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Era uma vez uma praça, uma igreja e as tradições

O café da manhã e ir trabalhar , 

Retornando à tardinha para o convívio em família

Casas, comércio, fiado na quitanda e contra a nossa dor de estômago, 

Um salvador, o mestre dos remédios, o farmacêutico

Na padaria, o pão de cada dia, alimento ideal de toda a freguesia.

Era uma vez um bairro, ruas de terra e liberdade

Brincadeiras até a hora do banho, nada de lama no corpo

E " até breve, turma! "

Olhos fechados no aconchego da cama

Sonhos libertos até o novo amanhã

E sair debaixo da quente proteção, ai que frio !

Que vontade de dizer não !

Era uma vez o arroz e o feijão, macarronada só aos domingos

Doces, salgados, refrescos, bolas de gás e presentes de aniversário

Quentão, fogos, fogueiras, quadrilhas, as sensações das festas juninas

E no cinema ali, bem perto, enganar o porteiro bancando o esperto

Falsas idades para se ver ao que era proibido.

Era uma vez uma escola, regras de português ou matemática

Que não solucionaram a saudade dos repórteres dessa época

Um filme em preto-e-branco para mim

Muita ação, mas com um ...fim.

Hoje, muita tecnologia, DVDs com tudo registrado, sem mistérios

Celulares, computadores e Internet, e o tempo se perde

Não saber a concordância, não faz mal,

Pois do portugês, nem a regra principal

Da matemática, só a soma, e das outras matérias, poucas lembranças.

Hoje, comer a qualquer instante, descongelar, aquecer e saborear

Bem-vindo a guerra contra o colesterol

Pelo shopping nem o brilho do Sol

As compras, o caixa, o cartão e o limite estourado

Tempo raro, escasso,atividades de segunda a segunda atropelando os costumes.

Hoje, prédios-prisões, violência dentro e fora dos vídeos-games

Drogarias, remédios e receitas impessoais

Para os carros, ruas encomendadas,

Para os pedestres, faixas sem segurança e aí, "salve-se quem puder !"

A vida em alta rotação escorrendo por entre os dedos na mão.

Hoje, sentando num banco da praça observando os outrora inocentes,

Agora maduros senhores a jogar, na espera do último suspiro

Fingindo não ouvir o estrondoso canto vindo da missa da tal igreja

Tantos templos e crenças berrando aos céus como se Deus estivesse surdo.
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