
                                            Gente à brasileira... 
 

          Povo desta terra... Homens e mulheres deste chão amado por tantos.  
                                                   Arco-íris de raças. 
          Aqui nasceu uma lenda da qual peço licença para contar:  

                                Era uma vez um mundo de muitas cores 
                       Sou morena acastanhada 
                       Estou agalegada  
                       Vivo uma vida amarelada. 
                               Sou parda queimada 
                                      Me sinto embranquiçada 
                                      Vivo uma vida avermelhada 
                                      Gosto de ser miscigenada 
                                      Entre outras cores não declarada.  

Toda essa gente, para quem nunca prestou a devida atenção, apesar de ser 
considerada por alguns muito jovem, tem mais de 500 anos de vida. Uma vida 
formada por minúsculos e anônimos pedacinhos. Pedacinhos de gente que se 
alimenta de uma manta de carne de bode seca, e um saco de farinha acompanhado 
de quartos de rapadura.  

  Pedacinhos anônimos fugindo da fome, da seca e dos urubus. 
“Oh! meu Divino São José... dai-nos chuva com abundância meu Jesus de 

Nazaré...” 
Daquelas pequeninas bocas não se ouviam pedidos de crianças.  
                 Aquela gente miúda não conhecia balõezinhos de cor.  
                 Muito menos macaquinhos,  
                                        Cachorrinhos,   
                                        Pererecas, 
                                        vendidas pelo camelô.  
                 Os meninos sem sonhos,  
                                               sem infância,  
                                               sem vida,  
                                               sabiam apenas gemer:  
- “Mãe, to cum fomi...” 
Taquinhos de carne salgada. Taquinhos de rapadura. Taquinhos de gente. 

Desgarrados do mundo 
                                   Correndo do fundo 
                                                  Fugindo do cognome de vagabundo. 

Lá vão eles! 
Para alguns pobreza é defeito. Para outros, da miséria nasce à solidariedade. 

Dividir o pouco que possuem faz parte do calvário desta gente que nas horas de 
alegria, acreditam que “Deus é brasileiro”. Ao contrário dos milhares de Severinos 
desse nosso chão: Esses, nos longos momentos de agonia, acham que “Deus só 
nasceu pros ricos!” 

Pedacinhos de gente que “Vira o Mundo” de pernas por ar... 
Curtidos pelo sol escaldante, sem trabalho, tendo a morte como sombra, a 

esmola como alimento.  
Lá se vão 



                 Em vão.  
Curtidos pela fome o retirante vai deixando para trás a casca grossa de quem 

conheceu o inferno.  
                         Vão em busca da sorte, dos milagres.  
Gente que farta do lirismo comedido e bem comportado, prega poeticamente 

como o velho poeta 
Revoluções Libertárias:  
                                 “ABAIXO O LIVRO DE PONTO!”  
... Ponto para o Vagabundo que vira o mundo de pernas pro ar!  
- Quem sabe um cantinho pra mode podê esticá os ossos!  
Lá se vão todos... 
                  Os Josés  
                       As Marias 
                             Muitos Chicos  
                             Quase todos Severinos.  
                             São Sabinos,  
                                     Cordolinas, Pedros, Antônios, Rodrigos  
                                     e até Amados...    
 Lá vão elas ... 
                                Morenas tostadas... 
                                           Mulatas caneladas... 

Pretinhas cobiçadas... 
... Gente que vive porque é teimosa. 

Lá se foram eles...  
                       Divididos pela miséria,  
                                 repartidos pela distância, 
                                             diluídos pelo anonimato.  
São valentes guerreiros,  
                   estranhos aventureiros.   
Amantes eternos.      

Piuí...  Oôôôô... Piuí...  Oôôôô...  Piiiiuí.  
     Não tem café  
     Não tem pão 
               Não tem arroz 
               Não tem feijão.  
                                          Foge bicho...  
                                          Bicho gente...  
                                          Indigente.   
                                          Ide, gente... 
                Não tem café  
                Não tem pão...  
                       Cadê     
                           A fé? 
                            Po... 
                              ca...     
                                fé!!! 
                                  Po 



                                    ca 
                                       fé!!! 
                        Ir pra Sum Paulo  
                                       Conhecer o viaduto  
                                       Morar no reduto 
                                       Vencer a bala 
                                                  Comprar a vida       
                                                  Perdida.   
                                                        A favela   
                                                        O beco 
                                                    A vala  
                                                    A vela 
                                                    Ah! Meu sertão... 

Pedacinhos de gente... 
Que acredita que morto pode voltar para se vingar... Gente comum.   
Que viu chover bosta ...  Gente incomum.  
Funcionário público que finge que “tá morto”.  Morto, se faz muito vivo. 
Pedacinhos que todos os dias se repartem nas repartições e, quando se 

encontram, “pra uma bebidinha” descobrem no estalar da língua que o mundo 
pertence aos andarilhos. 

Gente que ao ver o sol, as noites estreladas, a poeira, o temporal, faz poesia. 
Minúsculos pedacinhos que sentem  
                       o cheiro de terra molhada,  
                       o som da viola,  
                       o rebolado da nega  
                       e dá gargalhada.  
A piada, o banho de rio...   
Gente que já viu Lobisomem, Mãe do Ouro, Saci, Chupa Cabra e até ET de 

Varginha... 
Gente que chora ou que ri de qualquer coisa. 

 “... Cala a boca, desgraçado!...” Dê cá esta pinga... Preciso de um trago! 
Gente que não foge da luta:  
                        Cearense 
                           Gaúcho 
                               Baiano 
                                  Mineiro  
                                     Carioca  
                                        Paulista.  
Nortistas ou sulistas.  
Gente de todos os lugares  
Não importa a cor.  
Gente que não é de briga mas se entrar numa...  

Gente que adora um dedo de prosa  
Multidão de guerreiros   
Sem governo  
Crente ou descrente não importa 
                     São Pretos Nagô. 



                             Brancos Fulor 
                                     Daqui ou de lá     
                                      Salve Iemanjá!  
                                      Como “é doce morrer no mar!”.  
                                                      Xangô 
                                                         Fé no amor...  

Saturados pela monotonia, essa gente grita:  “VIVA A LIBERTINAGEM”   
Gente que vive porque é alegre... irreverente... sensual:  
Branca melada... Loura bronzeada... Cinza rosada. 
Negra azulada. 
Senhor do Bom Fim... São Sebastião....Ogum ... Oxalá. 
Olhem por mim. 

Gente que se “fosse dona do mundo” faria mais dez mandamentos... 
         Primeiro:  Transformaria segunda feira em domingo... 
         Segundo:  Terça, seria sexta... 
        Terceiro:   Quarta e Quinta,  viraria sábado... 
 
Obs.: Os outros Sete mandamentos que faltam deixaria por conta do Diabo.. 

 
Gente que gostaria de ver a terra rachar de repente...e, talvez quem 

sabe... 
... engolir para sempre: 

         ...O governo.     
                         ...Os políticos. 
                                         ...A corrupção... 

                                                                                    ... êêêta mundo bão!!!             
É essa GENTE À BRASILEIRA... que apesar de tudo ainda consegue   
                                                                                                                  

sorrir.  

     

                                                                                         Verão de um ano qualquer... 

Ulisses Mauro Lima 

 

 


