PAPO RETO
Ao andar pelos corredores da escola...
Que droga!!!
Muitas drogas na escola que droga
É impressionante!
Tudo o que se diz na escola não cola
Qual a diferença da cola da rua prá cola da escola?
Cola por cola, a da rua parece que cola
A garotada adora!
Mas nada cola na cola da escola
Nem a famosa cola
A droga da escola não cria dependente
Infelizmente
Dizem que a droga da rua abre a nossa mente
Porra nenhuma! É papo de demente
Maconha, cocaína, escola
É tudo droga
Ao andar pelos corredores da escola...
Que droga!!!
Todos viajavam enquanto os professores falavam
Estavam todos mudos, estavam todos surdos. Um absurdo!
Toca a sirena, a alegria é geral
Alívio, desprendimento
Cheguei à conclusão de que escola é lugar de
Sofrimento
Ninguém pensa na escola
Ninguém pensa, na escola
Ninguém pensa uma nova escola
Eles não sabem o que fazem...
Quando saí da escola
E entrei num hospício
E entrei numa prisão
E entrei num hospital
Porra!!! É tudo igual!!!
É o louco que não melhora
É o bandido que não se enquadra
É o doente que não se cura
É o aluno que nada apreende
São depósitos de gado, de gente
Doente...
Ignorante...
Ausente...

A onda do momento é ficar ligado
Quem discorda é taxado de antiquado. Foda-se!!! Não ligo
Se a solução é a droga (que perigo!)
Que a escola seja uma droga atraente
Que liberte corações e mentes
Que os donos da boca sejam da pesada
Que falem a linguagem da garotada
Que disseminem o vício da subversão
Da indignação
Da imaginação...
Tá ligado?
Então se liga na responsa
Você que está estudando
Prá ingressar na malandragem
Não seja mais uma peça desta terrível engrenagem
Faça da sua boca um lugar de reflexão
De libertação
A escola é um campo minado, tá ligado?
É preciso muito cuidado
E muita munição
Arsenal teórico pesado
Ideologia, altruísmo
E muito marxismo
Bomba, tiro e porrada
Metralhadora, fuzil e canhão
Não seja um submisso
Gíria, sagacidade
Criatividade e muito compromisso
Você vai ensinar ou drogar
Você é quem sabe, ou não sabe
Mas aqui vai um conselho: não aceite a mediocridade
Muito trabalho, baixos salários
Chega de tanto caô!
Vá em frente, dê seu jeito
Mas faça o seu trabalho direito
É de batalhas que se vive a vida, minha amiga, meu irmão
O papo aqui é reto
Falo de transformação, de inclusão, de revolução
Não há nada a temer
Não há nada a perder
Temos um novo mundo a ganhar...
Pode crê.
O impossível é possível

