
Não te deixes
TOUREAR
pelos governos

Criam-te “livre”, mantendo-te fechado para os seus interesses!
Depois cansam-te, mostrando-te a capa da Responsabilidade, gritam por ti...
Investes com tudo, e ao lá chegares eles fogem, dançando com a  Globalização
Cansado, tentas fugir, mas estas cercado, por louvores e aplausos, Burocracias e Elites
De repente olhas e um senhor em cima de um sistema capitalista chama por ti, ainda nem viste bem
e ele avança como um Rei a cavalo, e ao passar por ti, espeta-te Bandarilhas com cores de 
Corrupção, Roubos e Servidão, mas ouves aplausos, risos, indiferença. Pegam-te de frente, e 
desafiam-te, em cima do seu Escravo. Equipam os seus soldados como o Picador reveste o seu 
Cavalo.
Como se não chegasse, cansam-te mais. Deixas de entender o que se passa, estas com medo, 
perdido, sem esperança, a chorar e a perder sangue, perante o olhar dos cultos, senhores e 
espetadores. VIVA A TRADIÇÃO...
Os aplausos aumentam, no ar sente-se uma mudança, levantas a cabeça e vês, alguém a vir.
Mostra-te mais uma capa, desta vez, com o Trabalho, Progresso, Democracia, e tu...
Corres para lá, com esperança que por detrás daquela bandeira sejas finalmente livre, e deixes de 
chorar  de ser inferior. Mas quando lá chegas, sentes uma ferramenta a entrar no corpo, entras em 
pânico, cais de joelhos, não vês devido ás lágrimas e à dor, aproximam-se de ti e espetam-te outra 
vez e outra vez. Pegam em ti e exibem-te, e tu a arrojar pelo chão, pensas.... vou morrer, afinal 
nunca fui livre... e quando estás para desfalecer, sentes que te estão a cortar partes, morres 
humilhado, ensanguentado e desacreditado. Ouves cantigas e ovações de vitória. Quando esta 
sozinho numa sala, e pensas já acabou, eles torturam-te constitucionalmente até morreres.
A Mentalidade de Poder, tem de ceder. Se não gostas de ser tratado como um animal, acaba com a 
mentalidade que o permite.  ESPECISMO É FASCISMO

 

 

 

 


