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Sei que muitos entre todos nós - para diferenciar daqueles 
nós que nos mantém contidos - têm experimentado uma 
“certa dose de desesperança” desde o início do último ano 
de nossas vidas democráticas, desculpem a ironia que 
permeia os meus textos e subtextos. Mas a “verdade que 
não quer calar” é que gostaríamos de invocar o Tim Maia 
no bom e no mau sentido e pedir para ele  gritar “chama o 
síndico, por favor” ... “cadê o retorno” ... “assim não dá”, 
mas se o Mestre de Cerimônia gritar “isso aí no andar de 
cima” vai gerar outra crise e podem transferir ele para o 
andar de baixo. E aí tudo pode virar um verdadeiro 
pandemônio que, convenhamos, já se instalou nas terras 
latino-americanas. Crise no Chile e bota crise nisso em 
Santiago; no Equador que ameaça até a “sua própria 
linha”, obrigando um presidente - de direita - que tem nome 
de esquerda - a mudar a capital de cidade; ameaça à 
Argentina que finalmente resolveu “fazer a troca de um 
Macri por uma macro reestruturação”, terminando com a 
Bolívia que com ajuda de seu povo reelegeu no primeiro 
turno o índio Evo Morales, que sabe de onde veio e para 
onde vai: tudo indica que vai pra casa ou para o exílio com 
o auxílio "generoso" da extrema direita daquele país... Não 
adianta nem me perguntar pelo Brasil, porque eu não tenho 
“bola de cristal” e, apesar de gostar muito dos búzios, a 
intolerância por aqui cria dificuldades para as práticas 
afrodescendentes em terreiros de candomblé e macumba. 
Acho mesmo que o Brasil precisa de um “grande patuá”, 
pois desde que a ZIQUEZIRA se instalou aqui com o 
AEDES “nunca mais fomos os mesmos”... Acho que foi por 
isso mesmo que eu invoquei o Pai de Santo TIM MAIA, que 
com, seu costumeiro vozeirão, vai cantar três “pontos”, o 
primeiro de Exu, pra abrir os caminhos, e outro de 
“Xangô” para reinstalar o senso de justiça - e acabar com 
os “meninos vestidos de super heróis” -. E, finalmente, 
porque ninguém é de ferro, um “canto de Oxalá”, para ver 
se a “gente chega junto do outro lado da margem” ... Cá 
entre nós haja escuridão no Brasil. Apesar de sermos 
“guiados por um lema” (se o Brasil fosse um barco deveria 
ter leme) mas um desavisado criou “essa história aí” de 
invocar “o Pai Nosso” e desde então, sem autoridade que dê 
conta dos problemas terrenos, uma “trupe de meninos mal 
criados e truculentos” resolveram “descer pro play-
ground” e o pior, não sabem brincar, nem tampouco falar 
nada de inglês, tá OK??? 
 

 

Assim, fiz uma prece que é mistura de afro-reggae, funk e 
soul music e mandei um  ZAP pro TIM e pedi pra ele levar 
um papo com os conselheiros do “Papai do Céu” pra ver se 
arruma um pouco “esse hospício”. Vejam vocês: tacaram 
fogo na Amazônia e disseram que “foi o Greenpeace e os 
onguezeiros”; acabaram com o “mais médicos e ofertaram 
aos médicos cubanos que trabalhassem como enfermeiros”; 
espalhou-se uma onda infindável de óleo por todo o 
Nordeste e os assessores só “enxergam a Venezuela”, 
enquanto as marés os desmentem, e finalmente, “o cocô, 
imaginem vocês, virou uma questão de prova de 
vestibular”. “TIM MAIA, Ó MERMÃO SE MEXE AÍ PÔ” 
....  POIS A COISA AQUI TÁ FEDENDO ....! 
TIM MAIA, em minha prece musical, recorro a uma das 
composições da sua musicografia (Tim Maia Racional – 
Volume 2) e canto com você “O CAMINHO DO BEM” e 
me atrevo a dizer que até aqui o “caminho trilhado é bem 
mal”... Vejam só: já descobriram uma rede de fake News 
com mais de 1500 perfis falsos; uma crise em mais um 
partido de aluguel; cancelaram a candidatura do ex-
diplomata porque ele não passou no TOFL; o pai de uns e 
outros se defende de tudo atacando todos e quem se ferra 
mesmo é o povo que paga a conta, isso sem falar que a 
desigualdade social e o desemprego crescem enquanto “lá 
vem o Brasil descendo a ladeira”, como diria o Moraes 
Moreira ... TIM, ACHO MELHOR, você cantar o 
CAMINHO DO BEM junto com um TRECHO DE UMA 
DAS MÚSICAS DO LEGIÃO URBANA que diz assim: 
“festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal, não 
aguento mais birita ...”, quem sabe assim o ritmo muda de 
vez e a gente emplaca 2020 logo. Quem sabe TIM, se o 
andar de cima te ajude e dá uma forcinha pra mandar 
algumas pessoas “saírem de banda” e o “povo correr para 
o abraço da democracia”, porque TIM, SE VOCÊ NÃO 
CHAMAR O SÍNDICO, ESSE CONDOMÍNIO VAI 
VIRAR SEI LÁ O QUÊ ... ... “DEUS QUE NOS LIVRE” e 
VADE RETRO ... CHAMA O VAR ... “TIM, TIM O QUE 
VOCÊ ACHA, FOI PENALTY?” ...  
E o TIM responde: “Olha .... eu acho, que o juízo final está 
perto, mas o Mengão está arrebentando no Brasileirão e 
agora só falta mesmo a Libertadores, rsrs” ...  
TIM, ALÔ, ALÔ, caiu o sinal e aparece a MSG: 
“infelizmente não podemos atender a “sua (re)ligação, por 
favor deixe sua mensagem no fim do BEEP” .... 
Ainda bem que o JORGE BEN E A BANDA DO ZÉ 
PRETINHO AINDA ESTÃO POR AQUI PRA ANIMAR 
A FESTA !!! (ainda que ela esteja cheia de gente estranha 
e esquisita ... e bota esquisita nisso) 

Acho realmente que o  
“nosso Universo está em desencanto” ....  

(... mas pelo menos você vai ouvir com um  
fundo musical imperdível!) ■■■ 
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https://www.youtube.com/watch?v=_y0MiNq6ueo
https://www.youtube.com/watch?v=R76umQGYFr4
https://www.youtube.com/watch?v=R76umQGYFr4
https://www.youtube.com/watch?v=DU1opTPHLvE
https://www.youtube.com/watch?v=DU1opTPHLvE

