Duas pessoas bem espontâneas, vestidas com roupas tipo esfarrapados
extravagantes enfim fica a critério de quem for apresentar .
Mais é bom que seja decorado...
SER DOIDO!!!

1-você pensa que eu sou doido pelo meu jeito de sonhar,
De repente, você pensa que eu sou doido pelo meu jeito de pensar,
De repente, você pensa que eu sou doido pelo meu jeito de falar,
2-com as minhas mãos rebeldes, fazendo gestos no ar,
Te olhando cara a cara, sem medo que a tua cara venha a minha descarar.
1-Eu sou ciente que sou doido, mas tu é doido também.
E se eu gritar: xô doido, aqui não fica ninguém.
2-Não importa a postura, mas um pouco de loucura cada um da gente tem;
Quem é que não enlouquece, nessa terra desalmada,
1-De renda mal dividida, política mal aplicada.
Onde uns falsos pastores, vivem roubando os senhores de renda assalariada.
2- vejo um bando de políticos, traumatizando a nação,
Matam meninos de rua, matam homens na prisão,
1-Não posso ficar calado, não sou um alienado, ainda tenho visão.
Meu país não tem saúde, justiça e educação,
2-Mataram nossa cultura e roubaram a nossa razão
E você vem me criticar, porque eu não posso aceitar a cruel situação.
1-Doido não é quem reclama, doido é quem fica calado.
Tem mais loucura que eu, quem tirar o corpo de lado.
2-Eu confesso frente a frente, é melhor ser consciente do que um alienado.
No brasil o professor é desprivilegiado.
1Se mata de trabalhar pra nos manter informado

E pelo salário tão pouco,
Professor também é louco Se estiver conformado
2-E doido é o estudante, se na luta não entrar.
Por um ensino melhor temos que reivindicar.
1-O meu poema não mente, saiba, quem cala consente, aprenda a protestar,
2-Eu já não quero nem falar do bem estar social:
Já que ninguém fala nada dever estar tudo legal:
1-Patins, viagens, futebol, rok holl, praia e sol.
Todo mundo na real,
2-Habitação nem se fala não temos onde morar.
Gente, pelo amor de Deus é hora de acorda.
1-O nada só gera nada, se você nada, no nada vai se afogar.
Não agüento calado, tenho que desabafar,
2-Pode me chamar de doido, isso não vai me endoidar,
Faz parte da minha luta, esta minha labuta de poeta popular.
1-2-

viva os doidos conscientes!

