesmo passe a conviver!
Fui muito bonzinho para agradar...
Família, a escola, musa e religião.
Sem saber que eu ia me ferrar?
Virando fantoche de animação!
Meu sonho deixando de realizar,
Por medo de perder a aprovação!
Pouco importa se agrado ou não?
Quero mesmo é minha vida viver!
Sem ser um objeto de exploração,
De quem me usa pra se promover!
Ser eu mesmo em minha vocação,
E mandar na minha vida pra valer!
Ser frustrado é uma regra geral,
Pois ser você mesmo é perigoso!
Quem se atreve vira “louco” legal,
E enfrenta preconceito rigoroso!
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15 FRASES IRREVERENTES DO POETA
E CRONISTA BIRCK JUNIOR

I
“Seja foda” naquilo que gostar de fazer, pois o mundo
anda cheio de pessoas fodidas fazendo o que não gosta!
II
O povo pensa que o casamento é só foda e depois se fode!
III
As pessoas hipócritas de hoje pensam que o caráter e a
personalidade são como cueca e calcinha que se pendura no
cabide e se usa quando for conveniente!
IV
A nossa relação com as pessoas não é a de esperar que nos
façam felizes, mas a de não permiti-las que nos roubem a
felicidade!
V
Quem se faz de trouxa, acaba se enchendo de tralhas!
Quem não “decide” a vida ao seu favor, com certeza os outros
“decidirão” contra você!
VI
Quem se faz de papel higiênico, acaba indo a bunda de
todo mundo!
VII
Quem se engravida pelo ouvido com a fofoca dos outros,
acaba fazendo da audição uma boceta!
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VIII
Nunca se desvalorize tanto?
Correndo atrás de um alguém...
Enquanto você esta em pranto?
Ela chama outro de meu bem!
Você chorando em um canto?
E ela de você fazendo desdém!
IX
No nosso Brasil é tudo assim: temos uma cavada de falta
no futebol, um dossiê falso na política, um amigo da onça que
nos entrega ao chefe, uma Piriguete que nos corneia e uns
vizinhos que nos levantam calunia!
X
Os hipócritas têm tudo a ver com os bichos: têm um
abraço de urso, um sorriso de hiena, uma lágrima de crocodilo
e um beijo de morcego!
XI
O “bonzinho” é um sujeito que se sacaneia para agradar
quem lhe debocha!
XII
O ser humano tem duas caras: uma do mal que esconde e
outra que finge ser do bem para mostrar para os outros!
Por baixo se finge ser um coitadinho,
Mas por cima já nasce o seu chifrinho!
XIII
As injurias de nossos inimigos doem menos em nosso
intimo, que o silencio frio cadavérico dos amigos!
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XIV
Quem acredita em qualquer mentirada que lhes dizem,
acaba fazendo dos ouvidos uma lixeira!
XV
Pare de envenenar os meus ouvidos com fofocas alheias,
porque minha audição não é o Instituto Butantã!

No fundo no fundo somos todos lobos, somos maus,
invejosos, maliciosos, pervertidos, devassos, volúveis e com
certeza seriamos excluídos do bando de ovelhas, logo, usando
pele de carneiros somos aceitos socialmente!
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A BESTIALIDADE DA SELFIE
A “selfie” virou uma mania mundial,
Um culto a personalidade irracional.
Mesmo que o outro esteja muito mal?
Ou mesmo numa abordagem policial?
Em meio a um acidente mesmo fatal?
Este imbecil faz uma “selfie” natural!

Fazemos “selfie” em qualquer lugar,
Mesmo no “velório” da avó falecida!
O sujeito faz “selfie” sem se importar?
Pobre da velha que perdeu a sua vida!
Não temos nem pela morte um pesar?
Vivemos como se fosse um homicida!
Até em Auschwitz campo de mutilação?
Que assassinava os judeus em “massa”!
O idiota fez uma “selfie” naquele porão
E postou na Web como sendo de praça!
Ao invés de piedade pela a exterminação?
Abriu no Facebook um sorriso de graça!
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Devemos resgatar os valores humanos
E deletar os princípios desta violência.
Deixar de atacar a beltranos e fulanos?
E de agredi-los em nossa vã demência!
Para que o sangue não jorre nos canos
E um idiota faça “selfie” sem coerência!
A bestialidade da “selfie” é mesmo geral!
Não escapa sequer doente em hospital?
Gente se afogando no mar e coisa e tal?
Até em “contração de parto” na moral?
Temos idiota fazendo uma “selfie” ilegal
E postando na rede com a cara de pau!
Até o Obama no enterro de Mandela?
Fez uma “selfie” no tempo indesejado!
Enquanto povo sofria como mortadela?
O visitante fazia uma “selfie” do lado!
Mostrando pesar pela galinha cabidela
Que lhe mata a fome de um esfomeado!
Se alguém prende a mão no elevador?
Ninguém lhe ajuda a salvar a sua mão!
Aproveita seu momento de muita dor?
E tira uma “selfie” com toda satisfação!
Posta numa rede social seja como for?
E aguarda as “curtidas” sem comoção!
Enquanto uma mulher nova foi agredida?
Um imbecil fez uma “selfie” na situação!
Pouco se importou se ela perdesse a vida?
E se omitiu como o Judas na crucificação!
Aproveitou, fez mais uma “selfie” na saída?
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E postou na internet aguardando a curtição!
Em cima da moto ou no volante do carro?
Há gente fazendo “selfie” sem se preocupar?
Mesmo que seu corpo se estatele no barro
Ou então faleça em algum acidente acolá?
O sujeito quer um autorretrato de sarro...
Enquanto a alma com Deus vai conversar!
Até o psicopata mata sem o menor receio,
Faz uma “selfie” e posta numa rede social!
Tem idiota que ainda “curte” seu caso feio,
E nem se importa se o seu ato foi criminal!
Quando esta “selfie” entrou em nosso meio?
O povo perdeu a decência, a ética e a moral!
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A BONECA INFLAVEL

Ela é uma garota muito bela,
E as suas pernas são demais!
Quando a vejo na minha janela?
Perco o fôlego e digo uns ais!...
Mas é sem conteúdo dentro dela.
A boneca inflável para o rapaz!

Com todos gosta de “ficar”
E não se amarra em ninguém!
Se um cara chama pra namorar?
Ela inventa que tem alguém,
Pois ela adora desdenhar
Quem lhe trata de meu bem!
Adora o funk e o rock in rol,
E não se veste como princesa.
Com quase todos já transou
Uma ninfomaníaca com certeza...
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Se um rapaz lhe falar de amor?
Fica nua e transa com safadeza!
Vazia como bola de assoprar,
E cheia de muitas futilidades...
Diz até se os caras vão agüentar
Transar com ela nas intimidades...
Só mesmo um tolo pra suportar
Uma gata cheia de vulgaridades!
Ela esta nas escolas e na rua
E gosta de se exibir no Orkut...
No You Tube faz vídeo, nua
Mascando chicle Tu-ti-fruti...
E ainda para o cara se insinua:
Boneca inflável ao seu desfrute!
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COMEMORANDO AO DIA DO SEXO
(06 de setembro)

Quero lhe falar neste dia do sexo,
Que sexo no casamento é obrigação.
Não se tem prazer fazendo o sexo,
Apenas bate ponto da foda no cartão!
O gozo na foda vira um retrocesso,
Um evento que segura a nossa relação!

No namoro o sexo é uma diversão,
Transamos para satisfazer ao tesão,
Mas no casamento apenas obrigação,
Se transar para não cair na traição!
Se preocupar com o arroz e o feijão,
Chega primeiro que a foda, irmão!
Se quiser apagar ao fogo do desejo?
Basta na vida inventar de se casar!
Em pouco tempo não saberá do beijo
O gosto que tem uma boca ao se beijar!
A nudez não lhe causa nenhum ensejo,
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Pois manda vestir-se para não se resfriar!
O matrimônio é a morte do tesão
E a sepultura do prazer na relação!
A amante vira a mãe cuida do filhão,
E deixa o macho se defender na mão...
Assiste a um filme pornô na televisão
Pra lembrar que sexo se faz com tesão!
Somente depois de tempos de casado?
Descobrimos o valor de uma única foda!
Transar casualmente com alguém do lado,
Sem se preocupar com alguém da roda!
Foder sem ser chamado daquele “tarado”
Pela esposa que ao nosso tesão nos poda!
Foda de casado somente na lua-de-mel,
Pois depois disso vem á rotina do prazer!
A esposa veta a sua transa sem escarcéu,
Dizendo que amanhã você vai lhe comer?
Amanhã o seu desejo já foi pro beleleu,
A mulher agora tá de boi e não vai ceder!
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DEFINE A SUA CIDADE
(SALVADOR - BAHIA)
GREGORIO DE MATOS (1636-1696)

De dous FF se compõe
Esta cidade a meu ver:
Um furtar, outro foder!
Recopilou-se o direito,
E quem o recopilou
Com dous FF o explicou
Por estar feito, e bem feito:
Por bem digesto, e colheito.
Só com dous FF o expõe,
E assim quem os olhos põe
No trato, que aqui se encerra,
Há de dizer que esta terra
De dous FF se compõe!
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Se de dous FF composta
Está a nossa Bahia,
Errada a ortografia,
A grande dano está posta:
Eu quero fazer aposta
E quero um tostão perder,
Que isso a há de perverter,
Se o furtar e o foder bem
Não são os FF que tem
Esta cidade a meu ver!
Provo a conjetura já,
Prontamente como um brinco:
Bahia tem letras cinco
Que são B-A-H-I-A:
Logo ninguém me dirá
Que dous FF chega a ter,
Pois nenhum contém sequer,
Salvo se em boa verdade
São os FF da cidade
Um furtar, outro foder!
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DESBAFO DE UM ADOLESCENTE

Agradeço aos parlamentares
Brasileiros pelo “Estatuto da Criança e
Do Adolescente”, o nosso ECA!
Graças a eles hoje eu não seguro um
Livro em minhas mãos, mas um
Revolver, uma metralhadora e em
Outras ocasiões um fuzil R 15 dos
Estados Unidos.
“DERAM UM FUZIL AO MENINO”
Não é uma obra de ficção literária.
O jovem não é da Faixa de Gaza, do
Estado Islâmico ou do Afeganistão.
O garoto é mesmo do nosso Brasil.
Pena que mesmo com fuzil, metralhadoras
E carro tanque nas ruas a gente não pode
Falar em “Guerra Civil” porque é proibido
Na televisão idiota da Rede Globo
Mencionar termos como: “racismo, que
Dirá: “Guerra Civil”?
O Brasileiro tem o dom de camuflar a
Realidade e de fazer as mudanças para
Que tudo fique como “antes no Quartel
De Abrantes”!
O mundo do crime agradece aos políticos
Pelo “Estatuto da Criança e do Adolescente”.
Pena que o ópio do futebol, do carnaval
E da bunda “surtou” ao povo que não
Quer ver nada, ouvir nada e nem se
Envolver com nada!
119

Birck Junior
A “omissão” por aqui virou uma mania
Nacional... O povo se omite da participação
Política enquanto o político se omite de
Legislar para a população miserável.
Mesmo com cem mil mortes por ano
Nas nossas estradas e na violência
Urbana? A televisão mostra como se
Preparar um “arroz caminhoneiro” e
“Feijão Tropeiro” de dar água na boca!
Não é a toa que o Brasil é uma
“Democracia sem povo”, pois após as
Eleições a população é proibida de
Ser consultada sobre os assuntos
Mais importantes para a nação!
Não enxergamos embaixo dos nossos
Olhos jovens infratores já sobre o
Aparato deste “Estatuto da ECA”, ora
Executando vidas inocentes e ora chefiando
As quadrilhas do trafico...
“DERAM UM FUZIL AO MENINO”
Ao invés de um caderno, de um livro
Ou de uma bola de gude ou de futebol...
O Brasil joga na sepultura ou no presídio
O jovem que é o futuro desta nação!
Enquanto o povo idiota grita: “gol do Brasil”!
Nas ruas um jovem infrator estuprou uma moça...
E vai concluir o doutorado do crime na prisão!
Trocando a mochila de livros pelo fuzil...
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BABAQUICES DE APAIXONADO
Ser idiota é vocação de apaixonado,
Que morre de amor por sua amada!
Se esquecer de si e se deixar de lado,
Embarcando em uma canoa furada!
Eu não sou ninguém nesta vida,
Se você não me der a sua mão!
Pois você é a minha única saída
A bóia que me salva da solidão!
Se arrastar feito a cobra pelo chão,
Aceitando o desprezo da á amada.
Só você me pode estender a mão?
E aceita da piriguete até chifrada!
Apaixonado é escravo da sedução,
E um servo que a mulher debocha.
Arrastando a sua honra pelo chão,
E fazendo o seu rosto de galocha!
Perdeu-se de amores por alguém,
Agora a vida não pode mais tocar!
Se não for aos braços desse bem?
Que insiste mesmo em desprezar!
Procura a mulher que nunca vem,
E sem jamais poder lhe esquecer!
Apesar de todo descaso e desdém?
Quer a vida com ela poder viver!
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Apaixonado já perdeu a sua razão,
Não é dono nem mesmo do pensar.
Nas mãos da musa botou o coração,
E se ela não lhe quiser vai se ferrar!
Como é triste em alguém se viciar?
E se perder no transtorno da paixão!
Só mesmo o tempo para lhe curar,
E lhe livrar dessa doentia obsessão!
Se você estiver muito apaixonado,
Por uma paixão pra lá de doentia?
Se não for correspondido prezado?
Tire o time de campo porque é fria!
Paixão não é amor é enfermidade,
Transtorno obsessivo compulsivo.
Botar em alguém a sua felicidade?
Vira um crack bastante corrosivo!
Quem nunca foi babaca da paixão
Que morreu de amores por um bem?
Depois que sofreu viu que é ilusão,
Amar ao outro em troca de desdém!
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AS MULHERES INDEFINIDAS

Se as mulheres não fossem tão fascinantes,
Tão encantadores e tão formosas ao ponto
De roubar todos os pensamentos dos homens?
Se as mulheres não fossem uma armadilha
Perfeita, sedutora e infalível que são?
Se as mulheres não fossem tão insaciáveis,
Tão insatisfeitas e tão indomáveis?
Se as mulheres não fossem tão mutáveis,
Tão sem opinião formada e tão indefiníveis?
Queria saber o que pensava o Deus Criador
Quando criou as mulheres?

As mulheres com certeza não foram geradas
Para completar aos homens, mas para serem
A perdição deles!
A beleza das mulheres alegra aos homens e
Ultrapassa qualquer desejo do coração deles!
Assim definiam as mulheres os sábios da
Era do rei Salomão!
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Sansão, o mais forte dos homens dos israelitas,
Que matou mil soldados com uma cabeça de
Cavalo foi derrotado pela sedução de uma
Única mulher: Dalila!
Não é a toa que o fruto do conhecimento do
Bem e do mal no Paraíso primeiro foi degustado
Por Eva, que depois seduziu o esposo Adão
A comê-lo!

As mulheres são de fato as governantas da
História universal desde Eva, Dalila, Ester,
Salomé, Madalena, Helena de Tróia,
Cleópatra, Messalina, Catarina, a Grande, etc.
Diante das mulheres deusas, ninfas, musas...
Os homens se esquecem das ideias e
Sabotam o que estavam pensando junto
Com todos os seus pensamentos...
Uma mulher sem roupa deixa a minha alma
Louca! Fico navegando no mundo da lua
Quando vejo uma mulher nua!
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As mulheres quanto mais frágeis, mais dóceis,
Mais femininas mais carinhosas e mais mimosas?
Mais fatais mais irresistíveis e mais dominadoras...
O tendão de Aquiles de qualquer homem alfa!
Se as mulheres não fossem esse oceano
De mistérios insondáveis, esse poço de
Artimanhas desconhecidas e esse mar
De beleza estonteante? O plano divino da
Reprodução humana correria um serio
Risco de não ter sucesso!
Na religião do sexo da reprodução da
Humanidade, a cama é o altar Mor do gozo
A oferecer o sacrifício do prazer que
Pode presentear com uma nova vida ao
Universo!
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OS PARADOXOS DESTA VIDA
Quando Jesus nos disse que amassemos os
Inimigos e vigiássemos aos amigos?
As pessoas se escandalizaram!
Ficaram perplexas! Abismadas!
Alguns até acharam que ele estava louco!
Dificilmente nós podemos saber quem
Vai nos ajudar, mas quem poderá nos ferrar?
Isso nós sabemos de cor, ou seja, o cão
Que nos morde é sempre o que esta mais
Perto da vitima! E nesse caso é a pessoa
Mais próxima desta criatura!

A Bíblia Sagrada esta repleta de casos:
Sansão foi traído por Dalila que era a
Sua amante, Adão foi enganado por Eva
Que era a sua mulher, Davi foi seduzido
Por Betsabá e mandou matar até o amigo
Fiel Urias que era o seu maior protetor!
O José foi vendido aos egípcios, após
Sofrer tentava de homicídio pelos seus
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Irmãos! Depois se tornou o governador
Do Egito Antigo.
É que desde criança que somos induzidos
E catequizados para amar aos amigos e
Odiar aos adversários!
No Brasil nós temos até um ditado popular
Que nos fala que “aos amigos tudo e aos
“Inimigos nada”! E isso repetido mais de
Mil vezes acaba sendo verdade para nós!
E agindo assim estamos prontos para
Sermos traídos e enganados pela mulher,
Pelos filhos e pelos amigos!
Outro filosofo pensador que eu admiro
Muito e que falou a verdade foi Maquiavel.
Segundo ele o “ser humano é mal, egoísta,
“Soberbo e ingrato”!
Se quiser somar com as pessoas dois e mais
Dois vai sempre dar cinco!
Se fizer o bem pensando em gratidão?
Vai se espantar com tamanha falsidade,
Maldade e patada de mula de quem comeu e
Agora cospe no prato!
Outro dito do povo que é muito verdadeiro
É aquele que nos diz que o “diabo forrou o
Chão do inferno com as boas intenções dos
“Homens e das mulheres”!
Os hipócritas têm tudo a ver com os bichos:
Têm um abraço de urso, um riso de hiena, uma
Lágrima de crocodilo e um beijo de morcego!
Espere o pior das pessoas e ficará surpreso com
A sua bondade.
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Espere o melhor delas e ficará perplexo com a sua
Maldade!
As pessoas são como os caminhões Scania na pista:
Quanto mais perto delas mais ficam perigosas!
E quando avistar uma criatura boazinha,
coitadinha,
Vitima deste mundo cruel? Ligue o pisca alerta da
Dúvida de tragédia iminente!
Os demagogos, os fariseus, os políticos, os
Enamorados e Os amigos camaleões...
Sempre nos dizem o que queremos ouvir, jamais
O que precisamos escutar!
As conversas bonitas dos políticos e dos
enamorados
Acabam nos fazendo escolher Prefeitos corruptos e
Esposas perfídias.
Todo produto conotativo prejudicial à saúde,
Precisa de uma propaganda apelativa ou de uma
Bela de uma retórica!
Na natureza quando uma serpente não consegue
Uma presa? Ela se faz de morta e até fede para
Parecer real a falsidade, a camuflagem e a
Farsa! Ela sabe muito bem que se fazendo
De inofensiva, de derrotada, a presa vai
Passar por perto dela displicente e ela vai
Dar o bote mortal!
Entre os humanos não é muito diferente.
Os indivíduos que nos pagam de amigos
E aqueles outros que se fingem de “vitimas”
Ou de “coitadinhos” piedosos são na
Verdade os mais perigosos, os mais letais
E os mais fatais!
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SE JESUS CRISTO VIESSE
HOJE NO BRASIL
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
“Blasfemo” quando sendo um Zé
Ninguém neste mundo, sem ter ao menos
Um barraco em alguma favela, se
Denominasse o “Filho de Deus!”
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Onipotente, Todo Poderoso, Deus
Conosco, o Emanuel...
Se Jesus Cristo viesse hoje neste Brasil?
Os médicos, os psiquiatras, os laboratórios
E os farmacêuticos iriam processá-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 torná-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 espírito 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.
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
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Em suas corrupções, notas frias e de
Laranjas.
Ai dos juízes, promotores e advogados
Que vendem “pareceres” favoráveis aos
Delinqüentes 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 dopá-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
Para a platéia 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
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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
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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
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 Armagedom!
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A AGRESSÃO IRONIZADA
DO BRASILEIRO

O Brasil é mesmo um povo generoso,
Fraterno e pacifico... A cultura da paz
Está em moda entre nós!
Ser o campeão mundial de homicídios
Absolutos com “60 mil” óbitos anuais
Não nos tira a alegria de pular o carnaval,
De curtir o futebol ou de saborear o nosso
Churrasco na laje...
Dizem que no nosso Brasil
Agride-se ao professor,
Agride-se ao velho,
Agride-se a criança,
Agride-se ao negro pobre,
Agride-se a mulher,
Agride-se ao cidadão,
Agride-se ao homossexual,
Agride-se ao detento presidiário,
E até se agride ao policial...
Contudo, eu creio que isso não passa de
Falácia, de fofoca e de embuste de gente
Recalcada que não gosta da Pátria Amada
Brasil!
Aqui se respeita quem tem opinião contraria
A nossa, quem nos critica é logo perdoado
Pela população e o sujeito que tem autoestima
Elevada é querido por todos nós!
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Se fizer de “vitima” ou de “coitadinho”
Neste país se dá muito mal!
O “Caveirão” sobre diariamente á favela,
A PM acompanha com a metralhadora, o
Bandido retruca com o fuzil enquanto
O povo tenta se salvar do fogo cruzado;
Mas falar em “Guerra Civil” é coisa de
Poeta lunático, esquizofrênico e louco...
Dizer que o Brasil é o país da “agressão”?
Terra de policia violenta? Estado de político
Corrupto? E de uma gente intolerante?
Não nos faz o menor sentido, cara!
Prefiro crer na televisão que nos diz que
É a nação do carnaval, do futebol e da
Mulata popozuda!
Mente quem nos diz que aqui se tem
Preconceito com negro pobre, com
Mulher gorda, com gay e com lésbica,
Com presidiário, com aluno nota dez
E com pessoa velha ou solteira...
Os velhos e as crianças têm um
Tratamento executivo de cinco
Estrelas de invejar qualquer campo
De concentração de Hitler e do
Medico Joseph Mengele.
Agressão á mulher amada não passa
De conto de ficção dos irmãos Grimm!
“Racismo” é coisa de torcedor bêbado,
Pois neste torrão temos a “democracia
Racial”.
Um negro correndo diante da
Viatura policial não se considera um
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“Suspeito”!
E a nossa juventude esta sendo mais
Bem cuidada do que os jovens do
Estado Islâmico!
“Eu te amo meu Brasil! Meu coração
É verde, amarelo, azul e branco...”
Verde de inveja da riqueza de poucos,
Amarelo de doença dos esgotos a céu
Aberto, azul de fome por ganhar um
Salário mínimo de miserável e branco
Para se lembrar da mortalha que vai lhe
Cobrir, do medico do SUS que lhe negou
Atendimento e do tumulo caiado que
Vai lhe guardar até que chegue um
Defunto mais fresco para ocupar o seu
Lugar e você literalmente ser “rasgado
Do mapa” deste Brasil!
Para se indignar ou se vangloriar?
Aqui se respeita tanto a memória dos
Mortos que se faz “bola” com os crânios
Dos falecidos!
E acredite se quiser, a nossa boa vontade
Em ajudar o próximo é tanta? Mas tanta
Mesmo? Que muitos se recusam até em
Pegar na alça de um caixão e levar o
Defunto ao carro da funerária ou ao
Cemitério!
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O BRASIL É O PAÍS DA
FALTA DE VERGONHA

O Brasil é o país da falta: da falta de
Oportunidade e sobra apresentação;
Falta de igualdade e sobra desigualdade;
Falta de vergonha e sobra corrupção;
Falta de “fair play” e sobra jogo sujo;
Falta de caráter e sobra canalhice;
Falta de respeito e sobra desrespeito;
Falta de paz e sobra violência;
Falta de solidariedade e sobra omissão;
Falta de responsabilidade e sobra
Vitimas e coitadinhos;
Falta de cultura e sobra ignorância;
Falta de leitura e sobra novelistas;
E da falta de fidelidade e sobra adultério!

Por outro lado, sobra político corrupto,
Coitadinho omisso, vítima do destino,
Fofoqueiro, enrolado, pagador de amigo
Analfabeto, ignorante, hipócrita e gente a
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Delegar para os outros a própria vida!
Qual é a vantagem em ser honesto
Neste Brasil?
No casamento vai ser corno,
Na política não vai ser eleito,
No trabalho vai ser perseguido,
Na escola vai sofrer bullying,
Se for professor vai ser agredido,
E as garotas lhe deixarão sozinho!
Ao passo que se for canalha? Corrupto?
Desonesto? E mentiroso?
No matrimônio terá muitas amantes,
Na política será reeleito pelo povo,
E ficará rico em quatro anos.
No emprego vai ser promovido,
Pois vai jogar sujo com o patrão.
No colégio terá muitas namoradas,
Além de comandar a bagunça do fundo.
E se for docente será o mais amado!
O aluno ama o mestre que conta “causos”
E não que cobra muito da aprendizagem!

138

Poemas Proibidos

O PARAÍSO DA EXPLORAÇÃO
SEXUAL INFANTIL
(Inspirado em Roberto Cabrini do SBT:
CONEXÃO REPORTER)

Viemos em um país de filho da puta...
Que não combate ao “turismo sexual”.
Menina de doze anos começa a labuta
E a Justiça não incomoda o pessoal!
A repressão é mesmo zero absoluta
Pois esta impunidade campeia geral!
Esta é a Copa da nossa desvergonha:
“O paraíso desta exploração Infantil”!
A sociedade com a cara de pamonha
Apática com a imoralidade do Brasil!
Menina que não sabe trocar a fronha?
Já se vende e a mãe finge que não viu!
Veja as moedas da Copa do Mundo:
O dólar, o euro, real e a prostituição!
Garotas: “mercadorias” do submundo
Negociadas no mercado da exploração!
O governo ignora este negócio imundo
Que bota nosso Brasil Vice-campeão!
Os cafetões ganham muito dinheiro
E as mães sustentam sua filharada...
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As meninas se vendem ao estrangeiro,
Pois a Pátria Nossa não é tão amada!
O Brasil é mesmo um grande puteiro...
Onde o sexo fácil é marca registrada!
Ganha o governo, o turista e o cafetão
E nossas jovens perdem sua dignidade!
Ainda cedo desistiram da sua educação...
Se arriscando nesta vida de facilidade...
A Copa da bunda, do sexo e exploração...
Vive livre com a benção da impunidade!
O turista que vem para o nosso Brasil
Fica assustado com tamanha facilidade.
O país é “paraíso da exploração infantil”
Contando com vista cega da autoridade!
Nas ruas, nas avenidas a policia não viu?
Pois nosso silêncio aprova imoralidade!
“Sou Brasileiro e com muito orgulho?”
Brado ao cantar nosso Hino Nacional!
Enquanto a prostituição é um entulho
Que não causa náusea ao nosso pessoal.
A moralidade por aqui não faz barulho,
Pois é perfeita nossa exploração sexual!
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VIDA DE GADO DE CURRAL FECHADO

Quando fez a mim o Deus Criador
A forma e o protótipo ele destruiu!
Para que não existisse seja quem for
Quem tentasse me copiar no Brasil!
Uma única impressão digital botou,
Disse que igual a mim nunca existiu!
Agora me vem essa tal de sociedade
Querendo a todo mundo me igualar!
Roubando a minha bela originalidade
E me fazendo fantoche de se brincar...
Fazendo o contrabando da identidade
Que um dia o Criador veio me fixar!
Essa tal sociedade de “vida de gado”,
Que na moda faz uma fila indiana!
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Pra que todo mundo seja manipulado,
Principalmente os de cabeça mediana.
Transforma o viver em “curral fechado”
E exclui qualquer um que lhe reclama!
Promete aos iguais ser um famoso
E com uma falsa fama descartável.
O Big Brother de reality indecoroso
Que lhe engana de forma agradável!
Faz de você por um dia ser gostoso...
Depois lhe descarta como implacável.
Quero ser o que sou com uma beleza...
De quem suporta a dor de ser o que é!
Nada de imitar alguém em sua realeza
Ou “Maria vai com as outras” se quiser!
Prefiro viver a identidade com firmeza
A ser um peixe carregado pela maré!
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O POLITICO AGRADECENDO
AO POVO IDIOTA

Obrigado ao meu povo idiota!
Que acha política papo furado!
Hoje eu vivo bem cheio de nota
E você povo com bolso rasgado!
Achando que a política é lorota...
E sofrendo como um crucificado!
Obrigado ao meu povo imbecil!
Que odeia a política do Estrado!
Não ver o que se decide no Brasil?
É fruto de uma política de safado!
Justamente porque este povo civil?
Resolveu ignorar a política de lado!
Obrigado ao meu povo analfabeto!
Conto com você na minha eleição!
Pois o voto desta pobreza é certo,
É que eles se vendem por tostão!
Não ver a tal corrupção por perto...
Ainda é carente de afeto e atenção!
Obrigado ao meu povo festivo!
Que se aliena neste seu carnaval!
Faturo milhões de jeito abusivo...
Com a imbecilidade do pessoal!
Que pula no meu bloco impulsivo...
Enquanto eu lhe exploro o capital!
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Obrigado ao meu povo torcedor!
Que chora por estádio demolido!
Precisa mesmo de um provedor
Que faça o seu gosto sem sentido!
Perpetue por demais esta sua dor...
E lhe deixe viver como esbaforido!
Obrigado ao meu povo de novela!
Que perde tempo com essa ficção!
Mesmo comendo aquela mortadela?
E junto com o seu arroz com feijão!
Ignora totalmente a política dela...
Que explora sua loucura de paixão!
Obrigado ao meu povo trabalhador!
Que saiu desta escola para labutar!
Perdeu a chance de ser o vencedor?
E todo o tempo perdido recuperar!
Agora só lhe resta ser o meu eleitor
E um bico na prefeitura me implorar!
Obrigado ao meu povo submisso!
Que não cobra nada do prefeito!
Mesmo que na grana dê sumiço?
E atrase o salário de todo sujeito...
Ele alega que tem compromisso.
E diz ao povo que dê o seu jeito!
Obrigado ao meu povo alienado!
Que esquece pleito após a eleição!
Deixa a prefeitura para o safado...
Fazer qualquer tipo de corrupção!
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Lesando o imposto do proletariado,
Que fica sem saúde e sem educação!
Obrigado ao meu povo drogado!
Que se embriaga pra poder viajar!
Não ver que a rodovia do Estado...
É uma armadilha para lhe matar!
Nela não trafica o nosso deputado,
Ele viaja de avião para nos roubar!
Obrigado ao meu povo religioso!
Que ignora a nossa política estatal.
Vamos à festa de um dia ditoso,
Ainda somos recebidos como tal!
O povo acha que somos caridosos...
Pois lhe falamos de jeito formal!
Obrigado ao meu povo brasileiro!
Que festeja numa laje dominical!
Vive a vida alegre e sem dinheiro...
Ganha miséria de trabalho braçal.
Ainda vive com político caloteiro,
Mas ama seu futebol e o carnaval!
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OS DEZ MANDAMENTOS
PELO AVESSO

I – Amar a Deus acima de tudo.
Todo mundo hoje adora o dinheiro,
E o shopping é templo de verdade.
Ninguém ama o Deus verdadeiro,
Em seu espírito de pura bondade!
Faz sacrifícios para o banqueiro...
Pois o consumo é sua prioridade!
II – Respeitar o nome de Deus.
O nome de Deus ninguém respeita,
Virou até mais um caso de gozação.
O povo fala de Deus em toda seita,
Bem alto para se ouvir sua oração.
Mas o verdadeiro amor se rejeita...
Amar a Cristo Jesus em todo irmão!
III – Santificar o dia do Senhor.
É preciso santificar ao dia do Senhor,
O domingo santo é de nosso Deus.
Leia sua Bíblia e faça o seu louvor...
É a obrigação desses filhos seus!
Pois Cristo morreu por nosso amor,
Não crucifique mais como os fariseus!
IV – Honrar pai e mãe.
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A televisão veio á família acabar.
Pois se come e bebe diante da tevê.
O pai não tem tempo de conversar...
Pois o filho nem dele se quer saber.
A mãe quer ver a novela terminar,
Pois a casa é restaurante de comer!
V – Não matar.
Hoje “matar” virou lema cultural.
Pois se assassina de qualquer jeito...
Transito mata gente além do normal,
E até mulher mata criança de peito.
O bandido mata até por um real,
E a policia mata qualquer suspeito!
VI – Não pecar contra a castidade.
A pedofilia se hospedou neste lar,
Pois nenhuma criança é respeitada.
E a internet ainda veio lhe auxiliar,
Basta á criança estiver conectada!
O idiota do pai nem vai desconfiar,
Pois acha que a internet é civilizada!
VII – Não roubar.
O político conjuga o verbo roubar
Como ninguém em sua corrupção.
Cria laranja e sabe superfaturar,
Qualquer obra da administração.
Desvia dinheiro da Saúde acolá,
147

Birck Junior
Ainda leva o caixa dois da eleição.
VIII – Não mentir.
O político mente por profissão.
E o povo sabe que é mentiroso...
Promete o céu e a terra na eleição,
Depois nega tudo muito garboso!
Mídia mente e esconde corrupção,
Pois sabe que o cachê é vistoso!
IX – Não cobiçar a mulher do próximo.
Cobiçar a mulher do seu irmão,
Hoje em dia ficou assunto banal.
Ninguém respeita mais a união,
Nem o casamento de um casal.
Ainda chama até de um cornão,
E que a esposa é piriguete legal!
X – Não cobiçar as coisas alheias.
Quem é que não cobiça um carrão?
Ou aquele apartamento luxuoso?
Quem é que não inveja o mulherão
Que seu amigo ostenta charmoso?
Hoje em dia a cobiça é convulsão,
Que ataca todo mundo desgostoso!

A falta de respeito virou uma moda,
E a violência faz um grande carnaval!
A gente só se preocupa com a foda
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E se for com a mulher alheia? Legal!
Com o mal do outro não se incomoda,
Pois cumprimos os dogmas do mal!
Seguimos os ensinamentos do Satanás,
Pois invejamos a mulher de todo irmão!
Diante do mal voltamos o olhar pra trás,
Para não ver a maldade e a corrupção!
Não respeitamos os velhos e os demais,
Pois o amor ao dinheiro virou convulsão!
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O DECRETO LEI DO SATANÁS

No inferno o satanás baixou o seguinte
Decálogo Decreto Lei:
I - Meu povo dominado vai furar fila
Nos bancos e nos cinemas;
II - Vai tomar emprestado aos amigos
E nunca devolver;
III - Vai foder com a mulher do melhor
Amigo seu;
IV - Os alunos vão agredir aos professores
E ameaçá-los se impedir de colar nas
Provas;
V - Os estudantes vândalos vão depredar
As carteiras e os ônibus escolares e
Assim os políticos corruptos vão
Roubar duas vezes;
VI - Vai ser “omisso” na ajuda aos que
Precisam e fazer uma “selfie” nos
Casos de violência;
VII - Vai deixar a briga de marido e mulher
Sem se intrometer no meio;
150

Poemas Proibidos
VIII - Na política do inferno vai roubar,
Desviar recursos e nomear laranjas
Para aumentar o salário;
IX - Vai assistir aos crimes como se assiste
Uma novela, ao carnaval e ao futebol;
X - Vai fazer “bullying” nas escolas e
Espalhar boatos mentirosos na Web,
Além de fofocar de toda a vizinhança!
E para que Deus não desconfie de toda a
Falsidade, eles vão botar na televisão a
Propaganda enganosa de que o povo
Do inferno é cordial, generoso e sem
Segundas intenções com a sua esposa,
Sua filha e o seu dinheiro... E quando se
Converterem nas igrejas evangélicas
Vai incutir neles de que são santos,
Pois os seus pecados foram todos
“Culpas do demônio”!
Se tiver alguma semelhança com a realidade
do Brasil é pura coincidência desta obra literária!
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O AMOR AO PROXIMO

O amor se fez pobre
E foi marginalizado.
O amor se fez sexo
E foi negociado.
O amor se fez criança
E foi abortado.
O amor se fez livro
E foi discriminado.
O amor se fez carne
E foi crucificado!
O amor se fez o maior mandamento...
Ficou grande demais para os homens
E foi rejeitado.
O amor então tentou simplificar,
Resumiu toda a Lei em amar ao próximo,
Mas mesmo assim foi ignorado.
É que amar ao próximo
Implica em não invejá-lo, não cobiçar a
Sua mulher, a sua casa e o seu carro, não
Querer que passasse em um concurso
Que eu seja o seu concorrente, enfim,
Não querer que o outro se ferre
Para que eu me sinta mais feliz!
Não é por acaso que nada incomoda
Mais e continua incomodando tanto
As pessoas como assistir ao vivo
A felicidade do próximo!
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O amor não é nada mais nada menos
Do que simplesmente querer ao bem
Do próximo, todavia, desde o começo,
Do mundo que as pessoas não fazem
Outra coisa, senão, querer e praticar,
Com o seu semelhante toda sorte de
Maldades, traições e de assassinatos...
O outro é o meu concorrente...
Aqui neste mundo moderno.
Que se enforque na corrente
Ou que vá lá para o inferno!...
Um cobertor pra ele somente
E que o outro morra no inverno!
O outro é o meu semelhante
Feito também do mesmo barro.
Não sou dele mais importante,
Ainda que tenha um super carro?
Sete palmos para nós adiante...
Quando com a morte nos esbarro!
Vivemos em uma sociedade hipócrita
Que permite se espancar aos outros nas
Ruas, mas que se escandaliza se alguém
Transar no estacionamento do shopping!
Se prende quem furta um ovo da Páscoa,
Mas que se solta quem furta um bilhão!
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ME ENGANA QUE EU GOSTO

Vivemos hoje o “me engana que eu gosto”
E toda gente aceita sem nada questionar!
Faz de conta de que Coca-Cola é refresco
E a gente bebe como se fosse saudável!
Faz de conta de que hot-dog é refeição
E a gente come como se fosse comida!
Faz de conta de que funk é uma musica
E a gente ouve como se fosse MPB.
Faz de conta de que novela é entretenimento
E a gente assiste como se fosse lazer!
Faz de conta de que antidepressivo cura a
Depressão e a gente toma como se fosse
Um chá da natureza sem efeitos colaterais!
Faz de conta de que as verduras e as frutas
Não têm agrotóxicos e gente ingere como se
Fosse in natura!
Faz de conta de que adoçante emagrece e a
Gente se envenena como se fosse saudável!
Faz de conta de que enlatado e processado
É alimento e a gente se intoxica como se
Fosse um alimento!
Faz de conta de que batata frita é lanche
E a gente come como se fosse nutritivo!
Faz de conta de que o refrigerante Dite
É melhor para a saúde e a gente bebe como
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Se fosse um suco de limão natural!
Faz de conta de que a mídia fala a verdade
E a gente aceita como se fosse verídico!
Faz de conta de que a água não tem flúor e
A gente bebe como se fosse livre de metais
Pesados!
Faz de conta de que a vacina é preventiva de
Doenças e as pessoas ingerem mercúrio e
Chumbo como se fosse um soro hospitalar!
Faz de conta de que a paixão é amor e a gente
Aceita se apaixonar como se fosse amar!
Faz de conta de que vivemos na Noruega,
Na Suécia ou na Suíça, e a gente se comporta
Como se o Brasil não tivesse problemas sociais!
A televisão fez uma “lavagem cerebral” no
Povo brasileiro de modo que os únicos
Assuntos debatidos são os que a mídia
Ventila na televisão ou na Internet!
Ou seja, futebol, novela, Big Brother Brasil
E o carnaval, o resto é trivial, sem nenhuma
Importância como a saúde, á educação e a
Falta de Segurança!
Participação do povo na política é algo
Para sequer pensar tal qual a violência!
Quando vejo um casamento sem conflitos
E uma nação de cordeiros que não protestam?
Ou das duas uma?
Ou aceitamos de bom grado a tirania vigente
Ou não temos consciência dos nossos direitos?
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Cruzar os braços é a maneira ideal para se
Implantar uma ditadura capitalista, da mídia
E da política disfarçada de democracia!

Faz de conta de que somos cidadãos, mas a
Gente atua mesmo é como torcedores!
Uma nação de ovelhas sempre vai dizer “amém”
Ou “assim seja” no final da missa dos lobos!
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O SOLTEIRO FELIZ E O
CASADO DE FACHADA

Prefiro ser um solteiro feliz
A ser um casado de fachada!
Nunca no seu prazer pede bis,
A mulher alega esta cansada.
O idiota acredita na infeliz,
E seu gozo vira marmelada!
Prefiro ser um solteiro feliz
A ser um casado de fachada!
A mulher se faz de uma atriz,
E com marido não quer nada...
Casório está cheio de cicatriz,
E o bobão não largo a danada!
Prefiro ser um solteiro feliz
A ser um casado de fachada!
Onde a mulher é uma meretriz,
E o imbecil segura á galhada!
O povo faz resenha do infeliz,
Que custeia os cornos da safada!
Prefiro ser um solteiro feliz
A ser um casado de fachada!
O cônjuge é como o aprendiz,
Pois de mulher não sabe nada...
Ela usa o tolo como chamariz,
E goza gostoso com a cambada!
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Prefiro ser um solteiro feliz
A ser um casado de fachada!
Mulher fala casou porque quis,
Não resistiu a minha cocada!
Agora agüente a imperatriz
Que você chama de amada!
Prefiro ser um solteiro feliz
A ser um casado de fachada!
Quem manda é a sua infeliz,
O marido não manda nada!
Ela usurpa como bem quis,
O tolo tem vida manipulada!
Prefiro ser um solteiro feliz
A ser um casado de fachada!
Se fizer amor á mulher pede bis,
Ainda me fala que tenho pegada!
Não suporto a TPM da meretriz,
Nem o enjôo de vida de casada!
Prefiro ser um feliz solteiro,
Consigo mesmo ser realizado!
Não preciso dividir o dinheiro,
O meu suor não é desperdiçado.
Se mulher e filho vir primeiro?
Marido vira servo e empregado!
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A TELEVISÃO E OS
TELESPECTADORES
As pessoas ligam a televisão quando
Querem desligar o cérebro!
STEVE JOBS.

Enquanto as televisões ficam mais fininhas,
Os telespectadores ficam mais gordinhos!
Enquanto os programas ficam mais imbecis,
Os telespectadores ficam mais idiotas!
Enquanto os atores ficam mais ricos,
Os telespectadores ficam mais pobres!
Enquanto as televisões inventam mentiras,
Os telespectadores acreditam nelas!
Enquanto as televisões fingem serem circos,
Os telespectadores se fazem de palhaços!
Enquanto as televisões querem o seu tempo,
Os telespectadores os doam de bom agrado!
Enquanto as televisões os fazem de paralíticos,
Os telespectadores aceitam o sofá sem rodas!
Enquanto as televisões destroem a família,
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Os telespectadores agridem aos seus pais!
Enquanto as televisões expõem ao sexo,
Os telespectadores se masturbam nela!
Enquanto as televisões vendem os produtos,
Os telespectadores compram sem precisar!
Enquanto as televisões brigam por audiência,
Os telespectadores acham graça das baixarias!
Enquanto as televisões apresentam o BBB,
Os telespectadores bisbilhotam a vida alheia!
Enquanto as televisões fazem lavagem cerebral,
Os telespectadores agem como débeis mentais!
Enquanto as televisões “manipulam” as pessoas,
Os telespectadores se alegram como fantoches!
Enquanto as televisões perdem a compostura,
Os telespectadores perdem a noção do ridículo!
Enquanto as televisões se ligam nos programas,
Os telespectadores se desligam do seu cérebro!
Enquanto as televisões nos fazem de “burros”,
Os telespectadores aceitam a alfafa dos programas!
Enquanto as televisões nos dizem:
“Consumir é preciso, viver não é preciso”.
Os telespectadores lhes respondem:
“Consumo, logo existo”!
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Enquanto as televisões fabricam os consumidores,
Os telespectadores se endividam por supérfluos!
Enquanto as televisões “pensam” o cidadão,
Os telespectadores perdem a sua razão!

Quando as televisões entraram pela porta das
casas,
O senso crítico das pessoas pela janela bateu as
asas!
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O MEU CORAÇÃO IMBECIL

O meu coração era um imbecil...
Bastava um rosto belo de mulher
Para que ele logo entrasse no cio!
Nem perguntava se ela não quiser?
Só de vê-la já lhe causava arrepio!
E entregava o jogo no bem-me-quer!
O meu coração era um leviano...
Duas ou mais mulheres gostava!
Ás vezes, durante passar do ano,
As duas namoradas ele enrolava!
Uma delas ele lhe passava o cano
E a outra com desejo ele ficava!
O meu coração era um louco...
Que até platônico se apaixonava!
Ainda achando que isso era pouco?
Até de comer e beber ele recusava!
Mesmo com seu estomago bem oco...
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O coração de paixão transbordava!
O meu coração era um palhaço...
Mesmo da mulher recebendo não?
E sem ser aquele homem de aço?
Choramingava louco de paixão!
Querendo receber até um abraço!
Para apaziguar a dor da solidão!
O meu coração era um sofredor...
Era ingênuo, jovem e babaca!
Nunca na vida conheceu o amor!
Apenas o sofrimento que lhe ataca!
Depois que a maturidade chegou?
Agora meu coração saiu da maca!
O meu coração aprendeu a andar...
E não se apóia em mais ninguém!
Se uma musa não lhe quiser amar?
Tem certeza outra será o seu bem!
E se o meu coração quiser voar?
Voe, pois de mulher tenho um harém!
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O MUNDO EM QUE VIVEMOS É CÃO

O mundo em que vivemos é “cão”,
Uma minoria desfruta do progresso,
Subjugando a natureza e a população!
Enquanto a maioria vive um retrocesso!
A vida humana não vale um tostão,
E o amor ao próximo esta em recesso!
Vivemos em um sistema bacante,
Que se lucra do horror da pobreza!
Desvaloriza a vida do semelhante,
Privilegiando o supérfluo e a moleza!
Deixando nossa natureza agonizante,
Em prol de uma minoria da riqueza!
O mundo em que vivemos é “cão”,
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
Nossa família esta em desagregação!
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
Trair agora faz parte da constituição!
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
O mundo em que vivemos é “cão”,
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
A pessoa virou fantoche de animação!
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
Quem foge a regra é objeto de gozação!
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
O mundo em que vivemos é “cão”,
164

Poemas Proibidos
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
Trair virou epidemia e uma convulsão,
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
Nem com ela mesma é fiel o cidadão!
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
O mundo em que vivemos é “cão”,
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
Ninguém pode ser ela mesma, irmão!
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
O povo adotou a moda da manipulação!
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
O mundo em que vivemos é “cão”,
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
Ninguém ajuda mais nenhum cidadão...
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
Pois o próximo virou caso de exploração!
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
O Brasil em que vivemos é “cão”,
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
Defende-se o patrimônio com a cavalaria.
Vire-se, foda-se, dane-se, defenda-se...
Mas se ignora a chacina do povo na periferia!
O Brasil em que vivemos é “satânico”,
E ver o outro irmão nos causa “pânico”!
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O SORRISO ENGANADOR
Não confundir sabor com alimento
Saudável e nem sorriso com pessoa
Agradável!
As propagandas mais fantásticas
São para as piores coisas!
“Abra a felicidade” da Coca-Cola,
“Alimente aos sonhos da família”
Com a salsicha Perdigão...
Os cães quando vão nos morder?
Primeiro mostra os dentes assim
Como os políticos antes das eleições
E as mulheres antes das relações!
A mulher que hoje nos traiu de
Maneira vergonhosa foi á mesma
Que ontem nos mandou bilhete
Apaixonada!
Um suco de limão natural pode não
Ser doce de se beber, mas é mil
Vezes melhor para a saúde do que
Um refrigerante!
Uma critica do nosso inimigo pode
Não ser boa de ouvir, mas pode-nos
Ensinar uma valiosa lição!
Neste mundo de aparência enganosa
Sempre tem um espinho atrás da rosa!
Uma perfídia atrás da mulher dengosa!
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E uma peçonha atrás da cobra vistosa!
Uma falsidade atrás da pessoa mimosa,
E um político atrás de gente generosa!
Não tenho medo dos meus inimigos,
Pois deles eu posso me defender!
Temo os meus “crocodilos amigos”,
Pois com certeza eles vão me foder!
As criaturas hipócritas nos chegam
Sempre com presentes fora de hora!
Se mostrar pessoas desinteressadas
Escondendo o lobo que nos devora!
Depois nos bastidores dão as risadas
Prevendo o que nos vão fazer agora!
Quem acreditar na humana bondade,
Naquele afeto de amor incondicional?
Vai se deparar com a cruel maldade
De um individuo psicopata infernal.
Vai ver que foi por pura sagacidade,
Se fingir criatura boa para o pessoal.
O ser humano zomba de quem lhe ama:
E esculacha quem lhe chama de paixão!
A mulher trai quem lhe levou pra cama,
O amigo atraiçoa quem lhe disse irmão!
A filharada quer dos pais apenas a grana
Para torrar com seus colegas de ocasião!
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O CHAZINHO DE ABRE O OLHO

“Chifre” é o melhor “chá de abre olho” que os homens
tomam para aprender sempre a “desconfiar” das mulheres!

Se achar uma “exceção” é um erro inerente e fatal a
todos os seres humanos. Faz parte do seu DNA. Antes da
“galhada” todo homem tende a confiar nas fêmeas! Antes de
serem “traídas” as pessoas acreditam nos amigos e desconfiam
dos adversários. Depois descobrem que amigos falsos,
bajuladores, oportunistas de ocasião são mais letais, mortais e
venenosos que os próprios adversários!
“-Até Tu, Brutus, meu filho”, disse Júlio Cesar ao ser
apunhalado de morte pelos senadores de Roma.
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OS BICHINHOS NO NAMORO
E OS ANIMAIS NO CASAMENTO

No namoro achamos graça dos bichinhos
Que as nossas negas nos chamam:
“-Meu “gatinho”, meu “cachorrinho”,
Meu “ursinho” minha “gatinha”,
Minha “pombinha”, minha “cadelinha”,
Todavia, depois de casados, os animais
Crescem, ficam adultos, maiores e agora
É seu “cavalo”, sua “égua”, sua “jumenta”
Sua “burra”, sua “anta”, como ouvia o meu
Avô dizer a minha vó: “-Adelice esta égua”,
“-Esta vaca do paranha”?
No namoro os bichinhos são pequenos,
Mas o tesão é grande, a paixão é enorme
E o sexo parece foda de bode e de gato...
A hipocrisia também é fantástica!
Na testa dos dois pombinhos esta escrito:
“ME ENGANA QUE EU GOSTO”!
Ao passo que no matrimonio os animais
São grandes, as dividas são gigantes, o tesão
É miudinho, a paixão é uma fogueira em cinzas
E o sexo é tão emocionante quanto almoçar em
Casa final de semana arroz com feijão, bater
Ao ponto na fabrica na segunda feira, pois
De diversão transar agora virou uma obrigação!
Se o sexo não tiver agendado depois do medico
Da patroa, do urologista do marido e do pediatra
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Dos filhos? O evento sexual passa sem ser
Percebido na vida do casal.
Quando o fim da paixão nos tira a venda dos
Olhos, e passamos a enxergar o cônjuge como
Ele é, ou seja, com virtudes e com defeitos,
Uns até suportáveis e outros insuportáveis...
Descobrimos que sozinhos éramos mais felizes
E não sabíamos!
A amante troca a função de “puta” pelo papel
De mãe e passa a cocoricar aos filhos!
O casal retira a mascara da hipocrisia e os
Dois em comum acordo agenda ao divorcio!
Na separação matrimonial não existe “culpados”,
“Traidores” ou “adúlteros”? O que há é uma
Cumplicidade, uma condescendência e uma
Felicidade ou infelicidade construída pelos
Dois cônjuges. Não há vitimas e nem algozes,
Pois um cônjuge não fez nada ao outro além
Daquilo que ele lhe permitisse!
No final da estória os dois parceiros saíram
Vitoriosos, pois saíram com o mais rico
Aprendizado em nossa vida social.
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AS PESSOAS NÃO GOSTAM
DAS OUTRAS COMO SÃO
As pessoas não aceitam as outras como elas são,
Por isso, as forçam ser qualquer coisa, menos
Elas mesmas!
Você tem que se enquadrar se ajustar na moldura
Que os outros fazem para a sua pessoa.
Caso contrário, não será aceito por elas!
Quando você se “enquadra” se “encaixa” na
Moldura que os outros criaram, acaba se
Desenquadrando e se desencaixando do
Quadro de si mesmo!
Quem quiser agradar demais aos outros,
Acaba por desagradar muito a si próprio!
Querer a aprovação dos demais lhe leva ao
Colapso de se desaprovar a si mesmo!
Na verdade elas não gostam de você como é,
Elas adoram você do jeito que elas pensam
Que você deveria ser: fantoche, idiota, bonzinho,
Ou qualquer carapuça de Saci que elas lhe botarem!
Você tem que cortar o cabelo que agrada a elas,
Usar o sapato que elas escolherem, a calça que
Elas indicarem para você, além de falar e de
Pensar o que elas esperam!
Se falar um palavrão? Elas dizem que melhor seria
Se você fosse um beato manipulado pelos padres
Ou um alienado guiado pelos pastores.
Palavreado não fica bem em sua pessoa!
Aliás, nada fica bem em sua criatura, pois a
Única coisa que lhe fica bem é sendo uma
Coisa qualquer para os outros!
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E no final de tudo quando se encherem de
Sua pessoa imbecil, desfigurada e manipulada?
Vão lhe descartar como se faz com qualquer
Televisão, notebook ou celular velho.
E vão correr atrás de alguém dono de si
Mesmo capa z de mandar na vida delas!
Somos escravos das nossas vontades e desejos
Próprios e não servos das vontades alheias!
Fodam-se os outros, cara e seja você mesmo
Agradando ou desagradando quem quer
Que seja!
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O QUE ESPERAR DE UM
BRASIL CORRUPTO

O que esperar de um país que ridiculariza as
Pessoas que “pensam” e exalta os hipócritas
Idiotas?
O que esperar de uma nação que agride aos
Mestres, ignora aos poetas e condecora os
Vândalos do fundo da sala?
O que esperar de um Brasil que valoriza a
Esperteza e faz resenha, zombaria e piada de
Quem age com ética?
O que esperar de um povo que vende o voto
Com cheque sem fundo e ainda vai reclamar
Na justiça o reembolso da falcatrua criminosa?
O que esperar de um país que fecha muitas
Escolas e abre vários presídios?
O que esperar de um país que vende um
Um milhão de livros para colorir e poucos
Livros de poemas?
O que esperar de um país que esculacha
Com o homem traído e louva a vadia adultera?
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O que esperar de um país que tem 28% de
Telespectadores e 5% de leitores? E mais
56% de sujeitos que se dizem convictos de
Serem não leitores de literatura?
O que esperar de um país que esculacha
Quem trabalha honestamente e endeusa
Aos políticos, jogadores de futebol e a Miss
Bumbum que vive de ostentar?
O que esperar de um país que zomba de quem
Tem cérebro, de quem pensa e de quem critica,
Mas por outro lado supervaloriza quem tem
Uma bunda grande, um papo de mentiroso e
Sabe aplicar golpes de sete um?
O que esperar de um país que aplaude a esperteza,
O adultério e apoia a corrupção política com
O “rouba mais trabalha” como se ser desonesto
Fosse conduta aprovada socialmente, por outro
Lado, censura, faz piada e chacota de quem age
Com sinceridade, trabalha com honestidade e
Devolve o troco a mais que recebeu?
O que esperar de um Brasil em que o concurso
Da Miss Bumbum e o Brother a escolher do
Big Brother Brasil faz mais sucesso do que o
ENEM e o Vestibular, juntos?
O que esperar de uma nação que chama o
Brother do BBB de herói em rede nacional e
E diz que “Poesia não da camisa. O poeta
Quando tem uma musa vive sem blusa, pois o
Poeta vive de brisa”?
O que esperar de um país que diz que ler Bandeira
E Carlos Drummond é prenda, castigo ou coisa
Parecida?
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O que esperar de um Brasil que trocou os direitos
Sociais do povo por “jeitinhos enganosos”, falsos,
Como no lugar de uma renda mínima criou uma
Bolsa Família que perpetua aos pobres na pobreza,
No lugar do mérito instituiu o QI, ou seja,
Quem lhe indicou?
O que esperar de um Brasil em que ter a bunda
grande
Vale mais que ser um estudante nota dez?
O que esperar de um Brasil em que no topo tem
Lavagem de dinheiro, peculato e corrupção,
Enquanto que na base tem sangue derramado,
Violência e impunidade?
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O RETRATO DO ELEITOR BRASILEIRO

O eleitor do Brasil é um sujeito desonesto
Que procura um parlamentar sincero!
Vende o seu voto por um cheque sem fundo
E depois ainda vai ao juizado de pequenas causas
Reclamar a justiça feita!
Como nos diz aquele ditado popular:
“Ladrão que rouba ladrão tem mil anos de perdão”!
Em um país que prega “farinha pouca meu pirão
Primeiro” e que adota “esperteza para a prole dele
E prisão para os inimigos”, não pode se ofender
De ser governado por uma quadrilha de
“Mensaleiros” e de “Petroleiros”!
É uma santa hipocrisia reclamar da desonestidade
Dos políticos vendendo o voto por migalhas,
Furando fila nos bancos, no INSS, pagando
Propina aos servidores públicos para ser atendido
Primeiro, arrecadando vários CPF para pegar
Muitas garrafinhas de isotônico e aceitando
Ser laranja em falcatruas das prefeituras...
O Brasil será uma nação mais ética quando o
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Povo descobrir que a honestidade primeiramente
Deve partir dele!
De um balaio de ratos, de ratazanas, de larápios,
Não se podem sair gansos fiéis, gatos íntegros e
Cães justos!
Quem se recusa a ser justo com os outros,
Não merece a justiça alheia!
Não existiria a figura do parlamentar corrupto,
Se não tivesse também um povo falso disposto a
Vender o seu voto por migalhas e ainda com os
Dizeres na testa: “me engana que eu gosto”!
Onde os nossos eleitores são honestos, políticos
Corruptos não fazem carreira, sucesso e riqueza!
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SER DIFERENTE É UMA LOUCURA

Em um mundo regido pelos idiotas
Ser diferente soa como uma loucura.
Em uma terra cheia de hipócritas?
Falar o que pensa perde a compostura!
Vivemos aquela ditadura de ser igual,
Pois quem é diferente estupra o padrão.
Você tem que ser “gado” como o pessoal,
Ser medíocre e seguir a imbecil multidão!
O normal é ser um jeca na passividade
E esperar as mudanças vindas de fora!
Quem tentar fazer a parte com vontade?
Sofre um bullying e perseguição afora!
Se você buscar sair da zona de conforto
178

Poemas Proibidos
E dizer pra platéia que quer ser o melhor?
Vai ser perseguido e ficara em desconforto
Por gente que lhe deseja que seja o pior!
Nossa sociedade prima pelas facilidades,
Pois nos quer nos transformar em idiotas.
E nos tornar fraco diante das adversidades
Incapazes sequer de decifra suas lorotas!
O povo nos quer que sejamos um otário,
Um sujeito “marionete” da tevê imbecil.
Se você decide fazer algo extraordinário?
Não faltará quem não atacará o seu brio!
Se você tem um sonho deve lutar por ele,
Pois o mundo não quer a sua realização!
Fará de tudo para que você desista dele
E retorne para a manada com frustração!
Foda-se para o que as pessoas vão falar,
Foda-se para o que os otários vão dizer!
Foda-se para o que o rebanho vai pensar.
O que me é importante é lutar para vencer!
Foda-se para o que os outros vão pensar,
Quero é ser o melhor de todos os tempos!
Quero lutar pelos meus sonhos realizar
Vencendo as dificuldades e contratempos!
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POEMA EM LINHA TORTA
(Parodia do “POEMA EM LINHA RETA” De (FERNANDO PESSOA)

Nunca conheci quem tivesse levado fora de mulher.
Todos os meus amigos têm sido garanhões
infalíveis.
Nunca conheci quem tivesse levado tombo da vida.
Todos os meus conhecidos tem sido vencedores
Em tudo!
Nunca conheci quem tivesse fracassado no viver.
Todos os meus colegas têm sido só vitoriosos!
E eu que tantas vezes, levei “não” das piriguetes,
Brochado naquela hora “H” e tenho sido demitido
Sem justa causa?
Que por tantas vezes levei não um fora da putinha,
Mas um chifre da adultera?
Que por tantas vezes levei chega pra lá da vida
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E me deitei com a cara no chão?
Que por tantas vezes levei um zero na prova,
Repetir o ano e fiz recuperação?
Que por tantas vezes sofri bullying na escola,
Fui ridicularizado pelos colegas... Taxado
De burro, de baleia azul, de canela de Sabiá...
Que me tornei um objeto de escárnio, de zombaria
E de descaso entre os meus conterrâneos?
Que por tantas vezes postei no Facebook a foto
E notei que ninguém me curtiu?
Que por tantas vezes pedi emprestado e não
paguei?
Que por tantas vezes sofri enxovalhos calado,
Porque desconfiei de minha falta de razão.
Que por tantas vezes tenho sido uma piada
Aos olhos dos outros?
Que por tantas vezes tenho me sentido um
“Zé Ninguém” justamente por acreditar nas
Inverdades das pessoas?
Eu verifico que não tenho dupla, que não tenho
Cúmplice nessas coisas neste mundo!
Todas as pessoas que conheço e que falam
Comigo? Nunca foram demitidas do trabalho?
Todas saíram do emprego por vontade própria!
Nunca falharam na cama com a mulher?
Todos me contam que dão duas ou três na noite!
Nunca tomaram emprestados e nunca deram
Calotes? Todos os entes que conheci estão
Todos acima do bem e do mal...
Todos me dizem viver uma vida ideal...
A vida deles mais parece um Curriculum Vitae:
Só tem medalhas, troféus, diplomas e
Especializações!
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Todas as pessoas que conheci parecem que
Em outras encarnações foram só “PAPAS”, pois
Todas elas se consideram infalíveis em suas vidas!
Quisera eu encontrar alguém quem me confessasse
Um erro, um fora da pirigiete, um brochar na cama?
Mas não! Todas as criaturas que conheço são
Semideuses! São Príncipes, são reis, são deuses!
A terra parece mais um Olimpio do que a morada
Dos homens, pois ninguém nos fala de suas
Perversões, de suas taras, de seus fracassos,
De suas sacanagens e de suas armações?
Ah! “Quem me dera ouvir de alguma voz humana
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia;
Que contasse não uma violência, mas uma cobardia!
Quem há neste largo mundo que me confesse
Que uma vez foi vil?
Ó príncipes, meus irmãos!
Arre lá! Pois estou farto de semideuses!
Onde é que há gente humana neste mundo”?
Então, sou somente eu que é vil e errôneo nesta
terra?
Ô! Príncipes, meus irmãos hipócritas!
A nossa sociedade não existiria, sem a hipocrisia
Individual de cada um de vocês!
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A VIDA NÃO NOS BOTA NAS COXAS

A vida é uma via de mão dupla, pois o
Caminho da ida é o mesmo percurso da volta!
A vida se parece muito mais um bumerangue
Do que um estilingue.
Tudo o que lançamos aos outros? Cedo ou
Tarde nos retorna para nós!
Nunca cave uma cova, pois nela irá cair.
Nunca cuspa para cima, pois na própria
Cabeça cairá. Isso são pérolas de sabedoria
Da Bíblia Sagrada.
Não adianta ignorar fulano hoje e amanhã
Querer que fulano lhe corteje?
Não adianta se esquivar de cicrano agora
E depois querer que cicrano não lhe evite?
Tudo o que lançamos aos outros? Cedo ou
Tarde nos retorna para nós!
Quem esta por cima hoje se sente no direito
De humilhar quem estiver por baixo.
Não sabendo ele que amanhã o humilhado
Será exaltado e ele o soberbo será humilhado.
Quem ontem de nós fez aquele desdém?
Hoje se aproxima se fingindo de meu bem!
A vida é uma grande mestra que não é boa
E nem é má, mas apenas justa!
A vida não nos bota nas coxas
Quando nos outros enfiamos no c.?
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SEJA CANALHA COM
POLITICO E COM MULHER

Tem que ser canalha
Com os políticos!
Tem que ser canalha
Com as mulheres!
Tem que ser canalha
Com os leitores de poemas
Eróticos, pois do contrário,
Se for honesto com os parlamentares?
Será enganado por eles!
Se for fiel ás mulheres?
Será traído por elas!
E se for medroso com os leitores?
Será rotulado de “pornográfico”,
“Devasso”, “indecoroso”, “lascivo”
E induzido a enterrar prematuramente
A sua carreira poética!
Qualquer idiota apaixonado se transforma
Em poeta, porém, somente os canalhas
Tem a coragem de publicar os seus versos,
Odes e poemas!
Publicar um livro de poesias é como
Declarar a paixão por uma mulher: apenas
Alguns patifes se mostram sem medo
De ser feliz!
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O ato de poetizar é como a masturbação:
É um prazer solitário!
O ato de ser lido pelo leitor é como a lua
De mel: é um gozo compartilhado!
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CHEGA DE POESIA DONZELA

Chega daquela donzela poesia
Que significava algo de beleza!
Aquela interior e doce fantasia,
Que não incomoda nossa realeza!
Nem tira o servo de sua letargia,
O poeta não denuncia a pobreza!
Chega daquela ternura poesia
Feita em honra de uma religião.
O Índex proibiu a pornografia,
E sacramentou a livre expressão!
A igreja a qualquer poeta punia,
Queimando no fogo da inquisição!
Chega daquela recatada poesia
Que se recitava no salão imperial!
Carregava em si tanta demagogia?
Que até D. Pedro II passava mal.
Pois o poema inteiro lhe elogia,
Botando nas alturas um rei carnal.
Chega daquela insossa poesia
Que nem dá gosto de se ouvir!
Muita gente no recital dormia,
Enquanto alguém começou a sair.
Pois mentira a ninguém contagia,
Nem contada por político daqui!
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Chega daquela bucólica poesia
Que exaltava a nossa natureza!
O índio era dono da terra dizia,
Verdadeiro posseiro com certeza!
Nem se falava do índio que morria,
Nas mãos da cambada portuguesa!
Chega daquela angelical poesia
Que figura em qualquer paixão!
Sua sinceridade é pura demagogia,
É como aquela bizantina questão!
Basta um tempo que a sua alegoria
Vai passar como ave de arribação!
A poesia sexual é um grande tabu
Que a nossa sociedade ainda tem!
Aprova até uma pobreza sem tutu
E para essa corrupção diz amém!
Mas se botar em um poema o “cu”?
O poeta desvirginou o meu bem!
A minha poesia é muito sensual,
Bate de cara com a demagogia!
A escola me chama de ser imoral.
A igreja diz que é uma pornografia.
Mas pra mim mulher nua é normal,
E é uma fonte de qualquer poesia!
A minha poesia é muito voluptuosa
Um tabu que a sociedade mantém!
Um poema de uma mulher gostosa!
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Faz a igreja toda negar um amém!
A escola diz que é coisa indecorosa
Que para o professor não cai bem!
A minha poesia a gente incomoda
E faz a igreja se reunir em oração!
O besteirol pode esta em moda?
Mas sigo mesmo é na contra mão,
Pois sei que o meu poema é foda!
É gostoso como o arroz com feijão!
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A PRAÇA É DO POETA

“A praça. A Praça é do poeta
Como o céu é do condor”!
A meditação é do asceta
Como a leitura é do leitor!
Um livro na medida certa
Turbina ao cérebro criador!
Como dizia o poeta CASTRO ALVES:
“É bendito quem livro semeia
E manda este povo pensar”!
Os versos escritos na areia
São levados pelas ondas do mar,
Mas os poemas digitados na veia
São flores na alma como orquídeas
No gravatá!
O futuro deste nosso Brasil
Passa pelo o “Portal da leitura”!
Uma REVOLUÇÃO sem fuzil
Que se faz com livro e cultura!
Arranca ao povo da ignorância servil
E o faz brilhar como estrela
Na noite escura!

189

Birck Junior

LIVROS PUBLICADOS DO AUTOR:

1. A SAGA DE ZUMBI DOS PALMARES NO BRASIL
CONTRA O TRONCO O CHICOTE E O FUZIL.
2. COMO LEVANTAR SUA AUTOESTIMA SEM
PSICOLOGO.
3. SE TEUS SEIOS PULASSEM DO SUTIÃ. (Eróticos)
4. AS LEIS DA RIQUEZA EM POESIAS.
5. COMO LEVANTAR SUA AUTOESTIMA SEM
PSICOLOGO. VOL II.
6. NA COPA DA FIFA CARTÃO VERMELHO PARA O
BRASIL
7. A ARTE DE FAZER AMOR (poemas sensuais da
juventude).
8. LOUCAS AVENTURAS DO AMOR (Livro de estréia
literária).
9. POEMAS PROIBIDOS: NÃO RECOMENDADO
PARA OS HIPOCRITAS.
10. LER CRONICAS NO COLETIVO PARA MANTER O
CEREBRO VIVO.
SITE:
www.birckjunior.recantodasletras.com.br
E-MAIL:
WWW.POETABIRCKJUNIOR@GMAIL.COM
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