
    uando llueve formigas em Foz do Iguaçu 
A tríplice fronteira do lado oeste do sul
Se pone llena de pequenos pontos alados
Vermelhos, puntos rojos pra todos os lados

Em plena primavera de vinte e dois
¡Chuva de formigas! Y depois? 
Copa mundial de futebol, eleições, 
Poluição, contaminação, trepidações 

Mientras tanto lo pensamento corre
Transborda, transmuta, escorre
Eletifica, cospe, mastiga, engole
Diminui, borbulha, fervilha, encolhe

É no momento do tal agitar 
Que é preciso acalmar o mar 
"Vento que sopra daqui, sopra de lá"
Esse é um bom lema para internalizar

Mas, voltando a las hormigas y sus alas 
Se no cenário atual elas tivessem falas
Diriam que tudo passa, tudo passará
Pues no giro do mundo nada fica no lugar

Q
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     o siento, essa vai sair com amor não
Canetei outra que carbura a mente
Apagaram mais preto no camburão
E que geral se faça consciente

Que a vida de um preto com esquizofrenia
Foi violentamente interrompida, arrancada 
Mais um presunto pobre da periferia
No Brasil, vida de preto não vale nada

Genivaldo de Jesus Santos foi assassinado:
Plena luz do dia, dentro de uma viatura
Câmara de gás, um homem asfixiado!
Y não foi nos tempos de escravatura

Foi no século 21 no ano de 2022!
Mais um preto morto pelo estado
Pra preto não tem feijão com arroz
Pues preto é carta fora do baralho

Vários fardado armado até os dente
Largaram o dedo dentro da Vila Cruzeiro
22 mortos! Trata-se de gente
E isso não é realidade só no Rio de Janeiro
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É em cada partezinha desse Brasil
Do Oiapoque ao Chuí, de sul a norte
O que sobra pra nós é bala de fuzil
Pra pobre é vala, fome, morte

Trash vivenciar toda essa matança
Todo dia caçam preto, indígena, mina
Não se poupa nem CRIANÇA!
É mais alvo quem tem mais melanina

Favela quer paz, cultura
Não quer UPP y viatura
Favelado quer fartura,
Y intercambiar ternura

"Eu só quero é ser feliz 
andar tranquilamente na favela onde eu nasci
Y poder me orgulhar
Y ter a consciência que o pobre tem seu lugar"

L
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