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Com a caneta na mão
Escrevo com paciência
Na arte de fazer versos
Tenho pouca competência
Rogo a Deus pra me ajudar
E com sua graça me dar
Um pouco mais de ciência.

Vou falar de um assunto
Pra muitos desconhecido
Falar de agroecologia
Não é um tempo perdido
Agroecologia é vida
E é vida bem vivida
É produto garantido.

Em pouco espaço de terra
Você tira seu sustento
Da sua família inteira
E ainda vende alimento
Ainda preserva a natureza
A saúde fica uma beleza
Se livra do sofrimento.
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Todo tipo de cultura
Se planta no mesmo espaço
E em toda época do ano
Se colhe sem embaraço
De tudo se tem um pouco
Podem lhe chamar de louco
Siga em frente passo a passo.

A mãe natureza ensina
É só olharmos a caatinga
Todo tipo de floresta
E mesmo assim tudo vinga
Vão lhe chamar de teimoso
De burro e preguiçoso
Não dê ouvidos a quem xinga.

Muitas ONGs estão mostrando
Que temos potencial
Só falta a população
Perceber o grande mal
Nosso semi-árido é rico
É por isso que eu fico
Na minha terra natal
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Eu não vou sair daqui
Podem me chamar de besta
Porque aqui vivo bem
Tenho verdura na cesta
Ainda tem outra lógica
Vendo na feira agroecológica
E tenho um dinheirinho extra.

Como e vendo o que produzo
Galinha, bode e ovo
Depois compro roupa boa
Fica todo mundo novo
Santa feira agroecológica
Até som e parabólica
Eu comprei para meu povo.

Estando organizado
A vida é só alegria
Até gado eu tenho hoje
Bebo leite todo dia
Ouça o que estou dizendo
Se não sabia fique sabendo
Isso é agroecologia.



Com alimentos sadios
Casa boa pra morar
Animais pelo terreiro
Escola pra estudar
Eu vou dizer pra você
Se São Paulo quiser me vê
Só se ele vier pra cá.

No oitão da minha casa
Tenho uma cisterna boa
Onde guardo água de chuva
Aqui ninguém vive a toa
Não estou fazendo crítica
Não é coisa de política
Recebe qualquer pessoa.

Portanto preste atenção
No que eu vou lhe dizer
Quem utiliza agrotóxico
No produto de comer
Lhe afirmo sem mais nem menos
Comer produto com veneno
Se prepara pra morrer.
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Seguindo estes preceitos
Vamos viver mais e melhor
Sem precisar sair daqui
E ir pra o Sul viver pior
Mostre á população
Que não é só Milho e Feijão
Que colhemos com suor.

Temos uma terra rica
Que além do Milho e Feijão
Produz Mandioca e Melancia
Cebola, Coentro e Pimentão
Tudo que se planta nasce
Cenoura, Batata e Alface
Pinha, Caju e Melão.

Citei só alguns produtos
Pra mostrar nossa riqueza
Com tantos produtos juntos
É uma imensa beleza
Isso é que é fartura
Se não fosse a agricultura
Nada disso vinha à mesa.
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Solicito aos governantes
Sociedade em geral
Vamos levar mais a sério
A questão ambiental
Vocês não estão percebendo
Que estão há anos cometendo
Pra natureza um grande mal?

Destroem a Amazônia 
A nossa maior riqueza
Matam nossos animais
Que só semeiam beleza
Faça alguma coisa agora
Porque sem fauna e sem flora
Se acaba a natureza. 

No tema meio ambiente
Eu não tenho formatura
Mais a natureza ensina
Isso é verdade pura
O que estou escrevendo 
Foi vivendo e aprendendo
Dentro da agricultura
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Rios e riachos morrem
Bem a partir da nascente
Ateiam fogos nas matas
Matando qualquer vivente 
Ò gente sem compromisso
Não sabem que tudo isso
Só mata o meio ambiente.

A partir da nossa casa
Vamos fazer nossa parte
Sendo assim colaboramos
Pra não haver um desastre
A natureza agradece
Alertar que desconhece
Isso também é uma arte.

Deus como será a vida
Das futuras gerações?
O ser humano destruindo
Provocando os Vulcões
Falta de chuva e terremotos
Aquecimento e maremotos
Sol quente e furacões
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Ao invés de cortar plante
regue o chão faça um pomar
Arborize seu terreiro
Seu Sítio ou outro lugar
Você está destruindo
E a natureza pedindo
Pra ninguém lhe assassinar.

Mata, Agreste e Sertão
Agradecem com louvor
Ás ONGs. Que bravamente 
Apóiam o Agricultor
Hoje tenho cidadania
Saúde,paz e alegria
Sou camponês de valor

Aqui termino dizendo
meu povo muito obrigado
Se gostou da minha rima
Diga: Foi do meu agrado
Às suas ordens estou
Mais se você não gostou
Por favor, fique calado.
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Apoio do Projeto:

Promovendo Meios de Vida Sustentáveis 
para Agricultores Familiares 

no semi-árido de Pernambuco
Um projeto do Serviço Internacional
co-financiado pela União Européia
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Esta publicação foi produzida com o apoio da União 
Européia. O Conteúdo desta publicação é da exclusiva 
responsabilidade do Serviço Internacional e não pode, em 
caso algum, ser tomado como expressão das posições da 
União Européia.


