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EVOLUÇÃO 

 

Preclaro amigo, a terra está em ampla evolução 

nas bases da alta tecnologia 

E diante de tanta educação 

estamos crivados de hipocrisia. 

 

O motor evoluiu,  

o avião se transformou, 

mas o coração não se redimiu 

pelo pouco que amou. 

 

A verdade libertará 

se existir grande sinceridade 

se não houver egoísmo 

destruindo a igualdade. 

 

No campo, a lavoura anda  abandonada 

na cidade a calma não se vê, 

as pessoas se dizem cansadas 

não desejando viver. 

 

O mundo está agitado 

não se pode dar um ai, 

se alguém chega abalado 

logo a casa cai. 

 

A turma lê o evangelho falando em nome de Jesus. 

Tudo vai bem quando  a maré esta boa, 

mas quando lhe pesa a cruz 

deixa o exemplo a toa  
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E o pensamento, a matraca, fica todo invigilante. 

Quando a cabeça esta oca, 

pensando no mal a todo instante 

o abismo chega, destruindo a ilusão. 

 

É isso mesmo meu irmão, vamos aprender a somar 

para poder dividir,  

quanto mais você amar 

tanto mais irá conseguir. 

 

Muita gente quer as coisas na marra, 

a solavanco e pontapé,  

é semelhante a caixa de cambio 

engatando a marcha ré. 

 

Situação delicada, falar de ciúme para o povo da terra 

quanto mais diz que aprende 

tanto mais este é que erra. 

 

Aprenda , o remédio da farmácia da saúde 

E a caridade vindo amiúde, 

na fórmula da felicidade 

retirando do peito toda maldade. 

 

Na vida pautada em Jesus 

se apagando de vez em quando,  

para adentrar na verdadeira luz.  

 

Pedro Léo 


