
Vivissecção 
 

Cientistas e animais, ligação cruel 

Conhecimentos e tortura  

Ninguém para julgar 

Fazer uma descoberta  

Para ajudar a te medicar 

Para te ajudar no sofrimento, 

E a vida prolongar 

Tens de acreditar  

Nos animais, os cientistas vão procurar 

 

Criam macacos, raptam chimpanzés 

Abrem-lhes a cabeça, 

Para o cérebro electrocutar 

O macaco mexeu-se 

Vamos registar 

Cortam-lhes os pés  

Para saber como vão andar 

Que acontecimento! 

Não há conclusão 

Dá-se mais uns choques, para ver a reacção 

 

Pegamos nos bebés, trocamos as mães 

Por umas de arame, biberão e coisas artificiais 

A mãe chora o bebé não entende 

Mas o cientista sabe que no seu laboratório 

Ninguém os defende 

 

Macacos, galinhas e cães 

Usados para provar  

Que o tabaco vem por bem 

Amarrados, usando uma mascara para respirar 

Mas sem oxigénio, inalam os mesmos químicos  

Que te estão a matar 

 

O cientista escolheu os animais dóceis  

Para se proteger da selvajaria  

Os animais são explorados, torturados 

Atrofiados e drogados 

A galinha continua a fumar  

 Já não tem pulmão 

O cientista diz que ela não tem noção 

Noção do que se está a passar 

Não sejas contra,  

O cientista tem a sua razão 

 

Os coelhos foram escolhidos  

Para testar os cosméticos  

 E formas de o humano se aperfeiçoar 

Produtos para que a mulher 

Apresente ser “perfeita” 

E tenha formas assimétricas 

Batons, perfumes e pinturas faciais 

No coelho vão ser testados 

Por cientistas anormais 



No coelho escalpado  

E no seu olho arregalado 

No lábio o Botox já injectado 

 

Para que o humano tenha um ar irreal 

Animais passam mal 

Depois de ficar cego, queimado,  

Intoxicado e deformado 

È morto, congelado ou incinerado 

Na procura, da cura, 

Da causa, da vacinação 

De perceber a genética,  

Doenças transmissíveis ou mortais 

O cientista usa o rato,  

Um animal longe do seu coração 

Animal geneticamente criado,  

Com a doença de então 

Deformações dolorosas, 

Vivendo sem sol, lua 

Ou amor conjugal 

Passam fome, são torturados 

Ajam dados! Ciência? Ajam dados! 

 

De todos os que falámos 

 Junte-se outras espécies, milhões de animais 

Para criar dinheiro a pessoas sem ética nem moral 

Se tu não te apercebes que algo está mal 

Aceitares isto como uma coisa banal 

Ou és cientista, investidor, desesperado 

Bolseiro, ou tens sentimentos iguais 

 


