CAMPONÊS EM CASA

O brasil e o mundo

Aproveite esse tempo

Estão em tempos de alerta

Recomendado a se isolar

Entre tantos desafios

Pois tem coisas necessárias

A ameaça que nos cerca

Pra fazer dentro do lar

É ter que ficar em casa

O patriarcado e o machismo

E não poder bater asas

É rompido em socialismo

Pra seguir a rotina certa

Entre lavar, passar e cozinhar

Pois o covid 19

Mesmo com o covid 19

É uma doença perversa.

É tempo de aprender e ensinar

Sei que é muito difícil

O povo da cidade

Mudar a rotina assim

Empregado ou sem patrão

Mas se é pro bem comum

Podem usar esse tempo

Faremos esforços sim

Pra fazer reflexão

Para mantermos em casa

Sobre o que ele recebe

Afastamento social acaba

Se é o que ele espera

E veremos vocês tudim

Ou malmente compra o pão

Pois o covid 19

Pois o covid 19

Tem início, meio e fim.

Ameaça toda a nação.

Esse tempo dentro de casa

Camponeses, Quilombolas,

Tens que aproveitar

Pescadores, indígenas,

Pois não é todo tempo

Artesãos e marisqueiras

Que esse tempo terás

Seguem em suas lidas

Pra fazer o que decidir

No trabalho familiar

Estudar, acessar, assistir

Pois não pode aglomerar

Ou em sua roça trabalhar

E assim produzem comida

Pois o covid 19

Pois o covid 19

Não pode mais avançar

Não pode destruir a vida

Aqui vão alguns exemplos

Só iremos entender

Para os povos camponeses

A importância que temos

Cuidem da horta, palma, pomar,

Enquanto massa popular

Plantem para muitos meses

Se novas lutas travaremos

Recuperem as pastagens

Estudando se consegue

E se começar as estiagens

Entendendo quem nos persegue

Não deixem secar o verde

Aí sim avançaremos

Façam feno, farelo e ensilagem

Pois o covid 19

Pois o covid 19

Desse sobreviveremos

Veremos sua passagem

Muita coisa é possível

Alguns em isolamento

É só parar e planejar

Outros em quarentena

De biofertilizante,

Mas todos estão ouvindo

Cercas para concertar

Na TV a mesma cena

Os setores produtivos

Presidente sem palavras

Manteremos todos vivos

Manda o povo sair de casa

Agroecologia é nosso lar

Volta atrás e cria problema

Pois o covid 19

Pois o covid 19

Nós iremos expulsar.

Combatermos, é o esquema.

A juventude do campo

Nessas crises que estamos

Classe trabalhadora e operária

Econômica, ambiental, política

Se possível usem esse tempo

Que também é Social e entre outras

E entendam a seguinte área

Anunciadas pela classe rica

Oprimidos versus opressores

Nos deixa uma certeza

Somos filhos de lavradores

Que é privilégio pra nobreza

E a bandeira é libertária

Pra pobres a miséria fica

Pois o covid 19

Pois o covid 19

É menor nessa faixa etária

É uma situação crítica

Entendam uma questão

Para não aumentar a transmissão

Oh meu povo brasileiro

Crie seu consentimento

Os impostos que pagamos

Permaneça em seus lares

Precisa voltar ligeiro

Obedecendo o isolamento

Ser muito bem investidos

E não vá criar asas

Deixando o povo assistido

Por favor fiquem em casa

Com saúde, alimento e dinheiro.

Estamos produzindo seus alimentos

Pois o covid 19

Pois do covid 19

Me parece traiçoeiro.

Imunidade alta é empoderamento

Na atual conjuntura

A campanha foi lançada

Não podemos nos calar

E os camponeses adotaram

Ir pra rua não podemos

A chuvas maravilhosas

Fazer greve ou protestar

As plantações adoraram

Porém não ficamos pra trás

Transmitindo felicidade

E nas redes sociais

Vestimos-nos de solidariedade

Estratégias vamos criar

Pra o povo alimentar

Pois sobre o covid 19

Pois o covid 19

Temos informações a passar

Camponeses vão superar.

Só vamos ser cautelosos

Com tantas notícias ruins

Ao passar informações

Quero que todos fiquem em paz

Checar bem as fontes

Alimente-se das lutas

De onde vem as orientações

E das forças espirituais

Deixar certo nosso recado

Mas por favor fique em casa

E o povo bem informado

Esse vírus logo passa

Sem notícias falsas e alienações.

E se abraçam os casais

Pois o covid 19

Pois tudo vai dar certo, e o covid 19

Tomaremos precauções.

Aqui ou na China nunca mais.
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