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Introdução
_______________________________________________________

Projeto registra pessoas que aproveitam tempo no metrô
Para ler. Imagem: TEM MAIS GENTE LENDO

Quando li a matéria sobre o projeto do metrô de São Paulo:
“TEM MAIS GENTE LENDO” e que os internautas tiram
fotos e compartilham pelas redes sociais, pelo Watts App e pelo
Facebook. Tive então, a ideia de criar um livro de crônicas curtas e medias para que os passageiros exercitassem ao cérebro
enquanto viajam para os seus trabalhos, moradias ou destinos.
O cronista é uma espécie de “poeta dos acontecimentos” e a
“porta voz dos leitores” nos assuntos do cotidiano! As crônicas
podem ser líricas, dissertativas, históricas, poéticas e jornalísticas.
“A propósito do tema, no início desse ano, o fundador do
Facebook, Mark Zuckerberg, propôs um desafio para si e para
seus seguidores: ler um livro a cada duas semanas, ou seja, 26
livros até o final de dezembro. Suas escolhas têm sido compartilhadas em uma comunidade na rede social chamada “A YEAR
9
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OF BOOK” ou o “O ANO DO LIVRO” com mais de 446 mil curtidas”. (...)
(...) “Seguindo também na contramão do ‘coro dos descontentes e desgostosos’, o “TEM MAIS GENTE LENDO” projeto
criado há dois anos pelos jornalistas Sérgio Miguez e Hamilton
dos Santos, dedica espaço aos jovens em sua maioria – pasmem! – Que tem prazer na leitura! Tudo começou com a
hashtag #temmaisgentelendo, com a qual Sérgio marcava as
fotos de pessoas lendo nos vagões do metrô de São Paulo que
postava nas redes sociais.
(http://descobrindoasverdades.blogspot.com.br/2016/10/temmais-gente-lendo.html).
“A leitura é a academia do cérebro”, segundo o Fausto
Silva do “Domingão do Faustão”. É um exercício para manter o
cérebro ativo assim como andar e se exercitar é vital para se
deixarão corpo saudável. Os gregos diziam que “uma mente sã
em um corpo saudável”, ou seja, “mens sana in corpore sano”.
Não se pode ser fominha de academia e negligente com a leitura, com os livros. E quando a bunda descer, os peitos caírem e a
barriga subir? Vai se entregar a depressão ou vai se distrair
com os livros? A escolha é toda sua! O saber é o único bem que
levamos deste mundo para a nossa sepultura! A leitura é como
a masturbação: é um gozo e um prazer solitário! (perdoai-me
moralistas). Ler é um ato não apenas para se passar no ENEM
ou no vestibular, mas também para se adquirir ao habito da
leitura por prazer! Quem não ler, “mal ouve, mal fala e mal
escreve” segundo o escritor Monteiro Lobato do “Sitio do PicaPau Amarelo”. Quem não ler, não forma opinião própria, não
tem ideias novas, não pensa, não reflete, não questiona e esta
“condenando” a acreditar em toda mentirada da televisão. Sem
a leitura o ser humano não se diferencia do gado, do galo e da
raposa. Vira uma presa fácil para ser manipulada pela televisão, comer hot-dog, “alimentar aos sonhos da família” comendo salsicha vencida, abrir uma Coca-Cola e se sentir “abrindo a
felicidade” na garrafa, e acreditar que a Bolsa Família é o mais
completo projeto de erradicação da pobreza no Brasil. Isso pa10
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ra o povão, pois para os políticos é apenas um “exercito de reserva e de manobra” custeado com migalhas para referendar
aos governantes nas eleições municipais, estaduais e presidencial. É através da leitura que o povo se torna cidadão e passa a
ler a Constituição, o Código Penal, (ultrapassado) o Código do
Consumidor, a Bíblia Sagrada, a literatura de cordel, as poesias
de Carlos Drummond de Andrade, Mario Quintana, Fernando
Pessoa, Birck Junior, entre outros gênios da poesia brasileira e
portuguesa.
Segundo a escritora Ana Maria Machado: “ler é como namorar: quem acha que não gosta é porque esta com um parceiro que não lhe dá prazer. Trate de trocar”. (Retratos da Leitura
no Brasil 3 Cap. 1 – Sangue nas Veias – p. 60).
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Uma geração de
Hipocondríacos

Vivemos em meio de um povo doente,
Hipocondríaco, dependente de afeto
Das mães e dos companheiros, que come
Por convulsão, compra por impulso e
Ainda dependente de inúmeras drogas!
Tomamos drogas para dormir,
Tomamos drogas para ficar acordado,
Tomamos drogas para combater a depressão,
Tomamos drogas para aliviar a ansiedade,
Tomamos drogas para ganhar musculação,
Tomamos drogas para emagrecer,
Tomamos drogas para controlar o diabetes,
Tomamos drogas para a pressão alta,
Tomamos drogas para fazer sexo,
Tomamos drogas para diminuir o desejo
Sexual nos ninfomaníacos,
Tomamos drogas até para ficarmos mais
Inteligentes, enfim, viramos uma população
De hipocondríacos, que terceirizou o cérebro
E agora as funções de pensar, de refletir e de
Questionar a nossa vida cabe aos médicos,
Aos psiquiatras, aos nutricionistas, aos
Parceiros e aos amigos...
Até a fé essa gente terceirizou
Aos padres e aos pastores...
12
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Somos uma gente incapaz de diferenciar
Um glúteo, uma bunda de um cérebro, uma
Paixão de um amor, o que é real do que é
Virtual, uma amizade de verdade de um
Pagador de amigo...
Essa geração perdeu a capacidade de governar
E de pensar a própria vida e agora ligou o piloto no
“Automático” e foi se engordar no sofá: com o
Celular pede a pizza à entrega e come a comida
De fast-food tranquilamente: um salgado, um hot-dog,
Liga a televisão, muda a musica do CD, assiste vídeo
Game, vídeos no You Tube e assim pregados na
Poltrona como se estivesse colado com cola capeta,
Deixa que os outros lhes diga o que comprar o que
Comer, o que beber aonde viajar, o que deve crer,
O livro que pode ler?... Enquanto isso a Bíblia
Sagrada e o livro de poesias se enchem de poeira
E de teia de aranha feito o seu cérebro em sua
Cabeça! Ainda é capaz de se lembrar do ultimo
Livro que leu? Do primeiro livro que comprou na
Livraria? Da primeira vez que pisou na biblioteca
Municipal de sua cidade? Da primeira vez que
Desligou a televisão e foi ler uma poesia, um poema,
Uma crônica ou um romance?
Uma vida natural comida sem agrotóxicos,
Sexo sem Viagra, sono sem antidepressivos,
Comprar o que precisar desenvolver a
Mente com a leitura, andar pelos parques,
Avenidas e alamedas, desgrudar do sofá
E ir até uma biblioteca ler um livro?...
Hoje isso soa como uma heresia, um atentado
Terrorista contra o nosso estilo de vida
Enfermo, doentio, preguiçoso e pronto
Para nos transformar em um paralitico
De corpo, de mente e de alma!
13
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Se tudo continuar do jeito que está?
Não demora muito neste Brasil termos um
Shopping Center exclusivo de lojas farmacêuticas!
Somos um povo dopado de antidepressivos,
Arrebites, Clonazepan, Rivotril, anabolizantes,
Energéticos, adoçantes, testosterona, soníferos,
Enfim, viramos uma “manada” de gado
Anestesiado! Não nos incomodamos com nada,
Não ouvimos nada, não nos revoltamos com
Bulhufas alguma, inventamos desculpas até
Para pegar na alça de caixão de defunto!
Pode até fazer ao filme: “The Walking Dead”
Por aqui e você não precisará arrumar os
Figurantes maquiados! Em qualquer enfermaria
Do hospital do SUS a filmagem pode ser
Feita sem recursos audiovisuais...

14
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Quando você deixa de sonhar
_______________________________________________________

Quando você deixa de sonhar
E abandona aos seus ideais?
A vida começa a se desintegrar...
E você a viver como os animais!
Vira massa no bolo a se formar
E vive “vida de gado” nos currais!
Quando você deixa de sonhar!
Acha que os dias são todos iguais!
Pensa que não vale apena lutar?
Para não desagradar os demais!
Que vibram com você se derrotar
Quando abandona os seus ideais!
15
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Quando você deixa de sonhar!
Algum vicio lhe abre a porteira...
Para que venha lhe infernizar
Como uma palhoça com goteira!
Dificilmente você vai se livrar,
Pois sua vida perdeu a estribeira!
Quando você deixa de sonhar!
Sua baixa autoestima faz carnaval!
O seu amor próprio vai descansar
Em alguma praia deste litoral!
Vai viver para o próximo agradar,
Para ter uma aprovação social!
Quando você deixa de sonhar!
Os seus inimigos dão gargalhadas
E de camarote lhe assiste fracassar!
Mas nesse jogo tem o poder da virada:
Você deve de novo RECOMEÇAR...
E fazer da derrota vitória coroada!

16
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Siga o risco de ser feliz
_______________________________________________________

A felicidade consiste em correr riscos, apostar tudo, arriscar o quanto puder, caso contrario, o jogo no empate, na falsidade e no conformismo, nada sai do lugar, fica como estar e
ninguém tem a chance de duvidar, de errar, de falhar para poder aprender, crescer, mudar e recomeçar!
Uma vez vivemos assim perigosamente quando fomos crianças e naquela época éramos felizes! Porem, a sociedade nos
ensinou a sermos hipócritas, a fingir sem sentir, a ficar por
ficar, a mentir para se dar bem, a duvidar de si mesmo e acreditar na mentira alheia dos políticos, dos parentes, dos amigos,
das mulheres e da televisão por fim, achar que é normal á indiferença, o desrespeito, a hipocrisia e ao fingimento de ser feliz!
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O meu Brasil e faz de conta
_______________________________________________________

O SISTEMA educacional não ensina, não educa e nem faz
dos alunos leitores.
O sistema de saúde não cura os doentes, não faz saúde preventiva e apenas prescreve drogas que dopam e envenenam os
enfermos.
O sistema de segurança não protege o povo e em muitos
casos ainda lhe assassina. A nossa casa se transformou em uma
prisão domiciliar.
O sistema de justiça executa leis contra o cidadão de bem e
protege os bandidos.
O parlamentar legisla em causa própria e usa o foro privilegiado para ludibriar o STF.
A pseudo democracia depois das eleições veta a partição
popular.
A mídia e a televisão “escolhem” os governantes e o povo
serve apenas para referendar.
A mídia idiotiza tanto a população que ainda faz passeatas
para defender aos governos que lhes oprimem!
No Brasil se faz de conta que temos cidadania, mas na verdade temos torcedores que se matam por seus times, protestam por seus clubes e atacam-se por suas escolas de samba no
carnaval.
O Brasil é ou não um país de faz de conta?

18
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Faz de conta até de que é um cidadão, mas que na verdade
age como um mero torcedor e um simples folião!

19
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O Brasil é uma república em leis
_______________________________________________________

“O que faz uma republica
É a solidez das leis”.

Montesquieu

INFELIZMENTE as nossas leis são frágeis efêmeras e
criadas para não serem cumpridas, logo temos uma nação de
faz de conta, uma democracia de ficção e um povo torcedor que
se finge de cidadão.
Não adianta sermos o primeiro país do mundo na criação
de leis, mas que por outro lado somos incapazes de fazer cumprir uma única lei. Os brasileiros em relação ás leis são como
um alfaiate louco que faz todo tipo de roupa, mas que vive pelado, ou seja, temos leis para todos os gostos, mas não temos o
gosto de fazer cumprir nenhuma delas! Se lei cumprida fosse
calça, o brasileiro vivia nu!
20
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Troque os amigos chatos por uma
leitura agradável
_______________________________________________________

“Amar a leitura é trocar horas de fastio por horas de inefável e deliciosa companhia”.
(John Kennedy ex-presidente dos EUA)
MELHOR é ter um livro de poemas de amor do que a
companhia de quem nos despreza!
Os livros enriquecem ao nosso espírito, ao passo que as
pessoas fúteis deixam a nossa alma mendigando saber! Nunca
está de fato sozinho, mesmo sem o seu benzinho, quem tem um
livro para ler, uma viagem a fazer e um amigo para conviver!
Por ironia do destino os idiotas que mais precisam dos livros
para diminuir a ignorância são aqueles que mais desprezam a
leitura! Geralmente ser leitor é ser um sujeito muito caro, raro
21
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e excêntrico, pois você só encontra-o nas livrarias ou nas bibliotecas, ao passo que os nãos leitores são baratos, pois temos
aos montes em frente à televisão, nos botecos, academias e nas
praias! As criaturas que não ler tem um físico invejável, mas de
uma mente, de alma e de espírito lastimável!

Uma moça exercita ao cérebro enquanto viaja, a maioria
prefere se entediar e se estressar com o atraso do trajeto. Ser
inteligente na vida faz toda a diferença! O tempo é o bem mais
valioso que temos, logo, até viajando se pode fazer bom uso
dele e aproveitá-lo com sabedoria! A leitura é um antídoto contra a nossa ignorância! Quem ler pensa e quem pensa faz a diferença na vida dele e na vida dos outros! A televisão lhe transforma em um zumbi não pensante, ao passo que o livro lhe faz
pensar, questionar e refletir o mundo ao nosso redor. Quem ler
um livro cria a própria vida, enquanto que quem assiste televisão é forçado a acreditar em qualquer mentira que lhe falam.
Quem ler pensa e quem assiste tevê é pensado e manipulado!

22
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As pessoas doentes de insensatez
_______________________________________________________

AS PESSOAS preferem alimentar a ignorância com a televisão a nutrir a inteligência com a leitura! Elas preferem encher de capim á cocheira assistindo tevê a exercitar ao cérebro
com um livro!
Pensar para a maioria das criaturas ficou tão raro que as
mentes enferrujaram, atrofiaram e ficaram obsoletas por falta
de atividades. Hoje em dia ficou “normal” se aceitar as ideologias sem questionar, refletir, debater, contestar, duvidar ou
refutar. Vivemos em meio de uma sociedade em que se “aceitar
ideias prontas”, enlatadas, fabricadas, rotuladas, formadas e
estabelecidas como verdades virou uma “convulsão” social. As
pessoas preferem seguir a “boiada imbecil” a discordar de algum gado! Dizer um “não” a alguém virou uma heresia, uma
blasfêmia, uma injuria, um contra senso e uma insulta pessoal.
Vivemos uma verdadeira ditadura do “sim” como se todo mundo fosse criança que não soubesse explicar nada ou como débil
mental retardado. Que idiota vai discordar de Pedro Bial quando chama aos Brothers do Big Brother Brasil de “meus heróis”?
Ou divergir do apresentador do Bem Estar da Rede Globo que
nos diz que usar óleo de coco extra virgem é prejudicial á saúde? Ou até diferir do psiquiatra que prescreve tomar Rivotril
ou Clonazepam para curar a sua depressão? As televisões usam
as pessoas especialistas compradas para vender aos seus pro23
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dutos corrompidos, danosos a saúde dos indivíduos. Psiquiatras, nutricionistas, odontologistas e artistas globais. E a nossa
“manada manipulada” segue ao berrante dos comerciais da
televisão. Seguir as ideias do mercado virou moda, pois quando
o cérebro é pequeno, a manipulação é grande! Se as pessoas
vissem o atrofiamento cerebral assim como enxergam a anorexia humana? As cidades seriam uma multidão de esqueletos
ambulantes. Um monte de zumbis que não usam a cabeça, se
não para botar boné, brinco ou turbante. Pensar, refletir e meditar virou um verdadeiro artigo de luxo para poucos mais de
2% da população mundial que ainda lêem um livro. O “normal”
é ser um sujeito alienado, sandeu, mentecapto, demente, insano, atabalhoado, insipiente e um insensato incapaz de compreender a realidade que o cerca. Não foi por acaso que o filosofo e
doutor Leandro Karnal nos fala que “ser louco é a única possibilidade de ser sadio nesse mundo doente”! Os indivíduos sofreram uma “lavagem cerebral” da televisão, dos pastores, dos
padres e das redes sociais, da internet que agora “terceirizaram” aos seus pensamentos, suas falas e ao seu discurso. Ao
invés de debaterem como filósofos pensantes? Agora “balbuciam e repente frases prontas” como papagaios, periquitos e araras. Ao invés de aprontar a sua alimentação em casa? Preferem
ir ao supermercado e se empanturram de enlatados, de comidas de fast-food, refrigerantes e de pizza a entrega. Quando
chegar aos 200 quilos? O problema da obesidade fica a cargo
do cirurgião para se operar a redução de estomago, fizer plásticas, etc.
Qual foi o mais recente livro que leu? Qual foi a ultima vez
que visitou uma biblioteca e se cadastrou nela? Quando foi que
debateu algum assunto alheio a futebol, novela, carnaval, filme
de Hollywood ou The Walking Dead? Se a maioria das respostas for “negativa”? Desculpe-me, mas você é um ser alienado,
24
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manipulado e sem juízo! Você vive 95% do tempo na ilusão e
nem se dar conta de que é um “co-criador” da sua realidade.
Você esta vivendo a vida no banco do passageiro e não no volante como condutor do veiculo da sua existência. Você tirou
férias de si mesmo! E deixa a vida lhe levar ao invés de levar a
vida!
Hoje em dia virou convulsão:
Você ter um corpo lisinho,
Possuir um grande bundão,
Aquele abdômen tanquinho,
Ter um par de pernas, pernão,
E ter um cérebro miudinho!
Não se pensa mais fora da caixinha,
Pois tudo se aceita a ideia prontinha.
Agimos como aquela cara putinha
Que transa na balada sem camisinha.
No automático levamos nossa vidinha
Entrando de férias com a cabecinha!
Quem fugir desse nosso padrão
E tentar pensar algo diferente?
Vai sofrer bullying de montão
Por uma manada inconsequente!
Que acha que a nossa televisão?
É o “Portal de Delfos” da gente!

25
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A vaca é uma filosofia
_______________________________________________________

NA FAZENDA gostava de ver as vacas e os bois “ruminando” ao capim. Não fazia a menor ideia de que esse gesto
fosse uma atitude filosófica. Pois bem! Hoje depois de muito
tempo fico a matutar o comportamento dos animais. E ao estudar a filosofia fiz uma analogia entre “filosofar” e “ruminar” e
vejo semelhanças entre as palavras. Segundo o Dicionário Online de Português: “ruminar” “significa “mastigar” repetidas
vezes, remoer, como fazem os bovinos e os eqüinos com as ervas do campo”.
Agora no sentido figurado na Filosofia “ruminar” significa
pensar muito, raciocinar com calma, devagar, pois a ideia dever ser “ruminada” tal qual como fazem os animais. Nada de
engolir sapos inteiros sem mastigar, mascar, ponderar, duvidar, cogitar, cismar, ruminar ou questionar? Nada de aceitar
como verdade o horário político eleitoral, as propagandas da
26
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televisão, as novelas, o discurso dos políticos e as juras de amor
das mulheres! Nada de aceitar que o psiquiatra me passe Rivotril me dizendo que é um santo remédio! No mínimo o mando
para a puta que pariu!
Em família as pessoas engolem tudo das outras como fazem os crocodilos esfomeados! Nada é “ruminado”, “repensado” ou “refletido”. Os problemas se amontoam embaixo do
tapete do fingimento e da hipocrisia e só são jogados no lixo na
separação do casal. Aí é o tal de “lavar roupa suja” no meio
familiar.
Seria bom que os indivíduos aprendessem com as vacas a
“ruminar” as noticias da tevê, as drogas prescritas pelos médicos (vendidos), o conselho dos psicólogos, as novelas, a fala dos
amigos, dos parentes, as declarações de amor das amantes e os
dizeres das criaturas que nos rondam!

27
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Aprender com a resiliência das
crianças
_______________________________________________________

TODA criança é predestinada, determinada e focada em
andar tanto que, sabe que as quedas fazem parte do processo
de caminhar. Ao passo que quando adultas as pessoas buscam
ao “resultado” final da vitória, mas temem aos percalços, os
obstáculos e as dificuldades do caminho.
As crianças ignoram aos tombos que levou para ficarem de
pé, os leões se orgulham das cicatrizes que tatuaram as suas
conquistas, os cães não se abatem pelo desprezo dos seus donos, mas apenas os humanos têm medo dos fracassos que lhes
ensinaram lições para vencer!
Acertar ao alvo na primeira tentativa é tão difícil e irracional quanto pintar um quadro sem rascunhos. Os pobres tentam
fazer algo na vida até mesmo impossível para os maiores gênios da humanidade, ou seja, acertar na primeira tentativa ao
êxito, temer as falhas e desistir nas primeiras frustrações!
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Os paradoxos dos humanos
hipócritas
_______________________________________________________

É mais fácil contar com a piedade das pessoas contando as suas
tragédias, do que ganhar elogios falando de suas conquistas,
comedias e vitorias!
É mais fácil alguém ir lhe visitar num sanatório, do que prestigiar ao lançamento de seu livro!
É mais fácil uma criatura acompanhar ao seu velório, do que ir
lhe parabenizar pelo o seu diploma universitário!
É mais fácil se regozijar com o fracasso alheio, do que ser cúmplice na alegria do próximo!
É mais fácil chorar com os outros, do que ri junto deles!
É mais fácil insinuar a compaixão das pessoas nos seus percalços, do que despertar nelas elogios sinceros!
É mais fácil se adquirir um inimigo contando as suas vantagens, do que fazer uma amizade relatando as suas virtudes!
É mais fácil por a culpa nos outros pelos nossos fracassos, do
que assumir a responsabilidade pelos nossos erros!
É mais fácil ser um figurinista ou um ator coadjuvante do
triunfo dos outros, do que ser um ator protagonista do próprio
sucesso!
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É mais fácil fazer parte da platéia da existência dos outros, do
que ser integrante da plêiade de poetas no palco da própria
vida!

É mais fácil conduzir o nosso viver no banco do passageiro,
do que assumir ao volante para dirigir a vida do nosso destino!
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Um Brasil nojento, ridículo e violento
_______________________________________________________

O BRASIL virou um país nojento, ridículo e violento, pois
o humor perdeu a graça, á musica perdeu a poesia, a mulher
perdeu a feminilidade, a religião perdeu a fé, o pai perdeu a
autoridade, o professor perdeu o respeito, o cônjuge perdeu a
fidelidade, o cidadão perdeu a opinião, o jornal perdeu a denuncia, a televisão idiota fisgou aos telespectadores imbecis
com mentiras e perdeu a programação familiar, o poeta perdeu
o publico alvo, o político perdeu a honestidade e o povo perdeu
o gosto pela leitura, pela cultura e perdeu o barulho de se revoltar diante do caos social!
Vivemos em uma nação que não podemos da á opinião
porque pode ser diferente do ponto de vista dos outros! Não
podemos falar o que pensamos porque pode ser bullying com
os gordos, com os magros, com os feios, com os bonitos, com
os burros, com os néscios, pode ser racismo, homofobia, atentado ao pudor e por ai se vai... Não posso ser contra aos héteros
porque os machistas me atacam! Não posso ser contra as mulheres porque as feministas me trucidam! Não posso ser contra
aos homossexuais porque os gays e as lésbicas me esculacham
no Facebook. Não posso falar “eu”, “eu penso desse jeito...”
porque me impuseram que o politicamente correto é dizer:
“nós” os “Petralhas” e “eles” os “Coxinhas”! Não posso me masturbar diante dos vídeos eróticos porque os psicólogos me dizem que sou viciado em pornografia. Preciso fazer uma terapia
para curar tal distúrbio psicológico afetivo! Não posso ficar
triste dentro de casa porque meus pais logo me dizem que es31
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tou depressivo e os psiquiatras me prescrevem tomar um antidepressivo, um Rivotril da vida! Se alguém me perguntar o que
acho mesmo de alguma coisa neste país? A minha resposta vai
ser a mais hipócrita de todas: “-não sou contra e nem a favor,
muito pelo contrário?”. Aqui as pessoas ficam em cima do muro, pois de lá de cima pode se vir o lado mais vantajoso para o
crocodilo pular!
Neste Brasil nojento, ridículo e agressivo só me resta uma
única posição que é a de ser um hipócrita, dissimulado e falso
como os políticos, as mulheres, os amigos e as cobras... Tenho
que dizer tudo que finjo sentir para não desagradar aos imbecis
que não me aceitam como sou, como gente, como diferente e
único neste mundo!
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Se respeite e se valorize em primeiro
lugar
_______________________________________________________

AS COISAS nunca dão certas quando as nossas atitudes
são erradas!
Se quiser respeito e valorização, primeiro seja honesto consigo mesmo, se cuide e se ponha em um lugar de destaque diante de si próprio. Não espere que o outro lhe valorize enquanto você se comporta como um bajulador, dependente, perdedor
ou como um produto pirata: disponível e barato.
Quando a gente se leva a sério, os outros não nos tratam
com brincadeira!
Se você não se faz de palhaço, ninguém vai ri as suas custas!
Se você não usar carapuça de Saci, os outros não vão pedir
pra você andar de uma perna só!
Os outros podem fazer o que quiser com você, mas se for
com seu aval ou permissão, ai o erro não é só dele, mas também seu que se permite esta em uma situação ridícula, patética
e movediça!
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Sou um ser original
_______________________________________________________

“Fortuna apressada diminui, mas quem ajunta pouco a
pouco se enriquece”
PROVERBIOS

Em meio á existência de tantos
Indivíduos descartáveis, ser original
Humanamente passou a ser artigo
De luxo como um tapete persa,
Um colar de diamantes ou uma
Pessoa sincera!
Em meio a tanta pornografia na internet
Com variações sexuais bizarras, ser original
No sexo é ser adepto do básico “papai e
Mamãe” com a própria esposa, curtir as
Músicas românticas do flash Bach ao
Invés do Axé Bahia que esculacha a
Mulher ou o “funk ostentação” que
Estimula o consumismo de coisas e
Das Piriguetes!
Ser original é falar o que pensa em meio
Á tanto mau caráter, conversar com um
Vizinho ou colega real, ao invés do
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Bate-papo virtual interminável...
Tomar um café preto com a namorada
E os filhos ao invés de um chope
Gelado no happy hour com a
Galera do copo...
Na verdade a natureza nos criou “originais”
Com uma única digital neste mundo, a
Sociedade, porém, nos transformou neste
Ser pirateado, descartável e fantoche dos
Políticos, das propagandas, da moda, dos
Filhos e da pessoa amada!
Que aposentou o “pensar” cerebral no Google,
Que compra se guiando pelos comerciais, se
Comporta de acordo com a Bíblia do pastor ou
Do consumo supérfluo e tenta preencher o
“Vazio” existencial indo ao Sex Shop ou
Comprando compulsivamente no shopping
Center; trocando de “ficante” como se troca
De um amigo virtual, isso quando não se
Sente insuportável a si mesmo e vereda
Pela bebida, pelo fumo, pelo crack ou
Pelo sexo com desconhecido?
O apocalipse já chegou e muitos cristãos
Ainda esperam a segunda volta de
Jesus Cristo nos céus, quando não mais
Será preciso destruir a humanidade
Corrompida e pecaminosa, pois o próprio
Satanás já incutiu nas pessoas o “vazio”
Para que possa destruir a si mesmas!
A solidão é o renascer do mal daquele e
Do nosso século!
O capital programou a nossa vida
Para apenas “acontecer no sofá de casa ou
Do carro” como nos ensina o comercial do
Nescau.
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As facilidades incomensuráveis
Estão transformando o viver em um tédio,
Depressão e vazio.
A vida ao alcance da mão
Esta fazendo das criaturas inúteis, com as
Cabeças ocas, incapazes de “pensar”, de
Questionar, de duvidar ou de emitir
Qualquer opinião própria!
É uma geração “Schin” que responde a tudo
“Porque sim”!
O futuro breve dos homens capitalistas
É a depressão e os estádios de futebol
Vão se transformar em manicômios!
Os doentes vão ser os mesmos
Clientes que superlotavam os
Shoppings Center e aos bares do
Happy Hour!
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Seja independente dos outros
_______________________________________________________

“Ao filho, a mulher, á filha e ao teu amigo não dês poder
sobre ti durante a tua vida. Não dês aos outros os teus bens,
para que não te arrependas e tenhas que pedir-lhe a devolução.
Enquanto estiveres vivo e em ti alento não te abandones ao
poder de quem quer que seja. Pois é melhor que teus filhos
peçam a ti do que teres tu de olhar para as mãos deles.
Em tudo o que fizeres seja tu o senhor. No último dia dos
dias de tua vida na hora de tua morte, distribuí a tua herança”!
(ECLESIASTICO, 33, 20-24)
NO DICIONÁRIO On-line de Português o termo independente significa: “pessoa que não depende de ninguém, livre,
que se comporta com autonomia, e não se deixa influenciar por
algo ou por alguém. (...) Pessoa que tem autonomia, que não se
submete ás vontades ou necessidades alheias e que pensa da
maneira que lhe convir”.
Meu avô Sizenando sempre foi um velho independente da
esposa, dos filhos, das filhas e discutiu durante quarenta e dois
anos de casados com a minha vovó Adelícia sobre a maldade
dos filhos contra os pais. Ele sempre mandou em sua casa, em
sua fazenda e em seus filhos e a sua mulher. Nenhum filho deu
palpite em sua vida! E na hora de sua morte ele profetizou:
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“Adelicia, de agora em diante você vai saber quem são os seus
filhos de verdade”! E minha vovó chorou lagrimas de sangue ao
ser humilhada pelos filhos. Vilipendiaram as suas fazendas,
usurparam aos seus bens, alegaram comida, deixaram morrer
de desgosto... A profecia de meu avô foi cumprida!
Vejo hoje em dia os pais e as mães se sacrificando para
pagar a faculdade dos filhos enquanto eles ficam sem dinheiro
para a sua aposentadoria. Depois os filhos formados, põem os
velhos no asilo mais próximo e ficam usufruindo da sua pensão. É comum até os rebentos usarem a aposentadoria dos pais
para construir as suas casas, mobiliar seus apartamentos, curtir a vida deixando os velhos com fome, sede e com maus tratos.
O sábio nos foi bem claro: dê aos filhos aquilo que eles
precisam para sobreviver, não aquilo que eles desejam ostentar. Deixe que eles financiem as suas formaturas, batalhe pelo
que desejam e realizem os sonhos deles. Os animais e os pássaros criam aos filhotes para serem autônomos independentes
dos pais, para terem vida própria, aprender a caçar as presas, a
se alimentar sozinhos, ao contrário dos humanos que educam
aos filhos para serem inúteis, mimados, incapazes de gerirem a
própria vida. Ao menor obstáculo que enfrentam no cotidiano
já fogem para o colinho da mamãe. O leão com dois anos já põe
os filhotes para fora do bando. Eles têm que aprender sozinhos
a conquistar ao seu próprio reino lutando com outros rivais de
sua espécie. Os bichos incitam aos filhos a voar, sair do ninho,
partir do bando, sair da toca, enquanto os humanos ensinam
aos filhinhos a serem eternamente seus dependentes. E a “síndrome do ninho vazio” lhes causa uma tristeza, a melancolia e
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a depressão! E agora cuidam dos netos por medo de viverem
sozinhos na velhice!
Ame seus filhos, sua esposa, curta seus amigos, mas não
permita ser fantoche de ninguém! Não tenha medo de falar o
que pensa, de fazer o que acha certo, por temer “chantagem
emocional” de familiares ou de amigos falsos. Jesus não cedeu
a “chantagem emocional” dos parentes quando os fariseus lhes
disse: “seu pai e sua mãe estão lá fora”? E Cristo respondeu:
“quem são meu pai e minha mãe? Se não aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus”?
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Quem nos rodeia no meio social
_______________________________________________________

NO TOPO da cadeia alimentar estão os leões, os tigres e
os leopardos que abatem as presas e se alimentam delas. Entre
os grandes felinos há um código de ética em que eles podem até
matar aos seus rivais, mas não os comem. Infelizmente isso
não existe entre os humanos, porque eles se matam e se engolem uns aos outros. “O homem é presa do próprio homem”
dizia o pensador Thomas Hobbes. No sentido figurado podemos dizer que os grandes felinos são os ricos de nossa sociedade. Pessoas que tem metas diárias, mensais e anuais de crescimento, que estipulam objetivos para conquistar de pequeno, de
médio e de longo prazo, enfim, que não torcem para que o colega se descuide da esposa para que ele fique com ela. Que não
desejam que o amigo perca o emprego para que ele assuma ao
seu lugar.
Pois bem, logo abaixo dessa cadeia alimentícia temos os
abutres, os chacais e as hienas que se alimentam principalmente dos restos deixados pelos os outros animais. Estes são os
pobres do nosso meio social. A maioria da pobreza espreita a
desgraça de outrem para se alimentar com ela. O que incomoda
aos miseráveis não é a sua tragédia, o seu fracasso ou o seu
prejuízo, mas o seu sucesso! Pouco importa a vida conjugal
infeliz deles, o que lhes incomoda é a sua família feliz! Eles
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precisam de suas derrotas para que se sintam melhores! Eles se
alimentam de suas lamentações assim como os chacais, os urubus e as hienas. Eles desistiram dos sonhos deles e agora farão
de tudo para que os demais também façam o mesmo! Na Lei da
Atração “semelhante atrai ao semelhante”.
Na vida dificilmente alguém sairá vencedor sendo praguejado por abutres, sabotado por chacais e abortado ao progresso
pelas hienas. Quem lhe rodeia em seu meio social? Leões ou
hienas? Tigres ou chacais? Leopardos ou crocodilos camuflados de amigos? De parentes ou de esposas? Quem se comporta
como um vencedor deve também se rodear de leões conquistadores e não de crocodilos oportunistas, falsos ou de pessoas
abutres que na presença lhe admira e nos bastidores lhe maquina ao mal.
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Pequenos gestos de educação
_______________________________________________________

Um Bom Dia! E um sorriso!
Nada custa a sua pessoa!
Mas conduz ao Paraíso
Quem recebe numa boa!
Experimente negar um riso
Ou um bom dia que o magoa?
Em um ônibus bem lotado,
Dê a sua poltrona ao idoso!
O público ficará admirado
Com o seu gesto generoso!
Pois é um ser muito educado
Que merece aplauso honroso!
Se alguém levar um tombo?
Não caçoe dele meu irmão!
Pois o político causa um rombo
De muito dinheiro na corrupção
E você fecha o bico como pombo
Quando se acha com muito pão!
Encontrando um objeto de alguém?
Devolva a ele quando o encontrar!
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A honestidade que você tem
O dinheiro não pode comprar!
Coloque-se no lugar desse alguém
E sinta a sua aflição de achar!
Quem fala mal de um alguém?
Falará mal de você também!
Pois a conversa que for fiada,
Deve ser por nós bem cortada!
Comunicação que não acrescenta?
É como a mentira que se inventa!

Dê uma esmola a quem pede
Você não sabe o dia de amanhã!
O bem que hoje você concede
É como uma semente de romã!
Quem sabe um dia você pede
E quer ser atendido por sua irmã!

Dê uma esmola a quem pede,
Por ela você será abençoado!
O bem que hoje você concede?
Amanhã receberá bem dobrado!
Espalhai a semente do bem ao léu
E colherás um tesouro no céu!

Não pinche a praça meu caubói,
Quebrar carteiras não tem graça!
O bem público que você destrói
Jogando pedra naquela vidraça?
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O político nem vai coçar ao zói
Para super faturar a sua trapaça!

44

Crônicas no Coletivo

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
Ferrar-nos negócios afetivos, financeiros,
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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
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,
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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!

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 diga de dentes travados e de dedos
Cruzados! E em meio a um sussurro: “-E os
Idiotas ainda acreditaram”?!
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Se você mesmo nesta sociedade dá
bode
_______________________________________________________
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Ser você mesmo quem é que pode?
Se nesta sociedade dá muito bode?
Finjo na família ser outra pessoa,
Para ser aceito como um irmão.
Preciso agradar aos pais na boa,
Para 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?
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!
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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.
Enquanto o outro nos descarta rindo?
Após nos manipular em sua maldade!
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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!
Ser você mesmo quem é que pode?
Se nesta sociedade dá muito bode?
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!
Ser você mesmo quem é que pode?
Se nesta sociedade dá muito bode?
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 você mesmo quem é que pode?
Se nesta sociedade dá muito bode?
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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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”!
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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
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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Os paradoxos deste mundo
_______________________________________________________

Como falar de paz, se o comercio de
Armas é bilionário?
Como falar de saúde, se a indústria das
Doenças geram bilhões de dólares?
Como falar de educação, se a exploração
Da ignorância arrecada bilhões de reais?
Como falar de fé, se a exploração das crenças
Geram bilhões de reais aos seus pastores?
Como falar de ética, de moral e de respeito
Ao próximo, se a corrupção gera riqueza
Fácil aos governantes sem impunidade?
Como falar de preservação do meio ambiente,
Se as empresas mineradoras bancam a
Eleição dos parlamentares?
Como falar de vida digna, valorizada e plena,
Se o preço de uma existência é uma bala
Perdida, a estupidez de um sujeito armado,
A irresponsabilidade de um motorista bêbado
Ou a psicopatia de um psiquiatra maluco?
Como falar de honestidade, de sinceridade
E da verdade, se a mentira dos parlamentares
Gera mandatos milionários na política,
Oferece clientes ricaços aos advogados e
Muitas mulheres aos canalhas garganteios?
Como falar de vida interior, de meditação
E de Deus, se a devoção ao deus dinheiro,
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Ao consumismo e a deusa da ostentação
Virou moda entre os humanos?
Como falar de alegria, se a tristeza e a
Depressão movimenta a riqueza dos
Laboratórios com os seus antidepressivos?
Como falar de felicidade, se a infelicidade
Movimenta a indústria do Viagra, de cosméticos,
Anabolizantes, de Clonazepan, de dietas,
De cirurgias plásticas, de divórcios, etc.
No fundo no fundo nós queremos a verdade,
A paz, a saúde, a fé, a vida interior, a ética,
A educação e a felicidade, mas superficialmente,
Pois as idéias e os sentimentos de ódio, de
Vingança e de inveja do satanás se alinham
Mais com o nosso egoísmo, egocentrismo e
O nosso ego!
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Os problemas se fazem do tamanho
que se quer
_______________________________________________________

OS PROBLEMAS são como as bolas de assoprar: você os
faz do tamanho que quiser!
Os humanos têm a capacidade de aumentar ou de diminuir qualquer dificuldade, basta lhe dar valor, foco e atenção!
Fracassar é algo comum tanto aos ricos quanto aos pobres, todavia, a pobreza se foca nas perdas, nas derrotas e nas
carências, ao passo que os prósperos se focam nos ganhos, nos
lucros e nas vitorias! Ao ser desprezado pela amante o homem
sábio pensa em um novo affaire, ao passo que o cônjuge idiota
se fixa na traição da adultera e na canalhice do amigo calhorda!
Enquanto os indivíduos prósperos enxergam oportunidade
valiosa nas crises, as criaturas pobres vêem uma calamidade!
Enquanto os vencedores têm medo de desistir, os perdedores
temem fracassar! Enquanto as crianças ignoram aos tombos
para poder andar, os adultos
querem progredir na vida sem tentar vencer!
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A corrupção das nossas crianças
_______________________________________________________

Quando olhamos ao redor em uma pequena
Cidade do interior baiano... Vemos crianças,
Meninos brincando de policia e de bandido,
Jovens de quatorze e de quinze anos
Ostentando duas pistolas de calibre 38 e
Dizendo que se formou e ganhou um
Diploma do mundo do crime.
Em breve as nossas crianças vão brincar de
Coveiro e de defunto, de medico e de cadáver
No Instituto Medico Legal. (IML).
Ai é que vemos que no Brasil o fundo do poço
É apenas a ponta do iceberg do caos social,
Moral, ético e religioso!
E saber que outrora as meninas brincavam de
Boneca e hoje de fazer bebês?... Os meninos
Jogavam gude, figurinha, pião, soltava pipa,
Jogava bola na quadra da escola ou no campinho,
Tomava banho de rio, furtava escondido jaca
Na roça dos outros, vendia picolé, sacolé na
Rua, pulava corda, contava estórias, ouvia
O cordel, pegava frete com carrinho de mão...
Longe de qualquer coisa de adulto, pois elas
Cresciam sem ver uma arma de fogo, uma
Mulher pelada ou uma imagem pornográfica!
Um adulto daquela época era um inocente
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Frente a um menino de sete anos de hoje.
Atualmente as crianças pulam da infância
Para o adulto sem viver a sua infantilidade.
Enquanto os adultos se comportam como
Crianças grandes, infantis, mimadas e
Achando que o mundo gira em volta deles?
Meninas se vestem como mini prostitutas,
Meninos brincam de policial e de marginal,
E logo são abusadas pelos pedófilos e que
Muitas vezes tem a condescendência das mães.
Vivemos em um Brasil que enterra o seu
Futuro na prostituição infanto-juvenil, nas
Cracolândias e na guerra do narcotráfico
Entre militares, bandidos e menores de
Idade. A nação brasileira ocupa o segundo lugar
Mundial no quesito prostituição infanto-juvenil.
O Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) proíbe aos meninos de trabalharem,
Mas não os proíbe de passar drogas, ostentar
Armas de fogo e de se alistarem no mundo
Da criminalidade!
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As pessoas odeiam quem se ama
_______________________________________________________

As pessoas odeiam quem se acha,
Por invejar e cobiçar ao seu valor!
Preferem que se veja uma bolacha
E de preferência coberta de bolor!
Pois se você pensar fora da caixa?
O “gado” vai lhe achar um terror!
Quem se incomoda com o sucesso
Que alguém possui em sua vida?
Jamais vai querer ao seu progresso,
Pois prefere pisar em sua ferida!
As criaturas amam quem se ferra,
Pois desperta nela a solidariedade!
Mas os que ousam vencer na terra?
Enfrenta só a inveja da sociedade!
As criaturas amam aos coitadinhos,
Que se fingem de vitima da sociedade.
Aqueles que se “fazem de anjinhos”
Culpam aos outros pelas maldades!
Nesta vida se portou como diabinhos
E se isentou das responsabilidades!
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Não mime muito as pessoas
_______________________________________________________

As pessoas que mais mimamos
Aquelas criaturas que amamos...
Tornam-se os entes mais feios,
Porque são pessoas sem freios!

Entes que nos perde o respeito,
Pois amar demais vira defeito.
E para consertar o tal sujeito:
Dê-lhe uma dose de desamor!
Tenha por si mesmo respeito
E lhe despreze com mui ardor.
Até que sinta em seu peito?
O quanto vale ter um amor!
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Seja prudente no amor
_______________________________________________________

Nunca diga que ame a mulher,
Pra ela não fazer o que quiser!
Nunca diga que ame seu filho,
Para ele não sair do seu trilho!
Nunca diga que ame um sujeito,
Pra ele não lhe perder o respeito!
Aquela sensação de jogo ganho
Causa vergonha sem tamanho!
Por trás de uma mulher infiel
Ou de um filho mal educado?
Há sempre um marido fiel
E um pai muito dedicado!
Que não sabe dosar o mel
Sem que os deixe lambuzado!
Amor demais é doce que enjoa,
E arruína a vida de toda pessoa.
Dose o amargo e doce por igual
Para que o amar não fique banal!
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O que nos traz um belo poema
_______________________________________________________

Um belo poema regozija a alma
E “rejubila” ao nosso coração!
Traz alento, bem estar e a calma,
Além de autoestima ao cidadão!
Uma linda poesia preenche o vazio
E nessa solidão nos faz companhia!
Manda nossa melancolia pelo o funil
E devolve ao coração nossa alegria!
Carregue sempre consigo um poema
Para ler nas horas que lhe vem o tédio.
Quem se entreter lendo nossa Iracema?
Vai descobrir da sua solidão o remédio!
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Um poema enriquece ao vocabulário,
Faz a gente desenvolver nossa opinião.
Tira a pessoa da fila grande de otário
E o recoloca no seu lugar de cidadão!
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A mulher não gosta do cara
apaixonado
_______________________________________________________

Mulher não curte o apaixonado,
Pois fica com pena desse alguém!
Pega outro como o seu namorado
Que lhe trata com muito desdém!
Para se livrar do pobre coitado
Que ela acha um “Zé Ninguém”!
Pra que na vida não se decepcione,
E mais tarde venha muito a sofrer?
Por nenhuma mulher se apaixone,
Nem goste dela mais que de você!
Para que na vida não se decepcione?
Por nenhuma musa você se apaixone!
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As 10 frases mais geniais de grandes
pensadores
_______________________________________________________

I

“A Lei da mente é implacável: o que você pensa, você cria;
o que você sente, você atrai; o que você acredita, torna-se realidade”!
BUDA (SIDARTA GAUTAMA)
II

“Persistir na raiva é como apanhar um pedaço de carvão
quente com a intenção de atirar em alguém. É sempre quem
levanta a pedra que se queima”.
BUDA
III
“Livre-se dos bajuladores. Mantenha perto de você pessoas que te avisem quando você errar”
BARAC OBAMA (EX-PRESIDENTE - EUA)
IV

“Antes de diagnosticar a si mesmo com depressão ou com
baixa autoestima, primeiro tenha certeza, de que você não
esta de fato, cercado por idiotas”!
SIGMUND FREUD
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V

“Eu aprendi muito mais com os meus erros do que com os
meus acertos”.
THOMAS EDSON
VI

“O mundo não esta ameaçado pelas pessoas más, e sim
por aquelas que permitem a maldade”!
ALBERT EINSTEIN
VII
“Eu tive sorte. Mas só depois que eu passei á treinar dez
horas por dia.”
TIGER WOODS
(Golfista milionário)
VIII
“Não julgueis para que não for julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados e com a medida com
que medis sereis medidos”!
JESUS CRISTO
IX

“Que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento”!
HIPOCRATES (PAI DA MEDICINA)
X

“Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida”.
PLATÃO

66

Crônicas no Coletivo

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!
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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!
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!
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XIII
As injurias de nossos inimigos doem menos em nosso intimo, que o silencio frio cadavérico dos amigos!
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!
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A era da desinformação

___________________________________________

Vivendo em plena “era da informação”,
O ser humano não tem comunicação!
A mídia é um “meio” de manipulação,
Você “ouve” sem filtrar a informação.
A tevê lhe programa para a aceitação,
Você adere á campanha de vacinação!

Quando a televisão fala e você repete?
Concorda que antidepressivo é normal.
Você joga o “senso critico” no carpete,
E aumenta o rebanho bovino no curral.
A televisão vai fazer de você o joguete,
Um zumbi que não tem opinião formal.

Vivemos numa ditadura da informação,
Que aprofunda muito mais a dominação!
O homem fica “passivo” sem ter opinião,
Como a boceta aberta para o garanhão!
Pensar é antídoto contra a manipulação,
Mas o flúor nos roubou a critica e razão!
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O flúor presente na nossa água mineral,
Deixa essa gente burra como um animal.
Pronta para beber a Coca-Cola industrial.
Vai se envenenar com o fast-food do mal,
Depois se dopar com antidepressivo legal...
Sem questionar essa sociedade do capital.

Ninguém mais sabe a lição de questionar.
Bebe toda a informação de um rio poluto...
Não desconfia que alguém vai lhe enganar,
Pois acredita no agente dum jeito absoluto.
Perdeu a sua mania de investigar e duvidar,
E agora tem carteira profissional de matuto!

Hoje em dia eu questiono a minha religião:
Indago se o padre e o pastor é um ardiloso?
Desconfio de psiquiatra que cura depressão,
Apenas medicando o paciente desgostoso!
Jamais entro nesta campanha de vacinação,
Porque sei que o governo é um asqueroso!

Desconfie desta tamanha e toda facilidade,
Que a tecnologia vem nos proporcionando.
“Vida no sofá” delivre, fast-food, é maldade,
Não somos como boi no pasto engordando.
Somos humanos com direito a privacidade,
Não precisamos de mídia nos manipulando!
O homem foi criado para o movimento,
Quem fica inerte tem o corpo atrofiado.
Vem á tecnologia no presente momento,
E deixa o ser humano todo “definhado”!
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Tranca-o dentro de ínfimo apartamento
E lhe escraviza na internet conectado!

A NET lhe entrega o cérebro de jumento,
Que acha que o real e o virtual tanto faz!
Você já perdeu a família. Pouco lamento!
Agora caiu na rede da Matrix do satanás.
Pode sofrer bullying de todo o elemento,
E virar uma chacota de inimigos virtuais!

O progresso deste mundo é uma ilusão,
Um campo minado de toda escravidão!
Você vai para o campo de concentração,
Pensando ser playground e recreação!
Preso na rede mundial de computação,
Que nem uma caça dentro do alçapão!

No Facebook expõe a sua identidade,
E no Whats App posta sua vida inteira!
Agora virou um gado sem privacidade,
Emburrecido pelo flúor da sua torneira.
Na Matrix virou “fantoche” da maldade,
Que acha que o “chip” é uma pulseira!
O Homem “deletou” o cérebro e o pensar,
Pois agora o computador “pensa” por mim.
Acredita em qualquer mentira que escutar,
Porque o flúor já degustou o espírito sim!
O Google virou confessionário a desabafar,
Pois amigo não é mais flor de nosso jardim!
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Agora tem um cérebro todo programado,
Pois uma “lavagem cerebral” ele ganhou!
Acredita em qualquer mentira do mercado,
Pois não questiona mais o seu opressor!
Bebe Coca-Cola com salsicha, é vacinado...
Usa pasta dental e bebe água com o flúor!

Rio com muita gargalhada deste “civilizado”,
Que bate no peito e se orgulha da tecnologia.
Um zumbi pela televisão e a NET manipulado,
Acreditando em qualquer boato e demagogia.
Vivendo como uma boiada num curral lotado,
Dependente de droga, remédio e tecnologia!

Aceitando qualquer coisa que vem de graça:
O Facebook, a droga, o remédio e a cachaça...
Pensando que político é um amigo na praça,
E quem lhe ama como seus pais faz pirraça!
No Brasil ainda usa aquela camisa do Barça...
Enriquecendo o Barcelona que lhe desgraça!
Faremos uma grandiosa faxina mental,
Começando desligando essa televisão!
Esqueça até mesmo o “jornal nacional”,
Pois até a sua noticia é falsa informação!
A tevê distorce a verdade, espalha o mal,
E impede as pessoas de falar a opinião!

O compromisso da tevê é com o dinheiro,
Até a sua doença é um motivo de faturar.
Sua depressão o psiquiatra faz o salseiro,
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Comemorando o antidepressivo lhe viciar!
Explora a fé, o sexo e até a fofoca parceiro,
Ao ligar para o Big Brother Brasil acolá!

O capitalismo é bruto, satânico e vampiro,
E se torna um psicopata quando bonzinho!
Ele polui os rios, envenena o ar que respiro
E faz minha vida valer menos que carrinho!
Leva a privacidade e anos de vidas sem tiro,
E me transforma em um jeca tatu bobinho!

Questione a água, comida e o refrigerante,
E com uma lupa leia o rotulo do alimento!
Não bote doença no corpo como ignorante,
Que come tudo sem nenhum discernimento!
Não se deixe enganar pelo “sabor viciante”,
Pois você não é nenhum burro ou jumento!
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O medo de perder
________________________________________________________

TODAS AS COISAS que tive medo de perder ou de acontecerem nesta vida acabaram perdidas e aconteceram logo o
temor é um mau conselheiro. Exclua de sua vida o medo de
adoecer, o medo de perder o emprego, o medo de ficar pobre, o
medo de ficar solitário sozinho na solidão, sem os filhos e sem
a mulher, sem os amigos, o medo de envelhecer, o medo de
falar em publico (que no Brasil suplanta o medo da morte) e o
medo de morrer. O medo é uma energia maligna que atrai tudo
aquilo que você teme! No Rio de Janeiro uma mãe tinha medo
que o filho entrasse no BOPE e morresse pelos bandidos. Em
um dia o seu filho foi morto pelos traficantes... Tive medo de
perder a esposa, os filhos, de adoecer, de sair do seminário
católico e no final tudo isso aconteceu.
Quando você teme por perder algo ou alguém, você já esta
vibrando nessa energia da perda. O universo é regido por duas
forças antagônicas: o amor e o medo. Ao ter coragem você atrai
o respeito, a compaixão e o temor do adversário. O mundo
conspira a favor dos destemidos. Veja aonde chegou o Alexandre Magno (O Grande) da Macedônia? O Júlio Cesar de Roma?
Você mostra aos outros o seu poder de decisão e de comando
de sua vida. Por outro lado, se você se comporta no viver como
cachorro de pobre, medroso, que ao menor latido do inimigo
bota o rabo entre as pernas? Você transfere, delega e faz uma
procuração para os outros terem poder sobre a vida. As pessoas
vão decidir o que fazer com a sua miserável existência. Por
exemplo, a mulher abandona qualquer homem que tenha medo
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de lhe perder. E de macho carente de afeto ela nem chega perto
dele! E os humanos tendem a se afastar das pessoas muito apegadas pegajosas, inseguras, temerosas pela perda de sua amizade, afeição ou companhia. Quando a mulher se acha a poderosa responsável pela vida sexual do marido? Ela ousa até lhe
botar para dormir no sofá, na cama dos filhos... Duvido que ela
faça isso, se soubesse que o esposo tem uma amante em vistas?
Ou que soubesse que estaria saindo com alguém? O poder de
decisão dela cairia por terra e o medo de perder o companheiro
tomaria conta dela!
Imite os bichos alfas, os machos dominantes das manadas
de elefantes, dos bandos de leões, dos grupos de macacos, que
andam com o peito erguido, nariz ereto e a calda empinada
como um pavão se mostrando para a fêmea... A autoestima, o
amor próprio e a autoconfiança são fatores preponderantes
para os indivíduos que querem vencer! Aos adversários devemos ter respeito e jamais subestimá-los, para que o exemplo de
Golias com o Davi não suceda em nossa vida!
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O bode expiatório dos hipócritas

O BRASILEIRO é um povo que se odeia a si mesmo e
que constantemente tira “férias de si próprio”! Ele tem sempre
um “bode expiatório” para resolver e pagar pelos seus erros,
pecados e falhas. Segundo o Dicionário de Significados OnLine: “Bode expiatório é uma expressão usada para definir uma
pessoa sobre a qual recaem as culpas alheias. Bode expiatório é
uma expressão usada quando alguém é acusado de um delito
que não fez, ou que não foi...”. Esta tradição remota aos judeus
que para aplacar a ira dos deuses sacrificava um bode para expiar os seus delitos pecaminosos! Ou seja, eles praticavam os
pecados, mas quem pagava por eles era um animal inocente! E
assim eles perpetuariam a vida desregrada de sempre...
Pois bem, os brasileiros se identificaram com esta tradição
israelense e para se safar dos seus defeitos “escolhe” sempre
um “bode expiatório”! O aluno que não quer estudar e vai apulso para a escola “culpa o professor” que esta lhe perseguindo. A
mãe dele acha que o “mestre” é o bode expiatório para agredilo e se queixar do “filhinho santo” na direção idiota. Jamais
passa pela cabeça de que o sujeito é preguiçoso, mau caráter e
fofoqueiro. No casamento quando acontece o divorcio o cônjuge “traidor” é o bode expiatório. Quando o matrimonio dava
certo o casal era 20, agora que se separou alguém tem que levar
a culpa sozinho. Quando se fala em “corrupção” o nosso bode
expiatório é os políticos. Olhe que o povo “fura a fila” nos bancos, “fica com o troco a mais” no supermercado, “finge pênalti”
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falso no futebol de várzea e no profissional, “cola” direto nas
provas e nos vestibulares, no ENEM, “simula amizade” para
aplicar golpes nos amigos, tomar emprestado dinheiro e não
pagar, transar com a sua esposa, com a sua filha, mas na hora
de assumir a “corrupção particular” a saída é buscar o “bode
expiatório” do parlamentar! Como se os políticos não tivessem
saído de um ambiente infectado de ratos traidores.
No sábado de aleluia a cidade inteira vai para a praça
“queimar o Judas”... Veja bem que todos os discípulos “traíram” o mestre Jesus, exceto João, Maria e Madalena que ficaram ao pé da cruz na crucificação. Pedro o negou por três vezes, Tomé duvidou da sua ressurreição, disse que precisaria
botar o dedo nos buracos dos cravos para poder acreditar. E o
resto se acovardou e se escondeu dos judeus. Sequer foram
gritar por Jesus no julgamento falso. E assim o brasileiro vai
“queimando” o Judas e se safando dos seus pecados. “Aqui a
violência é sempre do outro” como nos disse o filosofo Leandro
Karnal. O povo em si é cordial, generoso e pacifico. Se alguém
lhe fechar no transito ele reza pelo transgressor. Se o cara cantar a mulher dele ele manda o rapaz se assuntar... Se você se
esbarrar com um transeunte na calçada? Ele lhe pede desculpas ou lhe manda para a p.q.p.?
Enquanto o brasileiro buscar “bode expiatório” para os
seus erros, se fingir de “vitima” e de “coitadinho” quando estiver por baixo, o Brasil sempre será um país de terceiro mundo,
subdesenvolvido, roubado, explorado e semi analfabeto!
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A importância dos livros e da leitura
_______________________________________________________

O livro é sempre um sábio que nos desafia,
Uma pergunta que nos faz pensar, um
Dicionário que nos oferta novas palavras
E um atalho para o conhecimento!
Não é por acaso que a igreja proibia aos
Servos medievais de aprender a ler, os
Livros eram restritos ao clero, padres e
Monges, além de criar uma lista de livros
Proibidos: o Index.
O Papa Gregório VII fundou a Inquisição
Para censurar a publicação dos livros,
Castigar os hereges e ditar a fé cristã!
Na antiguidade os governos tiranos
Queimavam as bibliotecas e hoje os
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Neonazistas da Nova Ordem Mundial
Capitalista sucateia as bibliotecas,
Seleciona o besteirol que pode ser
Publicado e a literatura que não lhe
Interessa fica na edição independente.
Toda poesia critica social é excluída da
Publicação das editoras nacionais.
Livros de pintar que nos “idiotizam”
E nos deixam acéfalos são vendidos aos
Milhões sob o pretexto imbecil de
Combater o estresse!
O capitalismo sempre tem um argumento
Bonito para nos empurrar uma mentira
Satânica.
Depois para não editar as nossas poesias?
Eles nos dizem uma desculpa esfarrapada
De que a “poesia é um estilo fracassado”!
E como somos imbecis que nada questiona
Aceitamos de bom agrado qualquer mentira.
Nem em nossas escolas a leitura por prazer
É aceita, nela o ato de ler um livro vira uma
“Obrigação” para se adquirir nota de prova,
Passar no Vestibular ou no ENEM.
O objetivo do sistema educacional logo é
Alcançado que é o de criar no aluno um
Ódio pelos livros.
É fácil se identificar na “manada” os néscios
Presos no curral da imbecilidade: eles não
Gostam de política e nem tem o habito da leitura!
São viciados em novela, futebol e carnaval e
Ainda telefonam pagando para o Big Brother
Brasil... E pasmem senhores o sonho de consumo
Dessa gente? É ser manipulado por Pedro Bial
No Big Brother da Rede Globo!
Em outras palavras, a idiotice chegou a tal
Ponto que nós pagamos caro para ser
Manipulado em rede nacional... Evidentemente
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Perdemos o senso do ridículo!
Quando vemos as câmaras de vereadores vazias,
As bibliotecas desertas, os livros empoeirados
E as livrarias sendo fechadas?
Por outro lado as academias superlotadas, as
Igrejas protestantes lotadas, o shopping Center
E os sofás cheios diante da mentirosa ilusionista
Da televisão?
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Quanto mais cheio de ignorância
mais vazio de sabedoria
_______________________________________________________

Quanto mais cheio estiver o carrinho
No supermercado, mais vazia estará de
Informação o cérebro do consumidor!
Quanto mais cheio estiver o armário
De remédios, mais vazio estará a
Mente do enfermo!
Quanto mais cheia estiver a academia,
Mais vazia estará a cabeça do cliente!
Quanto mais vazia estiver a biblioteca,
Mais cheio de idiotas vai esta o sofá da
Sala de televisão!
Quanto mais vazia estiver a livraria,
Mais cheio estará o bar no happy hour!
Quanto mais vazia estiver a mente de
Informação, mais cheia estará ás pessoas
De ignorância!
Na “era da informação” privar ao povo
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De se informar é o mesmo que impedir
A população de se alfabetizar!
Hoje em dia a informação é tão importante
Que os rótulos dos alimentos industrializados
E dos remédios vem em letras minúsculas!
É que a indústria alimentícia e os laboratórios
Não querem que o povo saiba o veneno
Que estão ingerindo nele!
Todo remédio é uma droga perigosa que pode
Viciar, causar dependência, fortalecer os vírus,
Mas os imbecis pensam que é bom pra saúde!
O bom para a saúde é não tomá-los!
Ser informado é tão importante que os
Governos privam as escolas de mandar
Os alunos estudarem a Constituição, o
Código Civil e Penal, o Código do Consumidor,
Além de restringir o acesso á internet gratuita,
Os princípios da educação financeira, da
Educação alimentar, OSPB, e da moral e da ética.
Excluímos os grêmios estudantis para
Que os estudantes não se interessem pela
Política e fiquem alheios ao que realmente
Interessa em suas vidas!
Somos um povo que depois da eleição
Não sabe em quem votou, toma drogas e
Vacinas sem ler a bula dos remédios,
Ingere comida industrializada sem ler o
Rotulo dos alimentos e depois pega câncer,
Diabetes, hipertensão e Alzheimer sem
Saber que a comida foi à causadora!
Isso é o preço que pagamos pela nossa
Hipocondria, vício em medicamentos,
Convulsão alimentar e dependentes da
“Lei do menor esforço”!
É mais fácil se tornar um idiota do que
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Se transformar em um sábio!
O gado bovino precisa primeiro de uma
Cesta básica de Bolsa Família, de um
“Minha Casa, Minha Vida”, mas de um
Mínimo de livros clássicos e avulsos não!
Manter o povo na ignorância é uma
Maneira eficaz de manipulá-lo nas
Eleições ou como “massa de manobra”
Em plebiscitos, consultas populares e
Nos protestos armados pelos atores da
Politicagem!
Um povo desinformado vira uma boiada
No curral da manipulação da politicagem!
Não podemos, todavia, taxar a população
De “vitima” da falta de informação!
Pois por outro lado, vemos os professores
Sendo agredidos pelos alunos, poetas
Sendo excluídos do meio colegial, as
Bibliotecas vazias, livros empoeirados,
As praias lotadas, os bares cheios e as
Salas de tevê cheias como pernas de
Boneca!
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Onde está a felicidade
_______________________________________________________

A felicidade, cara?
Não está atrelada a nenhum produto do
Mercado: nem iate, notebook, jóia rara
Ou carro do ano e mansão!
Quem faz a ligação entre o “ser feliz”
E a aquisição de um colar de ouro
São as propagandas falsas, conotativas
E mentirosas da televisão!
O fetichismo do capital nunca foi fonte
Saudável de satisfação, pelo contrario,
Seu contentamento é passageiro.
Dura tão somente assim que aparece
Um novo objeto tecnológico mais
Moderno, de mais belo designer...
O mercado espalha a “insatisfação”
Na forma mais deslumbrante que
Podemos imaginar!
Do contrario, não enganaria os tolos,
Os idiotas, os ignorantes e os alienados!
Se quiser saber mais meu chapa?
A felicidade não esta vinculada a
Pessoa amada, aos seus filhos ou aos
Seus amigos? Duvida? Então, no dia
Em que sua esposa lhe trocar por outro,
Seus filhos crescerem e saírem de casa,
E seus amigos o traírem?
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Onde ficará a sua felicidade?
Quer saber meu camarada!
A felicidade no dizer de Rousseau
“Não poderá esta em nada fora de você”!
Jesus, o mais completo homem que
Pisou nesta terra, não tinha sequer,
Um barraco para se proteger do sol!
Ele foi um andarilho mochileiro que
Andou Pregando a Boa Nova a toda
Criatura. Falava que o amor a Deus e
Ao próximo era o resumo das escrituras!
O próprio chegou a nos falar que
“As raposas tinham as suas locas e os
Pássaros os seus ninhos, mas o Filho
Do Homem não tinha onde reclinar a
Sua Cabeça?”
E no em tanto com certeza, a pobreza
Nunca foi desculpa para roubar, assaltar
Ou matar? Menos ainda motivo para invejar
Os reis psicopatas deste mundo? Apesar de
Sua sabedoria ultrapassar a de qualquer
Mortal? Usava o saber para ensinar as
Pessoas e não para humilhar os ignorantes!
Era um Homem Deus que se fazia humano
Em meio de tanto “humano” que se fazia
De Deus!
Deus nos deixou as riquezas, o dinheiro
E o ouro para servir aos homens, para
Conquistar o bem estar, eles, porém,
Tornam-se escravos delas, além de
Escravizar os outros para obtê-las!
A felicidade, contudo, esta dentro
De si mesmo, tanto do pobre como
Do milionário!
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Vencer ou perder a culpa é de si
mesmo
_______________________________________

O SER HUMANO quando quer vencer ou perder faz por
merecer! A vitória e a derrota não são frutos do acaso, do destino ou da sorte ou do azar. Não se cai para a pobreza ou segunda classe por acaso nesta vida! Assim também não se sobe
para a primeira classe ou para a riqueza por meio de sorte.
Acontece que a nossa incompetência, a carência de organização financeira, intelectual ou amorosa, além da falta de planejamento está presentes nas derrotas. Por outro lado, a competência, a organização e o planejar das ações estão por trás
das vitorias!
Quando não cumprimos com o nosso dever, não fazemos a
lição de casa e não nos ajudamos a vencer, acabamos nesta vida
por depender dos outros! Quando somos irresponsáveis conosco, acabamos por ficar nas mãos alheias! Preferimos fazer o
que os outros nos mandam a fim de culpá-los depois se não der
certo! Somos covardes para nos assumir, nos cuidar e nos zelar
por medo de arcar com as responsabilidades pessoais de ser
feliz ou infeliz! Nossas mães nos educam para sermos dependentes dela e não para sermos independentes. O brasileiro tem
uma mania de procurar um “bode expiatório” para assar em
prol das suas derrotas! Quando o real culpado é ele mesmo!
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Veja bem nas vitorias assinamos em baixo, mas nos fracassos
culpamos aos demais! E assim perpetuamos os erros por toda a
vida ao invés de aprendermos com eles!”Terceirizar” as derrotas é mais fácil do que assumir os prejuízos financeiros ou
amorosos! Preferimos esquecer a traição desta mulher e lá na
frente sermos novamente vitima de outra infidelidade! Nós em
sua maioria não aprendemos com os tombos, quedas e perdas!
As pessoas temem as criaturas autônomas, de autoestima
elevada, e donas do próprio nariz! Elas sentem não poder mais
nos manipular, nos usar ao seu bel prazer! Ninguém gosta de
quem “decide” a própria vida. Ficam receosas de não poder
mais nos usar, nos dominar e nos manipular como um boneco
humano! Ficam tristes porque não podem mais nos dar aqueles
conselhos nefastos do inferno!
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A imprudência dos brasileiros
_______________________________________________________

“O brasileiro só fecha a porta depois de roubado”!
CONCORDO em gênero, numero e grau. É verdade. O cara só desconfia da mulher depois do adultério. O pai só corrige
o filho depois que lhe furta dinheiro escondido. Só rompe a
amizade depois que o amigo lhe esculacha! Só vai ao medico
depois que esta doente. Só se consulta para comprar o remédio
e não para buscar a cura. Somos mestres em procurar consertar os erros, as doenças, as traições, contudo, somos relapsos e
negligentes em buscar a prevenção das enfermidades, em dizer
“não” aos pequenos corruptos, em por limites nas criaturas
abelhudas. Só vai a igreja quando esta na miséria. Faz tudo na
ultima hora e se atrasar culpa o transito caótico. Economiza o
ano inteiro quinhentos reais para comprar um abada de carnaval, mas acha caro um livro de trinta reais, um remédio de cinquenta reais... É um preguiçoso em cumprir os acordos, acha
que os pequenos delitos, os erros ínfimos são toleráveis assim
como o roubo de bijuterias. Somos contra o suicídio dos indivíduos, contudo, se a morte vier em doses homeopáticas através
das drogas, do cigarro, da bebida, da comida, do estresse, da
colisão do transito, do endividamento e da poluição? Aceitamos o câncer, o acidente vascular cerebral (AVC), a hipertensão e a morte com tranquilidade. Se o pai mandar ao mercado
o filho comprar pão de sal e manteiga e ele lhe trouxer pão doce e margarina? Ele acata numa boa a desculpa do filho. Mesmo sabendo que com o troco comprou um picolé. É tolerável a
89

Birck Junior

namorada flertar com os canalhas, o que nos é inadmissível é
transar com eles!
Somos muito permissivos com os pequenos delitos, com as
pequenas infrações, não levamos a serio as “ameaças” das pessoas, somos incrédulos e negligentes na “vigilância” dos filhos,
dos amigos e da nossa mulher. Encaramos numa boa as pequenas ofensas, os pequenos gestos de desrespeito, de deboche, de desconsideração. O outro pode gritar comigo a vontade,
desde que não me bata? Não brigo com ninguém porque passou na frente na fila do INSS ou no banco. Não me envolvo em
briga de marido e de mulher, se vejo um crime acontecer em
minha frente fugir para não servir de testemunha... Permito e
assino embaixo das estatísticas de homicídios de mais de sessenta mil pessoas por ano no Brasil, mas eu não tenho nada a
ver com isso. Sou crente, não roubo, não fumo drogas, não saio
de casa a noite, tenho uma venda nos olhos para viver e para
dormir. Nunca ouvir dizer de que a “omissão” de socorro ás
vítimas ou a desídia, ou seja, a falta de ação num cumprimento
de um dever seria também um crime. Ainda temos até um ditado para justificar o desrespeito: “fale bem ou mal de mim,
mas fale de mim”. Só acordamos com uma agressão física, uma
tapa na cara, um vai tomar no seu c... Fomos educados a esperar no que vai dar: deixa acontecer, deixa chegar, deixa ver no
que vai dar, até a nossa felicidade colocamos no futuro...
Quando eu acertar na loteria, quando eu me formar, quando eu
ter dinheiro, depois que eu deixar de beber, de fumar, de usar
drogas... Aí já chegou a UTI só resta pedir perdão a quem esculachou nesta vida e aguardar o velório.
Quase ou nunca aprendemos a por limites aos intrusos ou
a dizer “não” aos safados. Nossa vida é como um pasto sem
porteira onde qualquer boi ou vaca pasta e come ao bel prazer.
Crescemos acreditando que precisamos agradar aos outros
para merecer deles atenção e afeto. Milhares de amantes e de
amigos ao nosso redor usam nos abandonar, nos desprezar
como “ameaça” infalível contra nós. E como temos uma baixa
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autoestima crônica, endêmica e ainda somos dependentes da
atenção, do afeto falso e da aprovação dos outros, aceitamos a
chantagem emocional com toda a normalidade.
Quando não temos o “autoconhecimento”, não entendemos
o enunciado do Portal de Delfos: “conhece-te a ti mesmo e
conhecerás o mundo e aos deuses”! Ou seja, o que acontece no universo macro cósmico, é o mesmo que passa em nosso mundo interior. Temos 2/3 de sangue no corpo o mesmo
que a terra tem de água. Nossa cabeça tem cem bilhões de neurônios o mesmo numero de estrelas no sistema solar da nossa
galáxia. Nosso cérebro tem duzentas mil vezes a potencia do
maior e do mais poderoso computador japonês. Um minuto de
nossa atividade cerebral seria preciso 36 (trinta e seis) minutos
de trabalho do supercomputador.
Somos uma síntese do universo original e nos comportamos como uma Xerox desbotada. Nascemos com uma identidade única e com talentos naturais para se desenvolver até mil
vezes, mas preferimos enterrar as nossas qualidades e invejar
as virtudes dos outros. Quando fracassamos em alguma atividade seja ela emocional, política, literária, intelectual ou financeira? Pomos a culpa nos demais: fulano me roubou, cicrana
me traiu e beltrano não me ajudou. Por outro lado, se formos
vencedores, assinamos em baixo das vitorias e nos outorgamos
o mérito da vitória. Permitimos que as pessoas nos bote para
baixo, nos abaixem a autoestima, depois nós cobramos delas a
nossa valorização e o nosso apreço! Quando colocamos as criaturas em primeiro plano na nossa vida, o que nos resta é a segunda ou a terceira via na existência delas!
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As pessoas falam mal de todo mundo
________________________________________________________

SE aquelas pessoas “fofocaram”, “bisbilhotaram”, “malharam”, “martelaram” e falaram mal de Jesus Cristo – O Filho de
Deus, o amor personificado?
Jesus foi chamado de beberrão e de comilão pelos fariseus.
Disseram que as suas curas eram feitas pelo poder de belzebu,
o príncipe dos demônios! Falaram que se fosse um profeta santo? Não andaria com gente de má conduta como aos cobradores de impostos, não beijaria Madalena na boca, não seria acariciado em publico por prostitutas, não curaria aos leprosos,
romanos e outras pessoas estranhas!
Se aquelas pessoas “fofocaram”, “bisbilhotaram”, “martelaram”, “malharam” e falaram mal de Jesus Cristo – O Filho de
Deus, o amor personificado?
Imagine o que as criaturas não vão falar de nós simples
mortais? Em seu lugar você para os outros não passa de gay, de
lésbica, de ladrão ou de corno... Os indivíduos precisam humilhar a sua pessoa para que se sintam engrandecidos, orgulhosos e melhores do que você! Desde ao nascimento eles “compa92
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ram” você aos demais sujeitos e lhes julgam pelos “resultados”
a fim de botar você sempre pra baixo, para abaixar a sua autoestima, destruir o seu amor próprio e derrotar a sua autoconfiança. Para lhes falar que é inferior aos outros! O seu lugar é o
de um sujeito derrotado com um complexo de inferioridade
crônico!
A vida não se resume ao que os indivíduos “recalcados” dizem de nós, mas é resumida por aquilo que pensamos e acreditamos sermos nós mesmos!
Eu sou um vencedor e um criador fantástico! Sou o melhor
naquilo que amo fazer e que para isso vim a este mundo!
Queira ou não as pessoas sempre vão pensar e falar mal de
você! Fodam-se os outros!

93

Birck Junior

O cérebro aposentado
_______________________________________________________

Para que “PENSAR” nesta vida?
Por que perder tempo em refletir?
Em questionar? Ou em Duvidar?
Se tudo já nos vem empacotado,
Enlatado, engarrafado, pensado
E “pronto” para ser consumido?!
É assim com a sardinha, o refrigerante,
A lasanha, os remédios e as noticias!
E se quiser também a fé já está “pronta”
Pelo pastor ou pelo padre, basta seguir
De olhos vendados e de “lavagem cerebral”.
As reportagens são fabricadas pela mídia
De acordo com a política da emissora,
Todavia, acho que é verdade e que o seu
Conteúdo é inocente, a político e limpo!
Os padres e os pastores fazem uma
Homilia do jeito que eu gosto! Nada de
Política, crítica social ou de denúncias?
Afinal de contas religião que se preza
Não se envolve com os atos corruptos dos
Prefeitos, dos deputados ou do Presidente?
A novela global faz a sacanagem que eu
Aprovo: esculacha com a família, bota o
Homem na cozinha, manda raspar o
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Peitoral, as coxas, fazer as unhas...
Enquanto a mulher faz academia com
O personal trainer, toma anabolizante
Para adquiri musculação e fica com o
Corpo mais masculinizado enquanto o
Macho alfa fica mais afeminado!
O homem vai para o salão de beleza
Ao passo que a mulher vai para a
Academia! E ai do infeliz que “discordar”
Deste “paradigma”? Corre o risco de
Sofrer “bullying”, ser censurado pelos
Hipócritas e ouvir críticas de todo lado!
-“Você é um retrógado, homem das
Cavernas e um machista convencido!
E eu lhe respondo:
-“Sou do tempo em que o galo é
Que cantava no terreiro e a galinha
Tomava conta dos pintinhos!
A leoa é que caçava, mas o melhor
Pedaço da caça é servido ao leão!
É uma questão de hierarquia e não
De ser “feminista ou machista”?
Pregar o evangelho era uma obrigação
De Jesus e não de Maria, a sua mãe!
Homem e mulher são “iguais” em
Dignidade, porem, “diferentes” em
Suas funções!
O homem sempre foi um caçador
Aventureiro e não um sujeito
Afeminado, domesticado e um
Candidato a ser enclausurado
Dentro do próprio lar! E o pior?
Se não “obedecer” a sua mulher?
Cai no chicote e fica sem sexo
Pelo tempo que ela quiser?
Para que ter uma “opinião” própria?
Se o editor do telejornal já nos manda
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Uma “opinião” pensada, pronta e
Preparada para ser aceita em rede
Nacional?!
Por que vou “opinar” em assuntos sociais
Da minha cidade? Fazer cobranças ou
Coisas do tipo? Se eu já nomeei o meu
Prefeito para me representar na câmara
Municipal?
Se já votei nos parlamentares, assinei o
Cheque em branco do poder para que
Eles me representassem nas bancadas
Municipais, estaduais e federais?
O cano de água quebrou em minha rua?
O problema é da EMBASA ou da SEDAE?
Água limpa é pra lavar o mau carro e jogar
Na privada, afinal de contas “eu tô pagano”?
Para que “pensar” no meu viver?
Se já temos o Google para pensar
Por mim, além dos meus pais e do
Meu cônjuge?
Sabe de uma coisa, caro colega?
Decidir “terceirizar” a minha vida
Completamente!
O padre ou o pastor vão acionar o
Botão da idiotice para fazer em mim
Uma “lavagem cerebral”!
A nutricionista vai “ditar” a minha comida!
O medico vai “outorgar” a minha saúde,
Além de me curar da obesidade,
Hipertensão ou da depressão.
O psiquiatra vai “cuidar” da minha
“Saúde psíquica”!
Não preciso perder
Tempo com leituras imbecis para
Exercitar o meu cérebro? Basta o
Professor de educação física me
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Trabalhar os músculos da bunda,
Do abdômen e dos braços!
Pouco me importa se aos cinquenta
Anos entrarei em “depressão” crônica,
Após a convalescência muscular!
A polícia vai me reprimir os atos de
Violência contra os filhos e a mulher!
A gravadora “gospel” ou a “som livre”
Vai me vender ás besteiras musicais que
Tenho que escutar!
A moda vai “tiranizar” as minhas roupas!
O telejornal vai dar a minha “opinião”?
Ah! O jornalista é proibido de “opinar”
Nas noticias, logo, não tenho que dá
Parecer a ninguém!
Sou um sujeito a político, alienado de
Carteira assinada, medíocre de nascimento
E não me envolvo em assuntos socais!
Sou da geração do “sofástico”, aquela
Que só curte a vida sentada no sofá,
Um descontrolado mental, que também
Faz parte da geração “neném”, ou seja,
“Nem estuda e nem trabalha”, e aos
Dezoito anos já está esperando os pais
Envelhecerem para usurpar a mísera
“Aposentadoria” dos velhos!
É triste, mas é verdade! A aposentadoria
Cerebral não é uma ficção cientifica, mas
Um fato que constatamos em nossos
Dias atuais!
Viver a vida no “automático” virou uma
Coqueluche mundial! O nosso “pensar”
Foi definitivamente “terceirizado” pelas
Pessoas da sociedade capitalista selvagem!
É tanta “facilidade” em nossa casa? Que o
Único “controle” que temos é o do
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“Controle remoto” da televisão, do
Som e do vídeo!
Só “pensamos” para mudar de canal,
De musica ou de filme? Jamais para
“Mudar” de pensamento, de atitude,
De preconceito ou de ideia equivocada?
E quando alguém questiona-nos sobre
Alguma coisa?
Simplesmente respondemos como todo tolo:
“Porque sim”! Como se a nossa vida fosse
Uma cerveja “Schim”?
Não importa se o miolo for de pote,
A cabeça de uma biruta como de uma
“Boneca inflável”, o que importa é:
A barriga é tanquinho, o corpo é sarado
E o “cérebro? Ô coitado! Aposentado”!
Não me fale “cargas d’água”?
Seu miolo de pote!
Sua cabeça de pitu!
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O Brasil foi privatizado e não
avisaram aos pobres
_______________________________________________________

FAZ TEMPO que tento entender porque as “mudanças sociais” não acontecem em nosso Brasil? Sei que os protestos na
Copa da FIFA de 2014 vão acontecer, mas não vai dar em nada!
A nossa mídia é imbecil, comercial, comprada e forma o latifúndio dos meios de comunicações nas mãos de umas dez e poucas
famílias aristocráticas e oligárquicas. As televisões e as rádios
são concedidas pelos governantes e políticos que detém 85% das
emissoras do Brasil. São as raposas tomando conta do galinheiro! E ficam a serviço dos parlamentares e do grande capital financeiro. A propaganda, o comercio enquanto o povo fica sem
voz e sem como se fazer ouvido! O “direito do cidadão a informação” é roubado pelos nossos parlamentares safados! Os desenformados é que elegem a tropa dos corruptos que manipulam
a “massa” sem razão! A cultura popular foi excluída e nas editoras não se publicam livros de poesias, cordéis ou crônicas do
povão. Os nossos jornais, as revistas e as televisões boicotaram a
entrevistas de poetas desconhecidos! Publicam imagens de bandidos mortos, mas de poetas vivos ou de poemas nada! Ate receita culinária é publicada enquanto “poesia” é excluída! A nossa
“ditadura democrática” não se mistura com o povo. O que dizem
de “democracia” finda quando se fecha a ultima urna eleitoral. E
o único direito que o brasileiro possui de fato é o dever sagrado
de pagar impostos extorsivos! Se diga de passagem uma “draconiana” carga tributaria. Em 2013 foram arrecadados aproximadamente um trilhão e setecentos bilhões de reais. De primeiro de
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janeiro a vinte e cinco de maio o brasileiro trabalha para pagar
os impostos. Ou seja, cinco meses para arcar com impostos abusivos e o seu retorno é o pior possível. Arrecadamos impostos
como a Alemanha e investimos como os países africanos ou como a África do Sul. Fiquei sabendo que a Nigéria investe na Saúde (7,0%) sete por cento do PIB enquanto o Brasil apenas (3,8%)
três vírgula oito por cento. Isso quer dizer que o nosso problema
não é a falta de recursos graças a Deus temos até de sobra para
construir porto em Cuba de Fidel Castro. O Pré-sal é uma fonte
de petróleo gigantesca que nos vai gerar bilhões de dólares em
divisas para o país. Arrecadamos muito bem e administramos
muito mal.
Somos um Brasil rico de pobres e farto de desigualdades
sociais. Aproximadamente um milhão de pessoas vivendo nos
lixões, nas ruas mendigando um prato de comida, nas Cracolândias sem assistência médica e dopadas por drogas de graça do
governo. Somos uma nação sem projeto para o futuro do nosso
povo. O Projeto Popular de Reforma Agrária e de Educação de
João Goulart foi enterrado pelo “Golpe Militar” de 1964. Ficamos sem direito de expressão por vinte e um anos de ditadura. A
democracia foi enterrada e a cidadania sucumbida. Os militares
criaram obras “faraônicas” como a Rio - Niterói no Rio de Janeiro (antiga Guanabara), a Transamazônica no Amazonas, mas
abandonou a nossa Educação, a Saúde, o transporte público e
achatou os salários dos pobres. Chegou ao ponto de dizer que o
“Brasil ia bem, mas o povo de mal a pior”.
Depois do “Golpe Militar” o brasileiro favelado recebeu o
“golpe do capital” especulativo financeiro. Ou seja, o Brasil foi
privatizado e não avisaram aos pobres. A estatal como a
Vale do Rio Doce foi privatizada ou doada a preço de banana aos
capitalistas estrangeiros. Até ai se pode entender. O pior ainda
estava por vir! Os políticos resolveram também “privatizar o
Brasil”, mas não avisaram aos pobres. Hoje nós temos uma “nação de fachada” para enganar os analfabetos cujo único sentimento de patriotismo consiste em torcer pela nossa Seleção Bra100

Crônicas no Coletivo

sileira! E a cidadania termina quando se fecha a ultima urna
eleitoral. “No tempo da Eleição é que o pobre é cidadão” é o titulo de um poema que fiz há um tempo! Na Copa “somos Um Só”,
todavia, após o mundial, volta à realidade de autoritarismo, truculência policial e intolerância pessoal. Os nossos problemas
coletivos foram solucionados, mas de maneira privada! Para
substituir a Educação falida, reprodutora do sistema opressor,
criamos a escola particular. Para substituir o SUS sucateado, um
sistema “Sem Utilização Social” com hospitais sem médicos,
aparelhos sem enfermeiros, faltando remédios temos os Planos
de Saúde Privado. A nossa doença virou um negocio lucrativo
para os laboratórios, os psicólogos, os psiquiatras e os médicos.
Além dos governantes que arrecadam nossos pesados impostos.
As rodovias esburacadas foram privatizadas. Agora rodar requer
pagar pedágios altíssimos. E com isso os alimentos ficam caríssimos! A Segurança também foi privatizada! Os ricos têm cães
de guarda, além de seguranças particulares, o povão, todavia,
quando escapa do assaltante, é metralhado pela policia militar.
O Estado nem defende o cidadão, e o pior ainda o ataca com sua
Policia Militar. Os linchamentos no Brasil em 2014 já chegaram
a mais 50 casos e isso significa que quando o estado se omite da
justiça, o povo faz com as suas mãos! A expectativa de vida de
um favelado é de vinte e cinco anos. O mesmo da Faixa de Gaza
em Guerra entre Israelenses e palestinos. Os homicídios no Brasil superam os números de guerras como a do Iraque e os Estados Unidos, da Chechena entre outras. Foram mais de 56 (cinquenta e seis) mil mortes apenas no ano de 2013. E em sua maioria de 70% (setenta por cento) pobres, negros e favelados. Um
verdadeiro extermínio e genocídio da raça negra! Ou seja, o chicote da escravidão foi trocado pelo fuzil da PM e do bandido. A
escravidão foi substituída pelo genocídio. E todos ainda culpam
as drogas, a bebida e o crack. A população assiste “bestializada”
ao golpe do genocídio dos pobres, negros favelados. No transito
mais de 50 (cinquenta) mil óbitos anuais. Números tão alarmantes que apresentados no exterior eles questionam: “E vocês brasileiros não fazem nada não?” Claro que fazemos! Patrocinamos
a Copa da FIFA 2014 e fazemos o maior carnaval do Mundo na
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Marques de Sapucaí no Rio de Janeiro e na orla Ondina Barra
em Salvador na Bahia com os ensurdecedores trios elétricos!
Imitamos os romanos que faziam “pão e circo” para distrair as
populações desempregadas de Roma. O Brasil copiou e mudou
de nome. O pão vem em forma da “Bolsa Família”, uma merreca
que muitos pais ainda desviam para a cerveja diária! O Projeto
de “renda mínima” foi enterrado no Congresso e no Senado! E o
“circo” nos chega com os nomes de futebol, novela e carnaval!
O “jeitinho brasileiro” sacana de enganar o nosso povo! Ao
invés de “pão e circo” o brasileiro adotou o “futebol e o carnaval”, um ópio poderoso e psicótico alienador eficiente capaz de
fazer o governo torrar trinta e sete bilhões de reais em Estádios
de futebol para a Copa de 2014. No estádio de Brasília “O Mane
Garrincha” o governo levara um mil e trezentos e cinquenta
anos para recuperar o dinheiro investido! Uma maneira exemplar de como se jogar os impostos pelo ralo da torneira da maléfica administração dos nossos impostos!
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O vício da internet
______________________________________

A INTERNET que te conecta ao mundo em sua poltrona é
a mesma que te liga ao sedentarismo, que te isola da família e
dos amigos e que te aprisiona e escraviza no mundo virtual.
A Internet que colore o teu viver é a mesma que te causa o
LER: Lesões por Esforços Repetitivos!
A Internet que te tira do tédio é a mesma que em excesso
não tem remédio: isola-lhe do mundo e lhe joga na depressão.
Passear, beber, jantar e conversar com os amigos e colegas
e vizinhos é o melhor antivírus para os viciados em Internet.
Por melhor que seja a vida virtual, nada se compara ao
nosso mundo real! Um beijo na boca de quem lhe ama vale
mais que mil filmes pornôs na NET. Conheça ao mundo viajando e não pelos vídeos da Nacional Geográfica. A vida virtual
é como fazer de conta que se come nos melhores restaurantes
do mundo lendo apenas ao Menu ou o Cardápio pelo You Tube!
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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
104

Crônicas no Coletivo

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
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
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!
Cruzar os braços é a maneira ideal para se
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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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Três coisas que nos fazem fracassar

HÁ TRÊS COISAS que nos impedem de vencer nesta vida: se comparar aos outros, se focar nos resultados e possuir o
medo de fracassar!
Se quiser se comparar? Se compare consigo mesmo ontem
e hoje! Deixe de se ligar nos resultados quantitativos e se fixe
no processo de evolução e de crescimento da coisa, e por fim,
perca o temor de arriscar a vitória! O medo além de nos presentear com o que tememos ainda nos paralisa na inércia!
O medo de falhar e a timidez têm a sua raiz original na infância. Quando criança as pessoas nos inibiram a iniciativa
espontânea, nos roubaram a originalidade, nos forçaram a
mentir, nos levaram a inocência, nos criticaram e até nos agrediram quando fizemos “algo de errado”. Fomos agredidos por
palavrões e tapas por algo que sequer, sabíamos a diferença
entre o “certo e o errado”! A partir daí nos incutiram o temor
da desaprovação alheia! Ai do filho que desagradar á mãe, o pai
e os professores? E depois de adultos passamos a nos escravizar para agradar ao despotismo das pessoas! Hoje o medo de se
falar publicamente supera até o temor da morte! Na verdade,
fomos programados pelas palavras alheias de baixa frequência
de medo, vergonha e de culpa. Fomos configurados mentalmente pelos demais para sermos seres derrotados, fantoches,
bonecos manipulados e robôs obedientes aos comandos dos
outros! Veja bem! O véu da timidez e o medo de se expressar
em publico nos escondem das pessoas, nos oculta da vida e do
sucesso! A porta do êxito fica fechada para nós desde a infân107
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cia, pois a melhores carreiras financeiramente estão ligadas ao
falar em publico. Não podemos ser advogados, paqueradores,
pastores, padres, promotores, parlamentares, poetas, vendedores, etc. Trocando em miúdos: fomos programados pelos idiotas linguisticamente para perder, temer a reprovação alheia,
sermos fracassados e ter medo de sermos nós mesmos!
Se quisermos vencer nesta vida? Temos que nos “reprogramar” mentalmente com palavras otimistas de autoestima,
de amor próprio, de autoconfiança, de desinibição, além de
pormos em pratica as principais Leis Universais do Cosmos.
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A gente se acostuma ao esculacho

A gente se acostuma a não viver!
Fizemos um pacto, um consenso
Em que se pode morrer um pouco
Por dia: um trago de cigarro, uma
Raiva do motorista que nos fechou,
Um copo de cerveja, um comprimido
De antidepressivo, um sonífero, tudo
É bem vindo, se no final fizer a gente
Morrer um pouco por dia!
Todos concordaram que devemos ter
Uma vida estressante, corrida e esbaforida!
Onde o normal é se cansar o tempo
Inteiro, o ócio é apenas uma folga
Para se retornar a labuta cansativa!
A vida, isso que você apelida de vida?
Na verdade foi transformada em um
Campo de batalha, uma guerra sem
Trégua pela sobrevivência!
Ficou decidido que as pessoas iriam
Agredir a natureza, poluir os rios,
Os córregos, os mares, até o ar que
Respiramos deveria ser alvo de agressão!
As matas e as florestas deveriam ser
Devastadas, o lugar delas deveria ser
Ocupado pelos pastos e descampados...
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Fizemos um acordo geral em que
Os marginalizados e os excluídos do
Sistema de consumo esquizofrênico?
Deveria assaltar e matar aqueles que
Proibiram-lhes de ter acesso aos
Bens de consumo!
Depois como retaliação iríamos
Permitir que comercializassem drogas
Alucinógenas, para assim podermos
Usar a desculpa do combate aos
Entorpecentes a fim de eliminá-los
De vez do sistema vigente!
Para podermos suportar morrer
Um pouco por dia? Tivemos que nos
Acostumar a ver a vida pela televisão!
Como é boa a vida dos deputados!
Maravilhosa é a vida do jogador!
Sensual é o viver dos cantores do funk?
Apresentadores de domingo faturam
Milhões para fazer piadas e deboches
Com os vídeos cassetadas dos idiotas!
Justamente aqueles que nos domingos
Fazem-lhes bater recordes de audiência!
A diversão deles é assistir as nossas
Quedas, tombos e escorregões!
Mas até isso? A gente se acostuma!
A gente se acostuma a ser ignorados
Pelos familiares, parentes e vizinhos.
Temos que ficar pelados no Facebook
Para ver se assim ganhamos uma
Misera curtida!
Mas até isso? A gente se acostumou!
A vida real agora não existe mais...
Pensar é algo fora de cogitação,
Questionar e refletir ficaram fora
De moda faz um tempão!
A vida agora nos vem embalada,
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Empacotada a vácuo como qualquer
Saco de café industrializado!
Até o medico nos atende sem nos
Tocar, escutar ou questionar as dores!
Mal entramos no consultório e ele
Rasura uma receita e nos despacha
Como o carteiro que nos entrega uma carta!
Aceitamos ser palhaços de circo de
Qualquer Big Brother Brasil, ou A Fazenda,
Aceitamos ficar enjaulados, confinados
Como qualquer boi, vaca ou ovelha no
Aprisco. É que já perdemos faz tempo
O senso do ridículo! E o pior brigamos
Ainda para sermos os bovinos escolhidos
Para serem a boiada de Bial ou as ovelhas
Para serem tosquiadas por Pedro Bial.
Assistir de repente um programa da
Rede TV em que um animador se vestia
De Burro, fazendo uma alusão aos
Telespectadores de animais irracionais!
Um comercial da VIVO nos dizia que
O real e o virtual era a mesma coisa
E não vi nenhum comentário contrario
A essa mentira!
É que quando o Criador foi distribuir
Cérebro no paraíso? Parece que nós
Adentramos a fila da bunda!
Mas até a isso? A gente se acostuma!
Afinal de contas cérebro e bunda são
Do mesmo corpo não é? Mas que
Diferença isso faz? Se o real e o virtual
É a mesma coisa? Continuando a
Falta de raciocínio podemos falar
Que racional e irracional é a mesma
Coisa, homem e macaco são a mesma
Coisa, humano e robô é a mesma coisa!
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Se a gente se acostuma a morrer um
Pouco por dia? Que dirá viver sem
Pensar a vida inteira,
Depois que perdemos o senso do ridículo?
A gente se acostuma a todo esculacho que
Levamos e muito mais rápido do que você
Imagina!
Se a Globo nos enjaular por três meses
No Big Brother Brasil? A gente se acostuma!
Se nos fizer de Simpson idiota no Jornal
Nacional? A gente se acostuma!
Se fizer um concurso do maior palhaço
Ou do mais real mascara de burro?
A gente aceita numa boa, porque no
Final das contas? A gente se acostuma!
Até mesmo de abrir mão de ser um ser
Pensante e se encaixar no papel de
Objeto sexual, comercial, zumbi, sei lá!
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Somos programados para fracassar
_______________________________________________________

NA VERDADE, desde criança que as pessoas nos programam pra perder! Fazendo-nos negar a si mesmos, se envergonhar dos nossos talentos e nos forçam a sempre dizer “sim”
para eles! Seja por coerção, “chantagem emocional”, medo de
vingança ou de culpa! Consequentemente, sempre dizemos
“não” para nós mesmos!
Depois de adultos, estamos aptos a sermos fracassados na
vida: nós nos tornamos um sujeito tímido, inseguro, pessimista, com medo de falar em publico, conformados com a pobreza,
covardes, sem autoconfiança, sem amor próprio e dependentes
da aprovação social e do afeto dos outros!
Para sairmos desse estado mental de derrotados, dessa “lavagem cerebral” nos imputada pelos familiares, devemos elevar
a nossa autoestima, ressuscitar o amor próprio, a autoconfiança, aprender a dizer “não” aos abelhudos e sobre tudo começar
a frustrar as expectativas alheias!
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Nascemos águias e vivemos como
galinhas
_______________________________________

NA VERDADE nós nascemos uma águia, mas fomos criados em meio ás galinhas. E assim nos disseram que o chão é o
limite e os céus é um sonho impossível. Somos uma Ferrari de
fabricação, mas nos deram um chassi de Fusca. E assim nos
fizeram acreditar que não podemos vencer na corrida desta
vida!
Nascemos com aproximadamente cem bilhões de neurônios, e com 70% do corpo de água, ou seja, o mesmo numero
de estrelas na galáxia ou no sistema solar. O mesmo percentual
de água no planeta Terra. Somos um microcosmo dentro de um
Cosmos. A partícula Deus se move dentro de nosso sangue, de
nossas veias e do coração. Por tanto, a comunicação com o Criador é via direta, sem intermediários, sem gurus, sem padres
ou pastores, sem fila de espera ou de hora marcada. A senha é
muito simples e fácil: basta “pedi e receberei, batei e a porta se
abrirá, procurai e achareis”! Contudo, os padres e os pastores
nos fizeram uma “lavagem cerebral” dizendo que o Criador esta
nos céus! “-O reino de Deus esta dentro de nós”, não em
templos de madeiras ou casas de pedras, nos afirmou Jesus
Cristo. E muitas religiões ainda afirmam que fomos concebidos
no pecado, somos filhos maus, uma verdadeira imagem e semelhança do diabo!
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Na verdade nós nascemos um gênio, uma imagem e semelhança do Deus Criador, com mente, corpo e alma, uma micro
trindade do filho da eterna Trindade celestial do Pai, do Filho e
do Espírito Santo, mas a sociedade nos fez acreditar que somos
idiotas, maus, pervertidos, perversos e de que merecemos o
inferno. E nos fizeram crer que somos “insuficientes” para criar
a nossa própria felicidade!
Em verdade, em verdade eu vos digo a maneira de Jesus,
que viemos ao mundo como criadores de nossa vida e de nosso
destino, dotado de todos os talentos e virtudes possíveis, contudo, as pessoas religiosas e familiares nos fizeram acreditar
que somos “vitimas” ou “coitadinhos” das circunstancias sociais! Somos literalmente águias, estrelas com luz própria, nascemos gênios originais, contudo, fomos criados em meio ás
galinhas, acreditando que não podíamos voar rasgar aos céus,
crendo na falsa crença de religiosos que se intitulavam “intermediários” entre Deus e os homens, entre o sagrado e o profano, achando que precisávamos ser amados pelos outros e amar
aos demais em troca de desprezo, deboche e sarcasmo. De fato
nascemos uma águia maravilhosa, mas fomos criados achando
que éramos uma galinha! E muitos até vibram quando nos arrastamos pelo chão como “coitadinhas” ou como “vitimas” da
vida que nós próprios criamos com os nossos pensamentos
pessimistas e crenças negativas em relação ao dinheiro, a riqueza, ao trabalho e a felicidade!
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Seja o próprio marujo da vida

NA VIDA ou você assume o comando supremo dela ou vira joguete de filho, de mulher ou de amigo! Seja bom, mas jamais seja “bonzinho”! Ser bonzinho é o pior gesto que pode ter
consigo mesmo! E ser permissivo demais lhe levará a perder
rapidamente o respeito dos outros! Eles pensarão que podem
fazer o que quiser, pois sabem que nada de retaliação lhes
acontecerá! Uma cobra sem veneno não impedirá de ser pisoteada por todos! Um leão dopado não mete medo a ninguém!
Ser fantoche é o plano do mundo para você! Ser um serviçal,
um escravo das vontades e dos desejos alheios e depois ser descartado, desprezado e desrespeitado é o fim de todo bonzinho,
permissivo e idiota!
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A lei da atração

“NÃO EXISTE nada de ruim que não possa ser piorado”.
É uma frase triste, mas é a pura verdade. É que a lei da atração
é infalível tanto para cima quanto para baixo. Tudo a quilo em
que damos a nossa atenção? Atraímos para a nossa vida! Segundo essa Lei “semelhante atrai semelhante” e os opostos se
atraem, mas não se entendem e não se unem. É uma falsa união com os dias contados para se acabar. É como a paixão que
tem prazo de validade!
Quando você esta em baixo tudo lhe puxa para o fundo do
poço. Se a sua mulher lhe abandonou as outras pretendentes
vão pelo mesmo caminho. É o efeito da “manada bovina” de
seguir as colegas. Se perder o emprego é certo de que ficará
sem dinheiro. A grana e a mulherada vão para quem tem dinheiro e amante e não para quem está sozinho e sem verba. Por
outro lado, quando esta por cima do sucesso tudo converge
para aumentar a sua vitória! Se arranjar uma namorada e um
emprego é de certo que as amigas vão lhe cantar e de que o
gerente do banco vai lhe oferecer empréstimo de consignado
para comprar casa, carro e moveis.
Por isso, nada de pessimismo, de autor boicote do sucesso,
autos sabotagem dos seus sonhos, lembre-se que a “lei da atração” pode lhe puxar para cima ou para baixo! Pense na pior
coisa que poderia lhe acontecer e pense na saída estratégica
genial. É melhor se antecipar as tragédias, do que esperar ser
alcançado por elas! É melhor mexer no time campeão agora do
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que esperar perder para achar um “bode expiatório” e fazer a
substituição! É melhor buscar uma mulher enquanto casado,
do que esperar se separar para procurar uma amante! É melhor vender os moveis e os carros semi novos, do que deixar
envelhecê-los e desfazer por migalhas. É melhor terminar uma
amizade mais ou menos do que esperar uma briga para cortar
laços afetivos!
Tenha sempre uma carta escondida na manga, pois revelar
todo o jogo para o adversário é uma derrota antecipada! Ninguém nesta vida ficará rico enquanto permanecer com as
idéias, os pensamentos e as atitudes dos pobres!
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O cérebro é monofocal

AS PESSOAS de hoje em dia querem ser onipresentes:
dirigir, atender ao celular, assistir ao vídeo e responder aos emails...
Em casa ao escritório querem atender ao celular, falar ao
Facebook, atualizar o site e conferir o extrato bancário on-line.
Uma observação importante: o cérebro é mono focal, ou
seja, só pode se concentrar em uma única coisa de cada vez!
Por isso, em meio á revolução da “era da informação”, os
indivíduos cada vez se falam menos, se comunicam menos e se
trumbicam mais! Atualmente é possível saber a alta da Bolsa
de Valores de Tóquio no outro lado do planeta terra, mas é
quase impossível saber a cor do vestido da esposa de ontem! O
numero do apartamento do vizinho, a data de aniversario de
casamento, o que faz agora os seus filhos? Em época de aldeia
global? O mundo virou uma tribo e o seu lar, vizinhança, familiar se transformou em um mundo desconhecido! E a esse
mundo perdido as criaturas dão o nome de “progresso tecnológico”, ou seja, um nome bonito para descrever uma coisa terrível! Assim falava o psicólogo saudoso Dr. Ângelo Gaiarsa.
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Agir ou reagir

QUANDO você age frente aos acontecimentos da vida?
Você se tranquiliza raciocina e se comporta como senhor e dono da situação!
Por outro lado, quando você reage diante das atitudes dos
outros? Você se estressa, se enraivece e se posta no lugar de
vitima e de refém das ações alheias! Queira você ou não o outro
vai sempre fazer o que quer! Para se evitar um monte de confusão delimite logo os limites alheios! Diga o que pode e o que
não pode fazer e deixe as consequências claras! Não permita
que a sua vida vire uma casa da Mãe Joana ou uma zona em
que cada um faz o que bem quiser!
“Quem vê? Imita! Quem faz? Aperfeiçoa! E quem justifica?
Não faz”, nos dizia o psicólogo Içami Tiba. Por tanto, ninguém
vai se corrigir de um erro do qual não tem consciência do equivoco. O primeiro passo para se curar um alcoólatra é fazê-lo
saber de que é um dependente de bebida! Por outro lado, os
psicopatas e os sociopatas não assumem nada que fazem. O
motivo é muito claro: eles sofrem de uma patologia sem cura
psiquiátrica.
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A sociedade brasileira que queremos

I
Uma sociedade que aplaude o adultério?
Sempre será uma sociedade de cornos!
II
Uma sociedade que faz selfie de agressões e
E de estupros?
Sempre será uma sociedade de estupradas, de
Estupradores e de algozes!
III
Uma sociedade que aplaude a esperteza?
Sempre será uma sociedade de saqueadores
E de lesados!
IV
Uma sociedade que ridiculariza aos velhos?
Sempre será uma sociedade de velhos
Extorquidos e agredidos!
V
Uma sociedade que é regida pelo medo da
Violência?
Sempre será uma sociedade presa em sua
Prisão domiciliar!
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VI
Uma sociedade que faz piada da pobreza?
Sempre será uma sociedade desigual polarizada
Entre ricos e pobres!
VII
Uma sociedade que despreza as crianças?
Sempre será uma sociedade de delinquentes!
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VIII
Uma sociedade que é teleguiada pela televisão,
Sempre será uma sociedade alienada!
IX
Uma sociedade que ignora os poetas e os professores,
Sempre será uma sociedade de dementes!
X
Uma sociedade que detesta a política?
Sempre será uma sociedade governada por corruptos!
XI
Uma sociedade que despeja nos rios os seus dejetos?
Sempre será uma sociedade que não liga para a
Qualidade de vida e que ama se autodestruir!
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O Brasil está assim porque queremos
que esteja assim...

Preferimos nos esconder em nossas casas a cobrar
Dos Governantes a segurança!
Preferimos enterrar aos defuntos a cobrar dos políticos
Leis mais rígidas contra os assassinatos!
Preferimos exterminar os pobres negros favelados a
Criar uma lei de renda mínima aos desempregados!
Preferimos assistir pela televisão os saques aos cofres públicos
a fazer uma passeata exigindo a devolução do dinheiro roubado!
O Brasil esta assim porque queremos que esteja assim...
Buscar um bode expiatório não aplacará a nossa culpa diante
dos deuses universais ou de Deus!
É muito fácil julgar e condenar os políticos corruptos, difícil é
admitir para nós mesmos que vendemos o voto por pingas,
talões de água e luz e gorjetas!
O Brasil esta assim porque queremos que esteja assim...
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Enquanto a prioridade do povo for futebol, carnaval
E novela, ao invés de política, saúde, segurança
E educação?
O Brasil vai continuar subindo nas estatísticas dos homicídios
dos estupros, do analfabetismo e dos não leitores...
Um povo que faz carnaval em quanto o país é saqueado Pelo
crime organizado dos políticos...
“Uma população que espera um “Salvador da Pátria”,
Não merece ser salva da miséria”!
Filosofo MARIO SERGIO CORTELLA
O Brasil esta assim porque queremos que esteja assim...
E vai continuar assim até que o povo levante a bunda
Do sofá e vá para as ruas protestar por seus direitos
Civis e sociais vilipendiados pelos ratos do Congresso,
Do Senado e do Palácio da Alvorada!
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Os rótulos estereótipos soberbos e
maquiavélicos
Você pode ser isto ou aquilo,
Assado ou cru, pornográfico ou puritano,
Menos ser você mesmo!
As fofoqueiras não lhe permitem,
O bullying não lhe aprova
Os preconceituosos lhe condenam sem
Direito de defesa no tribunal da
Discriminação seja sexual, homo fóbica,
Intelectual, social, racismo ou por inveja de
Sua autoestima, vitória e talento!
Antes de condenar as pessoas em seu
Preconceito, dê a elas no dialogo franco o
Direito de se defender!
Os rótulos nos maculam a imagem real
E nos transforma em coisas, objetos e
Fantoches que os outros querem!
Os rótulos estereotipados nos roubam o que
Temos de mais valioso: a dignidade humana!
Depois que percebem o erro ignóbil,
Irreversível, cruel, vão nos pedir desculpas,
Mas as palavras atiradas são como lanças de
Fogo e de veneno que não retornam sem
Estragos, ferimentos e até mortes!
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Os livros e os homens no Brasil

MUITO BEM Monteiro Lobato “UM PAIS SE FAZ COM
HOMENS E LIVROS”, todavia, no Brasil se faltam os dois!
Homens éticos, honestos e sinceros na política são extintos e os
livros de poesias dos poetas são excluídos do mercado editorial.
Prefere-se publicar até desenhos para se colorir a livros de poemas!
Na selva brasileira a maioria dos animais humanos é ignorante (cerca 75% de analfabetos funcionais e 50% nunca pisaram o pé em uma biblioteca ou leram um livro) e por isso os
bichos menestréis e mestres andam com o rabo entre as pernas! Se não fosse a péssima educação da Turquia, o sistema
educacional do Brasil seria o pior deste mundo global. Temos
uma escola que trata a leitura como um castigo, uma tarefa que
visa á nota, o vestibular e o ENEM. Uma nação de não leitores
não é fruto do ocaso. O aluno aprende a odiar a leitura e os
livros, antes mesmo de se conhecer o prazer de ler um poema,
um cordel, uma estória e um romance.
O que esperar de uma nação que ignora os poetas agride
aos professores e louva os políticos que vilipendiam os seus
direitos sociais e furtam os cofres públicos da União?
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O nosso cérebro alugado desde
criança
DESDE que nascemos temos os pensamentos manipulados pelos outros e não percebemos. Defendemos ideologias
alheias impostas como se fossem nossas verdades. Ideias dos
pais, dos padres e dos pastores, dos professores, dos governantes, dos médicos, dos vizinhos e dos parentes. E até as poucas
ideias que queríamos expressar não foram respeitadas. Diziam
que éramos crianças ou jovens demais para questionar os mais
velhos. Fomos obrigados a engolir o enlatado ideológico pronto
para ser aceito como um dogma de fé. Os indivíduos nos fizeram se sentirem envergonhados, medrosos e culpados pelas
vezes que tentamos ser um pouco nós mesmos! Eles ridicularizam o nosso EU, a nossa ousadia e a nossa criação e gritaram
aleluia quando concordamos em ser alienados de si próprios. O
tempo todo nós mentimos para si mesmos quando não fazemos
o que queremos por medo de desaprovação dos outros. O que
os demais vão pensar pesa mais do que o que Eu desejo fazer.
Na maior parte da vida vivemos para cumprir a vontade dos
outros, com os pensamentos dos demais e com o cérebro alugado por tempo indeterminado por ideologias estranhas a nossa experiência existencial.
Agora é hora de jogar fora no lixo ás crenças arraigadas,
sucateadas, obsoletas e ultrapassadas que não nos servem
mais. E como senhores do destino que somos, portadores de
uma única digital, dono de um computador cerebral mais
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avançado e potente do planeta terra, criar com os pensamentos
novos a partir de nossa experiência de vida uma nova realidade!
Os nossos piores inimigos são os nossos pensamentos negativos e as ideias importadas de outras cabeças e não os nossos adversários. Por isso, os grandes mestres assim como Jesus
Cristo nos exortaram a amar aos inimigos e ficar cautelosos
com os amigos. Mude os seus pensamentos velhos a respeito de
si mesmo e dos outros. Lembre-se que o próximo é o espelho
que reflete você! Por isso o Psicólogo Luís Gasparetto vai nos
dizer que “os outros nos tratam como nós nos tratamos”! Devido a isso, temos o costume de nos sentirmos de acordo com a
definição das palavras alheias! O próprio Deus vai nos ensinar
de que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos que
façam conosco! A vida pode ser definida como um bumerangue
onde as coisas que atiramos voltam e não como um estilingue
que tentamos ferir aos outros. Por isso, se quisermos ganhar
grandes dádivas do universo, teremos que estar dispostos a
começar por oferecer muitos presentes! O enunciado “é dando
que se recebe” não faz sucesso apenas com os políticos não,
funciona também com você!
Não sei ao certo quem é o autor dessa estória, mas vou
contá-la para vocês. Havia um mendigo na feira que sonhou
que Jesus Cristo iria lhe visitá-lo ás cinco horas da tarde de um
sábado. No horário e no dia exato Jesus chegou a sua frente e
lhe disse: “-A paz esteja convosco!” Depois lhe estendeu a mão
e falou: “-O que você tem para me dar”? O mendigo meio triste,
desapontado e frustrado com Cristo pegou uma moeda de dez
centavos na cuia e lhe deu. Quando Jesus se retirou a moeda
foi multiplicada por mil nas mãos do pedinte. E ele pensou
consigo mesmo: “Se eu tivesse lhe dado um real, cinco ou dez
reais eu teria ficado rico”!
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Sou um amante a moda antiga

Sou um amante a moda antiga
E disso eu não abro mão, porque “ficar” sem
Sentir nada não faz sentido algum.
É como uma masturbação a dois e ainda
Correndo riscos fatais...
Quero sentir o calor do abraço, o tesão do beijo
Quente e o sorriso de criança da pessoa amada!
Quero sonhar com a minha musa quando ela
For embora... Pegar a almofada e sentir o seu
Perfume sedutor!
Quero acessar uma musica no You Tube e
Ficar por horas pensando no meu amor!
Imaginar como ela toma banho no chuveiro
E de cá sentir ciúmes do sabonete que desliza
Por sua pele macia... Ficar imaginando como
Seria legal... Se eu fosse a sua toalha para deslizar
Por seu corpo delicioso...
Saio a caminhar pela cidade e quando encontro
Uma floricultura? Penso em você! Imagino você
Se vestindo de flores e exalando a mesma fragrância
Das rosas e das orquídeas raras...
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Saio a andar pela floresta e lá bebo água de gravatá
E escuto o canto dos passarinhos!
De repente em uma cachoeira... Imagine nós dois
Aqui se banhando nas águas como duas crianças
Sapecas... E nos amando sem culpa, sem medo do
Amanhã e sem cobranças macabras...
A paixão pode não ser eterna, mas tem que ser
Inesquecível. Pode não ser grande, mas tem quer ser
Envolvente, sedutora e irresistível.
Prefiro ser amante a moda antiga a seguir a
Manada tola do “ficar” por “ficar” para tentar
Preencher o vazio da vida.
Prefiro sofrer por paixão a sofrer por vazio existencial.
Quero um alguém que faça a diferença em minha
Vida e não que apenas me use e me descarte como
Se faz com qualquer celular, relógio ou sapato!
Quero alguém que faça um ninho em mim e não
Apenas que pouse como uma abelha roube o meu néctar
E vá em seguida explorar outro lírio...
Por paixão me permito perder a razão, por instantes,
Fazer-me um tolo, um babaca apaixonado, um
Adolescente sem juízo, capaz de fazer loucuras
Por amor... Porque sem você acontece um eclipse
Em meu coração... Meus olhos podem se transformar
Em nuvens e o meu olhar se fazer um temporal
De lagrimas de amor!
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Vigiem os seus inimigos e desconfie
dos seus amigos

AS PESSOAS têm duas maneiras de nos fazer o mal: a
primeira é se aproximando de nós fingindo amigo bajulador
para depois nos atraiçoar e a segunda é se tornando adversário
nos criticando!
Os inimigos nos respeitam tanto que não ousam se aproximar de nós preferindo nos criticar de longe, por outro lado,
os amigos são mais afoitos, ousados e destemidos e acham que
nós somos presas fáceis para a sua armadilha falsa, dissimulada e hipócrita!
Os adversários no fundo são os nossos melhores admiradores ocultos, ao passo que os amigos são os nossos piores
vampiros com penas de passarinhos! Não foi por acaso que
Jesus, o mestre dos mestres, nos ensinou: “-Amai os vossos
inimigos e vos acautelai diante dos seus amigos”!
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No Brasil autoestima é egoísmo

NO BRASIL se confunde autoestima com egoísmo, amor
próprio com narcisismo, sucesso com fama, amor com paixão,
ser importante com arrogância, e dizer um “não” aos outros é
destratá-los! Não se submeter á vontade alheia é sinônimo de
“gente ruim”, pois gente boa é o bonzinho que se prejudica para satisfazer os desejos dos demais! Quem tiver amizade e quiser destruí-la? Basta lhe negar dinheiro emprestado! O povo
pensa que amigo e político são a extensão dos seus pais... E que
ser amigo ou votar em tal candidato deve necessariamente receber algo em troca, ou seja, fazem barganha com as amizades
e os parlamentares! Aqui se mistura interesse com amigo. Se
tiver amizade com mulher é bicha...
O brasileiro se encontrar um amigo e ele lhe contar vantagens, ganhos e vitorias? Ele acha que você esta curtindo com a
cara dele! A mulher casada que se deparar com a amiga e falar
bem do marido? Alguma coisa esta errada! O normal é meter a
malha no macho e se lastimar das traições! Quando lancei o
meu primeiro livro atrair sobre mim uma porção de inimigos!
As pessoas que não fazem nada? Se incomodar quando alguém
cria algo em sua vida!
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Deixe de julgar e deixará de sofrer

O JULGAMENTO é como a crise: acontece tanto no bem
quanto no mal, tanto na carência quanto na riqueza! Permita
que um “morador de rua” analfabeto acerte na loteria e veja
que depois disso a vida dele se transformou para pior!
Pense nisso! Ninguém é bom e nem é mal, até o dia em que
lhe decepcionar as expectativas e as ambições! Deixe de julgar
os outros e deixará de lado uma montanha de sofrimentos inúteis, desnecessários e fugazes!
Quando a língua peca ou fala bobagem? O corpo sofre e a
alma chora! Alguém conhece algum sujeito pobre que julga o
político rico como “ladrão” vivendo na abundância? Pois é!
Aquilo que os humanos não aceitam em si mesmos? Eles projetam no próximo! E assim as cadeias estão cheias de inocentes e
as igrejas estão repletas de salvos! Porque as pessoas se “julgam” ora “inocentes”, ora “salvas”! O nosso “julgamento”, a
nossa “condenação” e a nossa “punição” são sempre para os
demais, porque no fundo somos as únicas criaturas justas, infalíveis e santas deste mundo! O pobretão que condena a fortuna
dos milionários nunca vai sair da sua pobreza! O universo não
pode lhe dar a opulência que você julga “injusta, ruim e roubada” nos outros! Se você acha que ser pobre é a chave para abrir
o Reino dos Céus? Com certeza, o mundo nunca vai lhe tirar
essa chave lhe oferecendo o dinheiro que lhe abre a porta do
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inferno! A lei da Atração é muito clara: “semelhante atrai semelhante”, ou seja, julgamento e condenação atraem o julgar e
o condenar, agradecimento, por outro lado, atrai abundancia...
Recebem das mãos divinas os presentes não quem lhes pede,
pois isso lhe acusa escassez, falta e necessidade, mas quem lhe
agradece antecipado por acreditar que de alguma forma receberá! Essa técnica foi usada por Jesus Cristo ao decorrer de
toda a sua vida. Sempre antes de fazer qualquer “milagre”? Ele
agradecia antecipadamente o seu pedido!

135

Birck Junior

No Brasil tudo foi criado para não
funcionar

ONTEM fui á reunião de pais e mestres na escola pública
dos meus filhos Luan e Bianca. Isso é notório que a maioria dos
genitores não vai a esses encontros. E os pais são uns gatos
pingados enquanto a maioria esmagadora é de mães solteiras.
Pois bem! Fiquei pensando e matutando com os meus botões.
Vi uma proposta no mínimo indecente. O diretor do colégio
convidou a Policia Militar para coordenar a segurança no antro
escolar e no entorno da instituição! Vi os professores e os pais
darem glorias e aleluias a Deus! Teve até uma docente evangélica que disse: “- Se o Senhor não vigiar a sua cidade? Em vão
vai trabalhar os guardas municipais”. Trocando em miúdos, a
dita cuja acabou de destruir a função dos policiais. A nossa
segurança é uma obrigação de Deus e não dos governantes.
Parabéns Lula, Dilma e Temer, pois a segurança do povão cabe
ao Senhor dos Exércitos e ao Todo Poderoso dos céus! Podem
dispensar e dar férias aos soldados, guardas e sargentos. E o
que isso quer dizer para nós pais? Que nós os pais “terceirizamos” a disciplina e as correções dos filhos aos policiais militares. A escola por sua vez, “terceirizou” a autoridade aos pais
que por sua vez “terceirizou” a disciplina aos soldados. Os pais,
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as mães e os professores viraram meras figuras “decorativas”
na vida intelectual dos filhos. Se o pai ou a mãe for dar uma
palmada no seu filhinho? O Conselho Tutelar pode lhe mandar
para a cadeia. Se o professor for grosso com o aluno? Pode ser
expulso da escola ou ser agredido pelos pais do estudante! Aliás, os mestres no Brasil são agredidos pelos alunos e os diretores são condescendentes com essas agressões. Eles ocupam
cargo de confiança e não vão abrir mão das mordomias por um
simples mestre agredido em sala de aula.
Vendo esse caos escolar fiquei pensando porque as coisas
são assim no nosso Brasil? E cheguei a uma fantástica conclusão: o Brasil vai muito bem obrigado! Eu, poeta e professor é
que estou equivocado, errado e vendo as coisas por um anglo
mais critico e fora da realidade. Na verdade, todas as instituições brasileiras cumprem bem o seu papel, seja na pratica ou
na teoria. No Congresso Nacional e no Senado Federal todas as
leis são feitas para não serem cumpridas mesmo. A Justiça e o
judiciário são morosos para beneficiar aos infratores. A impunidade impulsiona os crimes e inibe as delações premiadas e as
testemunhas. A lei do silencio é cumprida a risca pelos criminosos! A garota que for estuprada na escola? Se transferir do
colégio enquanto os estupradores continuam bem folgados na
mesma escola! Aqui a “vitima” arca com o ônus do crime! O
nosso sistema educacional foi criado para não ensinar ninguém, gerado para odiar os livros e não formar leitores ou visitantes de bibliotecas. No Brasil 77% (cerca de 126 milhões de
pessoas) da população nunca pisou os pés em uma biblioteca!
A escola faz um serviço estupendo com a leitura. Logo ao entrar nas salas de aulas o professor escolhe um livro e obriga ao
aluno a leitura forçada, obrigatória e o ameaça dizendo que vai
cair na prova ou no vestibular. O poema é lido com um ódio
desgraçado! E o estudante jura para si mesmo que nunca mais
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lerá um livro! Nunca mais botará os pés em uma biblioteca! E
assim a escola cumpre bem o seu papel de fazer com que o docente odeie o ato de ler um livro!
O “sistema de saúde” bem que poderia ser o “sistema de
doenças”. E não faria a menor diferença. Pois não evita enfermidade, não previne e nem cura. Poderia se fechar os hospitais
e abrir farmácias. Depois trocar os médicos por simples farmacêuticos. O sistema de saúde também foi criado para não curar
nem bicheira. O sistema de segurança foi criado também para
não dar segurança a ninguém. E nisso cumpre muito bem o seu
papel. O sistema político agora é midiático. O candidato em
Brasília pode ser eleito apenas pela propaganda eleitoral na
televisão. O candidato não precisa mais criar projetos e tentar
convencer as massas da sua importância. Quem elege o parlamentar é a televisão e o IBGE e não o eleitor. Este só faz referendar o voto na eleição. Vejamos a figura do Collor que foi
eleito pela Globo em 1990? Tinha apena um 1% das intenções
quando foi abraçado pela televisão de Roberto Marinho. As
coisas no Brasil andam as mil e uma maravilhas! Tudo que foi
criado para não funcionar esta inerte sem função alguma. Ou
estão “privatizadas” funcionando para os 20% de ricos. As
Olimpíadas de 2016 foi um ótimo exemplo. Ficou mais fácil
fazer as Olimpíadas no Rio 2016 do que construir uma escola
decente para o povão. Os mendigos, por exemplo, não receberam abrigos humanos, não? Simplesmente foi despejados á
força de cassetetes pelos policiais para desocupar o centro da
cidade. Foi assim que o centro da cidade ficou limpo e maravilhoso! Aqui tudo é feito com “jeitinho” brasileiro e tudo que
parece mudar fica do mesmo jeito que antes. Após as Olimpíadas os mendigos retornam para as marquises das lojas! No
Brasil tudo é feito para “não funcionar” mesmo e pessoas idiotas como eu? Ficam tecendo criticas as baratas tontas, aos bo138
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vinos alienados, as ovelhas fantoches de lobos governantes. Pra
que escola que ensina uma saúde preventiva ou uma segurança? Para um gado que assiste televisão como lazer, ouve o funk
de Anita e de Valesca Popozuda como diversão e come hot-dog
no almoço e mora na favela? O Brasil é o país mais racista e
mais hipócrita deste mundo! Acontece que aqui ninguém assume a sua hipocrisia! Existe o “apartheid” social entre o pobre
negro e o branco da zona Sul, mas a mídia e a televisão espalha
aos quatros cantos na Copa de 2014 que “Somos Um” na Copa
e nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.
Ainda sobre a falta de educação? É bom saber que os pais
não estão nem ai pra educação dos filhos. Ouvi de uma mãe
que teve que se separar se divorciar do pai das filhas para poder manter as filhas estudando. Antigamente os velhos ricos
botavam as filhas nos conventos pare não estudar e mandar
bilhete para os namorados. E hoje, os pais são contra os estudos dos filhos. A ignorância é uma porta aberta para se perpetuar a escravização e exploração social. Temos um sistema educacional que não ensina, que não forma leitores, e do outro
lado, uma família que atrapalha o estudo dos filhos. Ou seja, se
junta á ineficácia do estado para com a educação ao lado do
descaso das famílias com a leitura e com a educação dos jovens. E assim 50% dos adolescentes desistem de suas famílias
com uma gravidez indesejada e desistem dos estudos com a
evasão escolar! E o que os pais e os mestres estão fazendo para
melhorar? Estão “terceirizando” a disciplina e a correção dos
rebentos ao Estado que não lhes educa com escola digna. Ou
seja, além de não lhes ensinar como devia ainda vão lhes punir
como não devia, nem merecia! Ou seja, aqui o culpado é o estudante que nasceu de pais errados e em um país equivocado!
No Brasil tudo foi criado para não funcionar mesmo, enquanto que este “imbecil” fica criticando? Os brasileiros “bovi139
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nos” estão fazendo o seu carnaval, tomando a sua cerveja e
comemorando no happy hour. Quem discordar deste bacanal
do Brasil acaba sendo isolado, excluído e ignorado pelas massas imbecilizadas. Fica eu lendo o meu livro, enquanto a manada inteira fica diante da televisão se reprogramando mentalmente para comer hot-dog, beber Coca-Cola e gritar: “Fora
Temer” e “volta Dilma”?
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Não derrame suas lágrimas em vão

Não derrame suas lágrimas em vão,
Para 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 suas lágrimas em vão,
Para quem não merece o seu amor!
Paixões são como chuvas de verão,
Passam logo como beijo de beija-flor!
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Levante a sua autoestima deste chão,
E faça voar como a ave do Condor!
Não derrame suas lágrimas em vão,
Para quem não merece o seu amor!
Agradeça pela fabulosa grande lição
Que esta criatura idiota lhe ensinou!
Jamais abra o seu sublime coração?
Sem antes testar a chave de quem for!
Não derrame suas lágrimas em vão,
Para 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 suas lágrimas em vão,
Para 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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Nós superfaturamos as perdas e os
fracassos

NÓS SUPERFATURAMOS as perdas, os fracassos e as
separações! O ser humano é tendencioso para o mal.

Pouca importância nós damos as vitorias, as conquistas e
ao sucesso! Você acha “normal” ter muito lucros, ter muitas
garotas, todavia, quando acontece algum prejuízo monetário
ou perde alguma mulher? Você fica pessimista e com baixa
autoestima. Fecha a cara e perde o dia, o mês e o ano... Seu pai
que lhe deu inúmeros presentes no dia em que negar um dinheiro para você? A casa cai e você sai revoltado... Um casamento de cinco anos quando a companheira lhe trai e foge para
os braços de outro? Você mói e remói a traição, e pouco ou nada se lembra dos bons momentos que curtiram juntos!
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Uma pessoa endividada se quita as dividas não se empolga
tanto como quando abriu falência da empresa familiar. O dia
em que você fez um amigo você não se lembra, mas do dia em
que ele lhe negou um pedido sê não esquece! Você não comemora os seus pequenos investimentos, os seus pequenos ganhos, os seus primeiros lucros... Se esquecer que agora você
investe, você esta crescendo, quando antes trabalhava para
pagar empréstimos e juros bancários. A soberbia das pessoas
as leva a não festejar o bronze, a prata, as pequenas conquistas... Se não for o ouro? Preferem o ultimo lugar da miséria.
“O sucesso é medido em polegadas”, segundo o DR. Lair
Ribeiro. O cavalo vencedor esta a apenas uma polegada do segundo colocado! Os clássicos tanto de futebol como da vida,
são decididos nos pequenos detalhes! Justamente aqueles “detalhes” que por nós passamos despercebidos. Depois nós nos
arrependemos ao fracassar. Se eu tivesse cantado e elogiado
aquela modelo ela teria ficado comigo! Se eu tivesse acreditado
em mim mais uma vez e tivesse me dado outra chance de publicar um livro de poemas? O epitáfio do seu eu tivesse feito
isso e aquilo? Se perpetuar vida a fora...
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As aparências enganam

SE VOCÊ é daqueles que só acredita no que ver? Tenho
uma péssima noticia para vossa senhoria!
As pessoas ou instituições só nos mostram o que nos são
permitidos enxergar, pois a verdade dos fatos fica escondida
nas intenções ocultas, nos bastidores e nos segredos estatais e
pessoais!
Observe que a mulher perfídia de hoje é a mesma que ontem lhe fez juras de amor eterno!
Olhe que o parlamentar que hoje se envolveu em corrupção
na Lava Jato é o mesmo que ontem você votou.
As criaturas só nos apresentam o que não lhes comprometem, pois o que nos complica fica longe das vistas de curiosos!
Em verdade em verdade eu lhe digo que as aparências sensoriais nos enganam! O chá de erva cidreira de gosto repulsivo
é curativo ao passo que o doce do refrigerante é prejudicial á
saúde!
Em algumas circunstancias os inimigos se tornam amigos,
mas os amigos bajuladores se transformam em vil traidores!
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O jeitinho brasileiro

Amo a hipocrisia do brasileiro,
Principalmente o seu “jeitinho” sarcástico de
Resolver tudo!
Enquanto as outras nações buscam soluções
Para os seus problemas, para suas crises, nós,
Brasileiros, procurarmos por “jeitinhos”
Fajutos!
Quando se chegar as Olimpíadas de 2016,
A Cidade do Rio de Janeiro tem que esta
“Maravilhosa”, para receber com um abraço
Não os seus moradores, mas os turistas!
O prefeito da cidade teve uma ideia de
Invejar até o gênio Albert Einstein:
Achou um modo econômico, rápido e
Fácil de acabar com a população de mendigos
Nas ruas do centro!
O político criou o chamado programa de
“Higienização” da cidade!
Um nome muito bonito como se faz para tudo
Que é mau neste Brasil.
Primeiro se apresenta um nome lindo, a fim
De esconder depois, o que vão fazer de feio!
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O povo é idiota e aceita de bom agrado!
Aqui político corrupto é celebridade!
Por “Higienização” do Rio nas Olimpíadas
Se entender expulsar os mendigos com
“Porrada, tiro e bomba”, a lá Valeska Popozuda,
Além de spray de pimenta nos sacos e xerecas
Das moradoras de ruas!
Uma ideia mais brilhante, mais macabra do que esta?
Até Hitler não teria outra ideia mais satânica!
Aqui o Cristo Redentor lhe abre os braços,
Mas os políticos lhe fecham os punhos!
Contudo, no Brasil é proibido se falar em
“Apartheid” social de negros e brancos,
“Guerra Civil” não faz parte de nossa
Historia oficial.
Conjuração Baiana, Cabanagem no Grão-Pará,
“Revolta de Canudos”, porque o assassinato
De trinta mil pessoas não é genocídio, idem o
“Extermínio do Quilombo dos Palmares”...
Nos outros países seria “Genocídio”,
“Crime de Guerra” e “Guerra Civil”.
Mas aqui no Brasil? Pasmem? É apenas
“Revoltas”, ou “Rebeliões”!
É por isso que amo a hipocrisia do brasileiro!
Aqui se o agressor lhe apresentar uma faca,
Um revolver e um punhal? Para o delegado
Foi apenas uma “ameaça, jamais passa pela
Cabeça de que foi “crime ou tentativa de homicídio”!
Amo essa hipocrisia incomensurável do Brasileiro!
Para os imbecis ainda somos o pais do futebol,
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Mesmo depois do 7 a 1 para a Alemanha, o pais
Do carnaval e o povo faz da tristeza o
Seu maior samba na Marques de Sapucaí.
Um país que vibra com você nas Olimpíadas,
Que torce com você na Copa de 2014, que pula
Com você o maior carnaval de rua do planeta
Em Salvador, mas que infelizmente, quando
Você precisar de um atendimento hospitalar?
O medico lhe atenderá no corredor do recinto
Ou no chão como se fosse um cão sem dono
Deixado para trás em alguma mudança!
Um Brasil que é “amigo da onça” do próprio
Povo que é a sua razão de existir!
Uma nação cujos políticos fazem leis contra
Os próprios cidadãos!
Uma nação de carneiros sendo tosquiados pelos
Falsos pastores nas igrejas e na política!
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Deus nos criou livros para que
criemos a vida

DEUS CRIOU as pessoas com poderosos talentos potenciais a serem desenvolvidos para ser o que quiserem neste
mundo, porem, elas queriam que o Criador a fizesse como um
humanóide robô com memória programada para sempre lhe
dizer sim, lhe obedecer cegamente aos seus preceitos e viver
como um padre rezando na Bíblia ou no Missal do seu Deus!
As criaturas queriam que o Criador lhe criasse como um
fundamentalista católico, muçulmano ou um protestante, mas
em vez disso Deus os criou livres, ateus, irreverentes, indomáveis como as mulheres, com um super. cérebro para produzir
as suas próprias ideias, criar o seu código de valores pessoais e
a sua ideologia de vida!
Enquanto os animais têm a vida que a natureza lhes concedeu, os homens e as mulheres criam a vida que bem quiserem... As pessoas foram criadas com o poder de fazer suas escolhas, criar as próprias crenças, assimilar ideias prontas ou
questionar a ideologia vigente.
O Criador nos deu uma vida inacabada com um roteiro incompleto... Para que pudéssemos recriá-la, fazer adaptações na
peça do viver, enfim, o divino nos deu um livre arbítrio para
decidirmos o que queremos ser e não um GPS com um chip
para nos monitorar o que estamos fazendo e sendo na vida!
Deus nos criou como canalhas amantes de si mesmos, como crianças egocêntricas que não se ligam para o mundo lá
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fora, todavia, preferimos ser como o marido corno traído que
se humilha aos pés da mulher que lhe despreza! Tentamos
amar aos outros odiando a si próprio! Tentamos concordar
com os amigos, colegas e cônjuges para não lhe perde-los desapontando com a nossa opinião original.
Deus nos criou para sermos donos de si mesmo, senhores
do próprio destino, marujo da própria embarcação, autor da
própria novela e não fantoches de entes inescrupulosos, ovelhas de pastores lobos, telespectadores idiotas de televisões e
patos de governantes corruptos. O divino nos deu também uma
folha limpa para desenhar a nossa vida... Isso se as pessoas ao
nosso redor não nos tomar o lápis e pintar e bordar em nosso
viver as suas crenças, valores obsoletos, mentiras e ideologias
que nos anulam o poder de escolha de sermos nós mesmos!
Fomos criados para sermos arquitetos responsáveis da vida
que queremos criar, fazer e ser e não vitimas ou coitadinhos
das circunstancias existenciais. Se vitimar é se eximir do poder
de ser você mesmo, ou seja, é o mesmo que se recusar a pensar,
a fim de ser pensado e manipulado pelos outros!
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O ingênuo e o sagaz

“O ingênuo acredita em tudo o que lhe dizer porem, o homem sagaz discerne os seus passos”!
(PROVERBIOS 14, 15)
HOJE EM DIA não é fácil discernir o joio do trigo, o certo
do errado, o bem do mal, o amigo do inimigo e o real do virtual. Segundo poeta medieval da “Divina Comedia” Dante Alighieri: “a razão vos é dada para discernir o bem do mal”. Acontece
que atualmente a televisão e a internet furtaram das pessoas a
capacidade de “pensar”, de “refletir” e de “questionar”. Como
desacreditar de um especialista de jaleco branco nutricionista
ou psiquiatra mentindo em rede nacional de tevê? Como duvidar de um padre pedófilo? Como interpelar um pastor estelionatário? Como questionar os maus tratos da mãe aos filhos? Se
em nosso meio a mãe é uma santa? Como dizer “não” aos políticos carismáticos? Se somos carentes de afetos até a medula e
sedentos de palavras carinhosas? Como duvidar da declaração
de amor da piriguete? Qual mãezinha vai duvidar da palavra
mentirosa do filhinho mimado? Como questionar as intenções
do nosso melhor amigo?
Na infância nos colocaram um rotulo de: “ME ENGANA
QUE EU GOSTO”. As crianças acreditam nos adultos cegamen151
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te até aos seis anos de idade. A criancinha é um vaso aberto a
todo o tipo de perfume de podridão dos indivíduos como os
pais, mestres e parentes. Não por acaso entramos na vida como
adultos tímidos, com medo de falar em publico, inseguros, com
baixa autoestima e com o amor próprio em frangalhos. E depois de adultos deixamos a tal etiqueta se perpetuar, ou seja, já
estamos acostumados a acreditar nos outros sem duvidar ou
questionar a veracidade das palavras. E nos tornamos adultos
de corpo e com a mentalidade infantil de criança.
Ninguém engana ninguém, a menos que você já tenha uma
pessoa idiota latente dentro de si mesma. As mães de filhos
mimados, os apaixonados, os eleitores da Bolsa Família e os
caras que tem amigos... Quando um amigo bajulador adquire a
confiança do otário já é meio caminho andado para lhe atraiçoar! É preciso ser enganado pelos colegas, iludido pelas garotas,
traído pelas piriguetes para se poder despertar a sabedoria.
Somente depois de um “chifre” é que os homens descobrem
que a rosa das mulheres tem muitos espinhos! O nosso mundo
é dualístico, ou seja, não se pode conhecer a paixão das ninfas,
sem conhecer a contra gosto a perfídia (traição) delas! Quando
as cobrinhas nascem á mãe se volta contra elas para comê-las.
E assim somente as mais espertas e avivas sobrevivem. Depois,
a prudência se torna a sua virtude principal na vida. Se elas não
podem “confiar” na mãe? Imagine os outros? Sem o ataque
letal da progenitora, os filhotinhos de serpentes cresceriam
displicentes, ingênuos, incautos, desacautelados e imprudentes
no viver. Facilmente seriam pisoteados e esmagados pelos outros bichos.
Os indivíduos sagazes têm uma formula infalível de pegar
peixes incautos famintos: basta uma isca formosa, vantajosa e
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grande que se fisgam facilmente no anzol. Ao julgar as pessoas
e as coisas pelas aparências os tolos se distraem dos detalhes
do alçapão. É de graça e sempre será do Facebook, as entrevistas do IBGE, as avaliações dos produtos na Internet e as mulheres de gonorréia que transam com quem quiser... As vacinas, as drogas de Clonazepan gratuita nos Postos de saúde do
governo, além da armadilha da Bolsa Família ao povo carente
do Brasil. Compra-se o povo com migalhas para poder depois
roubar bilhões dos cofres públicos com sossego!
Quando se deparar com um presente enorme faça como
Santo Antônio: “desconfie da esmola grande e diga pra si mesmo que é muito bom se fosse verdade”!
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O bem e o mal misturado neste
mundo

O bem e o mal estão dentro das pessoas
Em forma de julgamentos, preconceitos,
Inveja, pragas, malícias e falsidades...
Jesus vai nos dizer que o que deixa os
Indivíduos “impuros” cheios de pecados
É o mal que esta dentro deles!
O adultério nasce nos pensamentos, pois o
Ato em si é apenas a materialização deles!
Os homicídios são planejados, as traições
São articuladas, os estupros são medidos
Dentro das mentes satânicas!
O bem e o mal estão “misturados” neste mundo.
A doutrina do “Maniqueísmo” da separação
Do bem e do mal não faz sentido na terra.
Não podemos afirmar que algo é bom e
Outra coisa é ruim, se não depois que o
Tempo passar!
Por exemplo, um assassinato é um crime do
Ponto de vista da justiça, mas existe outro
Jeito de se voltar para os céus?
O nascimento de uma criança pode ser motivo
De jubilo, mas depois a morte dela nos trará
Luto, tristeza e desolação!
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Os pais que hoje mimam os filhos, a manhã
Vão chorar com a rebeldia deles!
A Coca-Cola que desce docemente em sua
Boca, a manhã vai intoxicar o seu corpo.
O amigo que hoje lhe bajula, a manhã será
O mesmo que vai lhe trair!
A esposa amada que hoje se entrega para
Você, a manhã será a mesma que vai pedir
A sua prisão por atraso da pensão dos filhos.
Vai ser a mesma mulher que vai lhe botar
De casa a fora para ficar com a propriedade.
Os filhinhos que hoje lhes alegra, a manhã
Serão os mesmos que vão lhe jogar em um
Asilo de velhos.
Hoje você acha graça do peso de carregar os
Seus filhos crianças no colo, a manhã eles
Vão lhes dizer que os pais são um “fardo”
Em suas vidas!
O sucesso vai lhe atrair muitos amigos,
Mas o fracasso vai verificar se eles são
De verdade.
O bem e o mal neste mundo é relativo,
Pois o que hoje se apresenta como bom?
A manhã será a causa da nossa desgraça.
Por outro lado, o que agora se mostra mal?
A manhã nos causará alegria.
O céu e o inferno é uma construção de
Cada indivíduo fruto dos seus pensamentos
Apreciativos ou depreciativos,
Construtivos ou destrutivos,
Saudáveis ou doentios,
Amorosos ou maliciosos...
Cuide dos seus pensamentos, pois dentro
Deles estão o bem e o mal que são a
Matéria prima da sua realidade!
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A amante a mãe e a companheira

O SONHO de todo homem heterossexual é ser um pai. Isso esta impregnado em seu DNA desde o nascimento! E para
isso ele procura conquistar a mulher da sua vida! Até ai tudo
bem! Nada de anormal, de movimento ou de mudança! Então,
ele paquera uma mulher, se enamora dela se noiva e se casa ou
vão morar juntos! Afinal de contas quem faz o casamento são
os cônjuges! O juiz e o padre ou o pastor apenas assistem a
cerimônia!
Acontece que o homem não quer somente a amante, ele
deseja também a mãe dos seus filhos! Então, a natureza acha
demais o pedido dele e o manda escolher entre a “amante e a
mãe” dos rebentos! O tolo, então, logo escolhe as duas e ai a
vida se complica! O carinho da fêmea é hipócrita, leviano e
passageiro! A atração dela pelo macho é puramente para se
engravidar dele. Depois que se “enxerta” do macho alfa toda
fêmea da natureza se afasta dele! Ela conseguiu o que almejava! É assim também com as mulheres! Ao optar em ser pai, o
homem acaba perdendo a sua amante! Agora ele ganhou a mãe
dos filhos e perdeu a amante dos lençóis! A mulher tem que
“escolher” entre ser “amante” do pai dos filhos dela e ser a
“mãe”. O instinto maternal é mais forte e acaba vencendo! Até
os canalhas sabem disso! E usam e abusam do instinto de mãe
das mulheres adulteras! Basta se fingir de “coitadinho” desprezado pela a parceira que a mulherada se derrete toda! É uma

156

Crônicas no Coletivo

cantada clássica dos gigolôs! A mulher sempre adota um sacana safado que se faz de “pobre diabo” para lhe conquistar!
Depois de ter passado por essa “experiência” dolorosa, decepcionante, e frustrante; daqui em diante vou ter uma mãe
dos meus filhos e outra “mãe amante” dos meus desejos! Amor
no matrimônio é um verbo que não se conjuga de uma maneira
só, ou seja, “mãe e amante” não se conjugam na mesma mulher! Quem assim o fizer acabará perdendo o seu lugar ao sol
dos carinhos dela! As fêmeas não precisam em nada dos machos para viver, a não ser para procriar! Acreditar em amor de
mulher por homem é como crer em sapatinho na janela para
Papai Noel! Quem lhe ama é Deus primeiramente, seguido da
sua mãe do seu pai! O resto é o resto que lhe serve para lhe dar
prazer, gozo e bons momentos de vez em quando! É duro nos
dizer isso, pois o ser humano é muito apegado as suas ilusões!
Muitos só são felizes se viver aquele jargão: “me engana que eu
gosto”! Como nos dizia o psicólogo Içami Tiba: “você se casa
com uma imagem da pessoa e não com a pessoa de verdade”! A
certeza na vida é do movimento e da mudança, como nos dizia
o filósofo grego Heráclito de Efésio: “não nos banhamos duas
vezes na água do mesmo casamento”! A gente não percebe,
mas aquela amante que se derretia de amores por você? Não
existe mais! O que existe agora é uma “mãe derretida de carinhos” pelo filhinho!
O mesmo acontece com o casal que sonha em morar na
mesma casa, apartamento ou mansão! A rotina se encarrega de
destruir a sua paixão rapidamente! Se você pensava que a proximidade iria aumentar o “amor do casal”? Deu com os burros
n’água! Alias, morar junto é mais eficaz forma de se acabar
com uma união afetiva! Primeiro se perde a identidade, a autenticidade, a surpresa e sua segurança individual. Perde literalmente a capacidade de “surpreender” na guerra dos sexos
entre o machismo e o feminismo! Você fica “vulnerável” aos
ataques do cônjuge! E as suas chances de defesa são nulas porque você é monitorado o dia inteiro! Como nos diz aquele dita157
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do popular: “o inimigo dorme ao lado”! Pelo contrario é você
morar em apartamento separado: se preserva a identidade, a
autenticidade, a surpresa, além de se respeitar a individualidade do cônjuge! No mesmo lar os problemas são amontoados, as
raivas ficam embaixo do tapete, as minas são espalhadas pela
casa prontas para serem detonadas na primeira briga ou discussão da relação (DR), do casal, as feridas são pisoteadas a
toda hora, nada é cicatrizada etc. Além do mais o que faz o casamento perdurar são as “semelhanças” ou afinidades do casal
e não as diferenças pessoas! E com o tempo tende a ser mais
acentuadas! Se no namoro a mulher saia com as amigas uma
vez por semana, depois de casada sairá duas ou três vezes!
Eduardo e Monica só são felizes na musica de Renato Russo,
na realidade é Jose e Maria! O conflito fez parte da relação de
Jose e de Maria, mãe de Jesus! Imagine das nossas relações
amorosas? Acho que o que segura os casamentos por mais
tempo são a hipocrisia e a paixão fugaz! O amor só começa a
nascer após a fumaça da paixão se abaixar, o seu senso critico
ressuscitar e o casal olhar um para o outro e dizer para si mesmo: apesar dos seus erros, as suas qualidades superam os seus
defeitos! E afinal de contas somos os maiores amigos desta
vida!
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As brincadeiras de rua

QUANDO fui ao restaurante encontrei um grupo de crianças brincando na rua...
Fiquei pensando comigo mesmo e me lembrei daqueles
tempos passados. Onde os meninos e meninas brincavam nas
ruas de “31 é este”, “o que é o que é”, o “anelzinho”, de se “esconder”, de “esconder as coisas” e dizer se esta quente ou frio,
de “roda” ... Que pau esse? Pau ferro, de mé mé mé”, de gude e
de “Três Maria”, de “jogar figurinhas”, de “fazer os carros de
brinquedo”, criar carro que anda sozinho com carretel de madeira de linha, de “contar historinhas”, de “ler cordéis” de
Lampião, de jogar bola no campinho, entre outras brincadeiras. Por ficarem correndo e brincando o tempo inteiro as crianças eram sadias, magras e alegres! Criança gorda era um caso
de doença...
Pena que hoje a calçada é do bandido e virou uma cracolândia. As pessoas estão presas em suas “prisões domiciliares”
e as nossas crianças ficam quietas diante da televisão ou sentadas diante do vídeo game da internet. E assim o sedentarismo
oficial fez de nossas “crianças obesas”, “gordas” e colhe no corpo o resultado de uma alimentação doentia de gorduras saturadas, de açucares e de sódio em seus biscoitos recheados, coxinhas, pastéis, hambúrguer, pizza de queijo, entre outras
merdas do fast food. E pra comer nem precisa sair do sofá?
Basta ligar o celular e discar os “Pedidos Já” ou o “I Food”... A
Pizza vem quentinha ao sofá de sua casa! Preparar comida é
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coisa da nossa vovó, depois é poupar dinheiro para se curar da
obesidade crônica, trocar as roupas por GG, fazer a cirurgia de
redução de estômago e pagar um SPA para fazer uma educação
alimentar saudável!
Tudo esse gasto financeiro poderia ter sido evitado, se por
outro lado, você fosse á feira comprar alimentos saudáveis e
tivesse preparados em seu fogão... Garanto que o exercício de
fazer a comida já lhe gastaria mais de 500 calorias...
O que hoje nos parece um céu em uma estrada larga de facilidades, amanhã nos deixará no acostamento do inferno!
Não valorize tanto a bunda, pois ela é para o prazer dos outros. Dê valor ao cérebro, a leitura saudável, pois ele é para o
seu gozo intelectual! Ninguém ler para que outros aprendam,
curtam ou gozem!
Cara! Pense a sua vida antes que os outros a pensem e lhe
faça viver do jeito deles!
Pare de ser um burro puxado pelas propagandas da televisão imbecil, um jumento que é puxado pela Bolsa Família de
políticos corruptos... Você é um ser humano fantástico, a maior
obra perfeita de Deus! Retome as rédeas de sua vida, estude, se
forme e vença cara!
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O brasileiro que faz da língua uma
espada

A mentira,
A calúnia,
A fofoca,
A trapaça,
A fraude
E a canalhice foi incorporada ao dia-a-dia dos nossos brasileiros! Aqui se fofoca da vida alheia sem lhe conhecer, lhe difama por diversão, se precisar pode ter certeza que não vão lhe
ajudar, mas se deixar qualquer brinquedo na porta de sua casa? Uma noite ele não passa sem que alguém ache que “achado
não é roubado”!
Aqui se usa a língua como “espada afiada”, pois se alguém
inventar qualquer difamação no ouvido dos idiotas soa como
“verdade absoluta” e será você sozinho contra a “manada” de
crápulas gritando: “-crucifique Cristo e solte Barrabás”, “crucifique Cristo e solte Barrabás”...
Tive uma aluna que chegou a me ameaçar não com um canivete ou revolver, mas com uma calunia! E pasmem com que
certeza a mãe imbecil dela iria acreditar! Qual é a mãe trouxa
que mima a “filhinha do coração” que vai duvidar da santa inocência da cobrinha?
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Felizmente, sou de um tempo em que se punia a mentira
com cinto, cipó e palmatória, pois mentir era algo feio, ridículo
e contrario aos bons costumes da moral e da ética!
Não é somente a carne, a salsicha e a linguiça que estão
podres em nosso Brasil, mas também a “língua ferina” da maioria dos brasileiros! Tem gente que confunde a boca com uma
privada aberta e solta todo tipo de palavrão, de mentiras e de
embustes. A nossa falta de educação e de ética já faz parte do
“kit Brasil” de desrespeito aos velhos, ás crianças e aos outros!
Aqui você tem o tempo desrespeitado com os atrasos diários,
com as filas quilométricas nos bancos, nos shows, nos eventos,
a vida pessoal vilipendiada pelas fofoqueiras, a aula roubada
pelos alunos com os seus celulares, a paz e o silencio furtados
pelo barulho dos vizinhos com o som alto, com o paredão dos
carros de pobres, enfim, em um estado onde as leis são descartadas e descartáveis, cada um que pode impõe a sua anarquia
social e os outros que se dane futebol clube! Duas palavras que
não constam mais no dicionário dos brasileiros: “respeito” ao
próximo e “silencio” ao sono alheio. Nas ruas o carro de som
alto e o trio elétrico e em casa a televisão e o sol ligados no volume máximo! Você não diferencia mais o que é uma feira ou
uma sala de aula? O que é um tatame de UFC de luta livre ou
um colégio público? Já é até corriqueiro se praticar estupro
coletivo com uma mulher e se postar no Facebook para ser curtido, visualizado e dizer se gostou é mole ou quer mais? Alguém um dia me falou que o Brasil pode ser fechado como
“presídio, (+ 600.000 seiscentos mil detentos), manicômio
(+18.000.000 dezoito milhões de dependentes de Clonazepan)
e templo da Universal”! Conte uma mentira para o chefe e o
seu colega amanhã estará desempregado! A mentira resolve o
seu problema imediato, o bicho pega quando a verdade aparece
e a fofoqueira é processada! Contudo, se no Brasil fofoca desse
processo, não teria tantos juízes para fazer justiça!
“Uma nação se faz com homens e livros” dizia o nosso
Monteiro Lobato do “Sitio do Pica-Pau Amarelo”. Todavia, hoje
em dia, querem fazer um Brasil com gente que não ler que não
162

Crônicas no Coletivo

frequenta as bibliotecas, mas que vive pregada no sofá mais de
três horas diariamente e por pessoas mentirosas, hipócritas,
bipolares, dopadas, hipocondríacas, alienadas, manipuladas e
que troca de personalidade como quem troca de calcinha, de
cueca e de sutiã!
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As brincadeiras da infância passada

“Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma
Hora de brincadeira do que em um ano de conversa.”
PLATÃO

Antigamente a nossa criançada
Brincava com muita emoção!
“De trinta e um é este” na calçada,
Jogava bola e rodava o pião!
Era o primo, o tio e a parentada,
Que tomavam ao banho de rio!
Fazia carro de lata de óleo furada,
E as rodas de havaianas do tio!
Nossa mocinha jogava a “peteca”
E de “baleado” com a meninada!
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Algumas moças tinham bonecas
E faziam suas roupas bordadas!
Os meninos trepavam na jaqueira,
Para se colher uma jaca gostosa!
Outros escalavam uma goiabeira,
E recolhiam uma goiaba deliciosa!
A meninada jogava muito palitinho,
Para desenvolver o palpite e a sorte!
Outros faziam seu próprio carrinho...
E fingiam que era o seu transporte!
Pulavam-se muita corda no terreiro,
Começando devagar até o foguinho!
Quem se atrapalhasse por primeiro?
Dava o lugar ao próximo amiguinho!
Brincavam-se também de se esconder,
Para testar bastante a sua curiosidade!
O ultimo que viesse a se mostrar a você?
Encarregava-se de procurar a mocidade!
Se brincava muito de “roda” se fazer
E colhia nos seus pés nossa batatinha!
Se lhe pedisse um pedaço pra comer?
Nem pro meu avô! Dizia a coleguinha!
Se brincava com nosso barro umedecido,
Fazendo com ele o radio e a nossa panela!
Brincar com nossa argila era bem divertido
Pois se fazia qualquer coisa inclusive tigela!
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Se brincava de fazer casa e comidinha,
Pois tudo era um ensaio de mentirinha!
A gente brincava com a colega vizinha
E cada um ajudava com aquilo que tinha!
Contava-se muita estória de cordel,
Como a de nosso “Juvenal e o Dragão”!
Também se brincava com aquele anel,
Que se escondia na palma da sua mão!
Um velhinho contava muita estorinha,
De onça com bode, de coelho com sapo!
A juventude escutava muito quietinha,
E curiosa pelo final ficava estupefato!
Jogavam-se muito baralho e figurinha,
Pra se apostar quem ganha á cartinha!
Trocava-se a “figura” que não se tinha,
Pois assim brincava a gente ribeirinha!
Uma criança gorda ou obesa não se via,
Pois nossa criançada não comia porcaria!
Nem pão, nem hot-dog ou Coca se bebia!
O suco era da fruta que no pé se colhia!
Criança andava descalça rolava na lama,
E pegava anticorpos para lhe proteger!
Deitava no chão em cima de uma esteira,
Depois que de uma “rede” foi descer!
Ainda não se tinha a ditadura da televisão,
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Podando o bate papo alegre da rapaziada!
O pessoal se reunia em volta de um fogão
E bebia um gole de café com prosa atada!
Depois veio esse advento do computador,
E com a internet a febre das redes sociais!
A conversa legal ficou virtual, meu senhor,
E um dedo de prosa a gente não quer mais!
A solidão agora esta devastando o mundo,
Pois não se tem mais conversa ou amizade!
O nosso encontro ficou muito infecundo,
Pois toda gente nos “usa” sem fazer alarde!
Procuramos um amor e achamos um ficar?
Pois toda gente quer mesmo nos desfrutar!
Fazer do nosso corpo o objeto de se trepar,
Depois dele se descartar quando lhe enjoar!
Trocamos o amigo pela solidão do divã,
E ao psicólogo vomitamos a frustração!
Ele apenas nos escuta fingindo ser a rã,
Depois nos apóia dopar com medicação!
Os seres amam as coisas e usam as pessoas,
E fazem da hipocrisia e mentira a sua vida!
O social virou os crocodilos em suas lagoas...
Procurando por alguma presa desprevenida!
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Esse desconhecido chamado eu

HOJE EM DIA vivemos um “EU” – esse meu desconhecido, pois a nossa receita de felicidade consiste em termos a
mulher do amigo, o emprego do colega, o intelecto do parente,
a mansão do vizinho e a cadeira do patrão. Tudo de bom pertence aos demais, pois quanto a mim nada que preste possuo.
Pensamos que nascemos a “lastima” inútil imbecil feia que as
criaturas nos apelidam! Nascemos e crescemos em um ambiente doente, enfermo e de energias de baixa autoestima, de medo,
de culpa e de vergonha de sermos nós mesmos. Quando na
verdade nascemos originais e dotados de toda capacidade física, intelectual e afetiva para sermos o que quisermos neste
mundo. Nascemos uma Ferrari, mas os indivíduos nos tratam
como se fossemos um Fusca insignificante. Desconhecemos
totalmente a nós mesmos!
O “Conhece-te a ti mesmo” do Portal de Delfos na Grécia
Antiga hoje nos parece uma heresia, uma blasfêmia pessoal.
Desde o nascimento fomos programados para vivermos para as
pessoas e para sermos uns fantoches manipulados e uma gente
derrotada! Não possuímos nenhuma qualidade que amamos
em nós próprios! Vivemos em função do que os outros vão
pensar, vão falar ou vão querer. Não por acaso falar em publico
atualmente é mais temeroso do que o medo da morte! Hoje em
dia vivemos em pânico temendo o olhar de Medusa aterrorizador dos outros. O tempo todo somos avaliados e definidos pela
opinião das pessoas que nos odeiam, nos debocham ou nos
ignoram. E o pior nós lhe damos ouvido, credito e atenção!
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Diante do espelho nos achamos gordos, magros, feios, burros,
barrigudos, pobres, negros, cabelo de Bombril, careca, narigudos, pois nos vemos pelos olhos dos outros. Pasmem! Diante
dos espelhos gente bonita linda ou fora dos padrões de beleza
se acham “feias” como se fossem todas ridículas! Acontecem
que todas elas se olham pelas vistas alheias e assim sempre vão
achar algum defeito. Porque no fundo se achar belo, formoso,
linda, maravilhosa aos próprios olhos é ser esnobe, soberbo e
egocêntrico. E isso ninguém vai aceitar que tenhamos uma
autoestima elevada e um amor próprio nas estrelas!
Na nossa inveja e cobiça as coisas e posições dos indivíduos se refletem a insatisfação que temos com nós mesmos. Ao
passo que a única maneira de sermos felizes de verdade é sendo nós mesmos e nos amado a si próprio! Toda a felicidade que
venha dos outros ou das coisas externas são ilusões, fantasias,
passageiras e de faz de conta!
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Chaves do povo brasileiro

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

“Quem nos odeia disfarça com os lábios, mas dentro de si
mesmo instala a mentira; e a sua voz é graciosa, não confie
nele, pois há sete abominações no seu coração”!
(PROVERBIOS 26, 24-25)
SEGUNDO o Dicionário On-line de Português o “sorriso é
uma expressão de amabilidade e de simpatia. No sentido figurado pode mostrar desdém, ironia ou desprezo”.
O sorriso mais do que o beijo é o gesto afetivo mais usado,
abusado e profanado pelos hipócritas. O riso é o cartão postal
da hipocrisia! Hoje em dia quase todas as criaturas nos olham
com um riso de hiena: são os psiquiatras querendo nos dopar
com Rivotril, Clonazepam, os vendedores querendo nos vender
o que já temos, prostitutas querendo nos vender seus serviços,
os políticos querendo nos usurpar os votos, as secretarias querendo fazer a gente esperar sem precisão, os dentistas querendo nos vender seus produtos, os pastores querendo nos fazer
“lavagem cerebral” para nos fazer mais uma ovelha no rebanho
de idiotas, enfim, por todos os lados temos sempre uma hiena
com os dentes de fora para nos enganar com um riso sarcástico, irônico e de zombaria. São muitos os que riem de nós e
poucos os que sorriem conosco!
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Se não pudéssemos “disfarçar” a maldade, a inveja e a luxuria com um riso? O dia das bruxas, o Halloween e o filme de
“The Walking Dead” se pareceria como um de nossos dias
“normais” sem maquiagens, pinturas ou efeitos especiais computadorizados. Se o diabo já forrou o chão do inferno com as
nossas boas intenções, com certeza, o telhado foi construído
com os nossos risos de crocodilos! Atualmente somos bombardeados com “risos hipócritas” de hienas por todos os lados. É
na televisão, no outdoor, nas revistas, nos comícios, nas igrejas,
nos supermercados, nas lojas, nos shopping Center, nos vendedores ambulantes, além de nossos colegas, vizinhos e parentes. Toda essa gente nos mostra aos dentes como crocodilos,
chacais e cachorros doidos para nos aplicar os seus golpes,
vender suas porcarias, levar nosso voto ou nos dopar com as
suas drogas permitidas ou proibidas.

Fica-nos um alerta: até as cobras venenosas quando vão
nos picar primeiro nos mostram as presas! E imagine aos humanos que são mestres melhores e mais perigosos do que os
crocodilos, os cascavéis e as najas. São capazes de façanhas
como esta de matar alguém e ainda ir ao velório prestar as suas
condolências aos familiares! Sorriso verdadeiro só se for de
crianças brincando no berço, alegria de verdade só se for de
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cães com a chegada do dono e os demais que botem a dentadura na bainha porque não tenho vocação para odontologia!
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O consumismo compulsivo-obsessivo

Hoje vivemos na sociedade de “consumo
Compulsivo-obsessivo” segundo o sociólogo
Zygmunt Bauman.
Onde as pessoas morrem não mais de fome,
Mas de tédio.
Onde a felicidade consiste em consumir
Tal produto, em vestir tal marca, em ostentar
Tal notebook, em ter tal carro, etc.
O cidadão comum é diariamente bombardeado
De propagandas consumistas sem que ele
Tenha um discernimento sobre o consumo.
Passam pra ele que quem consome tal coisa
Tem tal mulher, tal prestigio e tal fama...
Hoje os marginais roubam, furtam, cometem
Latrocínios não pra se alimentar, mas para se
Ostentar, se exibir na internet, postar no
Facebook e nas redes sociais.
As pessoas perderam as suas identidades
E agora acham que podem ser elas mesmas
Se consumir tal tênis, usufruir de tal carro,
Comprar tal Smatfone, falar com tal celular.
O consumismo chegou a tal ponto que,
O shopping Center virou um divã de
Psiquiatria, pois as pessoas compram para
Se sentirem melhores!
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Comprar esta virando uma droga qualquer,
Pois as criaturas se viciaram em comprar
Para aliviar ao seu estresse, a sua ansiedade.
E quando as contas voltam ás faturas do
Cartão de Credito estouram os limites?
As pessoas se dopam de Clonazepan
E se internam em um manicômio.
Em pouco tempo teremos além de praça
De alimentação, também praça de
Farmácias nos shopping Center.
Coisas tão naturais para um macaco chimpanzé
Como dormir, fazer sexo, andar e se exercitar?
Entre os humanos esta cada vez mais difícil
Se dormir sem tomar Clonazepan, transar
Sem Viagra, trabalhar sem energéticos, ou
Fazer academia sem anabolizantes.
As criaturas estão viciadas em analgésicos
E se tornaram hipocondríacos!
As pessoas querem a todo custo tal
Produto para preencher o vazio interior!
Querem aparecer de qualquer maneira
Na televisão ou na internet, no reality
Do Big Brother Brasil ou no Facebook ...
Se alguém botar uma foto sua e não ter
Muitas “curtidas”? A navegadora já entra
Em depressão, faz mi,mi,mi, se irrita com
Os pais, com os irmãos, com os amigos...
A família esta destruída e os pais cada vez
Mais ausentes, precisam comprar presentes
Cada vez mais caros para compensar a falta
Deles para os filhos!
A oferta da convivência e da amizade
Que outrora era natural entre os vizinhos,
Colegas da escola ou de parentes?
Agora é uma oferta on-line, conversa de
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Bate papo virtual na internet.
Você precisa esta navegando na internet
Para poder achar um amigo, uma namorada
Ou uma “ficante”!
Hoje em dia estamos vivendo aquele
Ditado português do século XVI:
“Navegar é preciso, viver não é preciso”!
Já ouvir até mensagem subliminar nos
Comerciais de telefonia em que se dizia,
Que o “virtual e o real é a mesma coisa”!
O celular para as pessoas de hoje virou
Um fetiche, um amuleto de idiota.
Uma propaganda da televisão passou
Um indivíduo se sentido pelado, se não
Tivesse se conectado a internet.
Nos Estados Unidos um grupo de jovens
Conversavam on-line em plena sala de
Estar da casa.
Nada é por acaso! Nem tudo é um caos em
Nossos dias. A “indústria da infelicidade” por
Exemplo fatura bilhões de dólares, de euros
E de reais com as nossas doenças e desequilíbrios
Psíquicos, estresse e ansiedade.
Ela precisa que as pessoas valorizem mais a
Vida virtual que a vida real.
A Microsoft de Bill Gates agradece!
Que os indivíduos achem normal se dopar para
Poder dormir, transar, envelhecer e relaxar!
Que as criaturas se acostumem a tomar
Outro empréstimo bancário para poder
Pagar um empréstimo velho.
Que as pessoas achem “normal” passar a vida
Inteira para pagar juros abusivos, extorsivos de
Bancos e de operadoras do cartel dos Cartões
De Credito.
Que os casais se conformem com os divórcios,
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Pois eles enriquecem aos advogados e ao Estado.
Que as televisões adoram que as pessoas
Fiquem mais “burras”, mais “alienadas” e
Não queiram nada com a leitura, nem com os
Livros e nem com os poetas.
Eles precisam de consumidores obedientes
Para poder comprar até as porcarias que
Não precisam...
Necessitam de telespectadores tolos que
Deixem de ir á biblioteca ler um livro para
Poder ver uma novela do ano passado, do
Tipo “VALE A PENA VER DE NOVO” o bobo
De olho no “Pilimpilim” da rede Globo...
Enquanto as livrarias no Brasil diminuem,
As farmácias se multiplicam.
Enquanto as escolas ficam vazias, os presídios,
Por outro lado, ficam superlotados.
O povo de hoje virou uma “manada” dócil,
Que vai aonde o vaqueiro dos governantes
Quiserem, ou seja, se distrai se diverte,
Como um gado irracional que não pensa
Enquanto vai para o curral e o matadouro!
Diante da televisão acredita em qualquer
Mentira dos políticos, das propagandas
Falsas, conotativas, como crianças que
Acreditam nas mentiras de suas mães ou
De seus pais.
O metrô do progresso tecnológico andou
Rápido demais que acabou por deixar o
Homem, o seu criador, para trás!
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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,
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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,
Os telespectadores agridem aos seus pais!
Enquanto as televisões expõem ao sexo,
Os telespectadores se masturbam nele!
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 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 se ignoram 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 fecham muitas
Escolas e abre vários presídios?
O que esperar de um país que vende um
Um milhão de livros para colorir e poucos
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Livros de poemas?
O que esperar de um país que esculacha
Com o homem traído e louva a vadia adultera?
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 um sete um?
O que esperar de um país que aplaude a esperteza,
O adultério e apóia a corrupção política com
O “rouba, mas 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 Vestibulares 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?
O que esperar de um Brasil que trocou os direitos
Sociais do povo por “jeitinhos enganosos”, falsos,
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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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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
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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
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
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Sempre acima do bem e do mal: se fizeram
Algo de errado a culpa é dos outros!
Todos me dizem viver uma vida ideal...
A vida delas mais parece um Curriculum
Vitae: só tem habilidades, diplomas, medalhas
E troféus!
Todas as pessoas que conheci parecem que
Em outras encarnações foram “PAPAS”, pois
Todas elas se consideram infalíveis em suas vidas!
Quisera eu encontrar alguém que me confessasse
Um erro, um fora da piriguete, 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 suas quedas, de suas
Sacanagens e de suas armações?
Ah! “Quem me dera ouvir de alguém a voz humana
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia;
Que contasse não uma violência, mas uma cobardia!
Quem há neste grande 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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Ser diferente é uma loucura
Em um mundo regido pelos idiotas
Ser diferente soa como uma loucura.
Em uma terra infestada de hipócritas?
Falar o que pensa perde a compostura!
Vivemos aquela ditadura de ser igual,
Pois quem é diferente estupra ao 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
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 decifrar suas lorotas!
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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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O livro é um amigo perfeito

O livro é um amigo perfeito: nos espera na
Estante sem reclamar, nos faz companhia na
Solidão sem nos pedir água, comida e dormida.
Conversa conosco sem roubar o nosso silêncio
E não fica magoado se por acaso nos esquecermos dele na estante!
O livro é um amigo fiel e durável para todos os
Momentos, inclusive pode nos acompanhar
Nas viagens sem nos cobrar passagem!
Ninguém está totalmente sozinho,
Se tiver um livro como amiguinho!
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Site:
www.birckjunior.recantodasletras.com.br
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