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CRISE FINANCEIRA 
 
Em uma conversa de amigos no Mundo Espiritual, 
Surgiu a seguinte consulta que me fizeram de roldão; 
A crise financeira é força do bem ou do mal? 
Antes de responder, resolvi estudar a situação. 
 
Ouvindo as notícias de fórum ordinário, 
Fui ficando informado sem precipitação, 
Que a deficiência no crédito imobiliário, 
Não passa de pura ilusão. 
 
Muitas pessoas quiseram ter, 
Mais uma casa para morar, 
E da ganância do querer, 
Sem ter dinheiro para pagar. 
 
Os bancos emprestaram dinheiro, 
O egoísmo cresceu no coração, 
O crédito nunca foi conselheiro, 
Para quem não tem tostão. 
 
A moeda ficou escassa, 
O tesouro acabou, 
Surgiu o furo na barcaça, 
Muita gente se afogou! 
 
Passei pela América e vi muita ruína, 
O dólar tão desvalorizado... 
Andei nas Muralhas da China, 
O aço sumiu do mercado! 
 
Fui para a Índia buscar melhoria, 
Operário especializado, 
No ramo da tecnologia, 
Ganha pouco e trabalha dobrado! 
 
Cheguei a Europa defronte ao Reino Unido, 
Pois achei que a Inglaterra, 
Depois de tanta guerra, 
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A crise tinha vencido. 
 
Fui a Roma na Praça de São Pedro, 
Para pedir ao Santo Padre o conselho devido, 
Mas o Papa estuda e dorme cedo, 
E não recebe espírito atrevido! 
 
Fui à Espanha na Terra da Catalunha, 
Olhei de perto as touradas, 
Quem pega um boi à unha, 
Não matou minha charada. 
 
Fui à Argentina ver um tango dançado, 
Ouvi Evita falar com Perón, 
Ao som do Bandoleón, 
O dinheiro tinha acabado! 
 
Voltei para o Brasil, à terra do futebol, 
Sem ter o assunto esgotado, 
Pois em muita partida, 
O jogo termina empatado! 
 
É meu amigo, a coisa ficou séria, 
No mercado muita agitação, 
O rico ficou na miséria, 
Com a queda na produção! 
 
Grandes empresas de tradição, 
Estão sentindo a conseqüência, 
Muitas fusões surgirão, 
Para se evitar a falência. 
 
Fiz pesquisa procurando encontrar 
Mais do que poderia supor, 
E no fim sem conclusão terminar: 
“Se não é pelo amor, é pela dor”. 
 
 

Pedro Léo 


