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APAGÃO 
 

Hoje o tema proposto  

Foi pedido por um amigo 

Que não é um encosto, 

Antes um irmão. 

 

E assim vou seguir sua sugestão 

Tentando evitar a sarça da malícia 

E com muita perícia 

Falar sobre o apagão. 

 

Deixando a política de lado  

E o trato dos governantes 

É preciso ser educado 

Com falcatruas mirabolantes. 

 

A luz é uma coisa  

Que avaliamos bem. 

Somente lhe damos falta, 

Quando ficamos sem. 

 

Por conta de tanta elevação 

Muita gente nobre  

Se apequena e fica pobre 

Diante da escuridão. 

 

Veja Dona Tonica da Lagoa,  

Quando assistia à novela  

Pensava estar numa boa, com todas as atenções para ela. 

Foi só apagar a luz que ela gritou Credo Cruz! 

Fugindo da casa pela janela. 

 

Conheci uma pessoa  

No largo de Jaguaré 

Que quando a luz mal piscou 

Tratou de dar no pé. 
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Tem muito espírita conceituado que se diz valentão, 

E quando a luz se apaga 

Vira menino mimado 

Com medo de assombração. 

 

Recordando nosso Mestre Jesus 

Precisamos ter paciência e energia 

Ascendendo dia após dia 

A nossa própria luz. 

 

O governo é criticado 

Por não liberar o investimento 

Que patrocine a produção 

Mas o mundo não terá desenvolvimento 

Enquanto não se acender a luz no coração. 

 

Portanto meu amigo,  

Já falei sobre este tema  

Que espero que não vire um dilema 

Este comentado apagão. 

 

Vamos falar menos 

E realizar mais 

Não ser caranguejo 

Um passo para frente e dois para trás. 

 

A luz de cada homem 

Brilha além da alvorada 

Trabalhando com amor 

Seja aonde for 

Sua luz não será apagada.             

 

 

Pedro Léo 

 


