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CENTÚRIAS
I

V

IX

Agora tome cuidado
com o astrólogo do dia!
Juntando Saturno e Marte,
ele prevê com muita arte
tudo o que você sabia.

Agora grande cuidado
com a sua lucidez!
Ela é o último reduto,
é o seu rincão impoluto,
se cair... era uma vez...

Agora tenha cuidado
com a Deusa Tecnologia!
Se a reza vai nesse passo,
vamos nós virar bagaço
e o robô ganha alforria!

II

VI

X

Agora muito cuidado,
se faz xixi no quintal!
Um satélite espião
vai enviá-lo à prisão
por atentado ambiental.

Agora tome cuidado
com a ilusão de eternidade!
Toda vida tem começo,
meio, fim e tem tropeço.
Imortal? Só a maldade.

Agora grande cuidado,
ser povo não causa dano!
Quanto mais povo, meu caro,
mais humano é o seu preparo,
mais seu gênero é humano!

III

VII

Agora todo o cuidado
com aquela dona sensual!
Vai dizer que uma só olhada
sem querer e sem mais nada
foi assédio visual!

Agora muito cuidado
com a escola dos pirralhos!
Educação evasiva,
sem limites, permissiva,
não forma, cria paspalhos!

IV

VIII

Agora tenha cuidado
com as religiões emergentes!
Num mundo cheio de intrigas,
miséria, doenças, brigas,
qualquer cristo cria crentes.

Agora todo o cuidado
beleza é vã como vento!
Se não tem boa a cachola
por fora é bela viola,
por dentro pão bolorento!
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