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Testamento do Judas 2016 
(Em versos livres com rimas, lembrando o estilo cordel) 

 
Conceição do Coité, 26 de março de 2016. 

 
“Aqui estou pendurado 

Coité, terra querida 

Para ler meu testamento 

E entregar a minha vida 

Quem quiser ganhar um presente 

Me espere na saída 

Só que pra me alcançar 

Tem que ser bom de corrida”!  
 

Ao meu amigo Cunha  

Desta vez me abandonou 

Para não ver a minha morte 

Pra Suiça se mandou 

Roubou minhas trinta moedas 

Para mim nada deixou 

Levou junto a fortuna 

Que da Patria lesou! 

 

Deixarei pro Moro 

A Lei constitucional  

Nunca vi uma justiça 

Um espaço tão imoral  

Jurista siga a Constituição 

O Livro Fenomenal! 

 

Moro parece leigo 

Cada dia um vexame 

Quer fazer da Justiça 

Um local de enxame 

Vai estudar melhor 

Não se acanhe! 

 

Pra TV Globo  

Deixo legado também 

O título de Golpista 

Como essa não tem 

Consideração te dou 

Seja seu fim.  Amém! 

 

Para o prefeito da cidade 

Que madruga no Gabinete  

Trabalhe menos meu jovem 

Pra saúde não perder 

Dessa vida trabalho é bom 

Melhor é a plenitude viver! 
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Pra Alex da Piatã 

Deputado dedicado 

Saiu do PMDB 

PSD é novo legado  

Com o Governo Rui  

Está alinhado. 

 

Pra o Deputado Tom 

Um outdoor vou deixar 

Pra você mostrar sua cara 

E sua obra publicar... 

Você some e aparece  

Assim não pode ficar! 

 

Não posso me esquecer 

Do coroa Misael  

Vou deixar um pula-pula 

Pra ele sair do fel 

Todo dia muda de lado 

Deixa sua gente ao leu  

 

Motorista da Prefeitura 

Tenho pressentimento 

Indo à Salvador 

Evite acontecimento 

Colocando vida em risco 

Pra você meu fusca lento 

 

Orquestra Santo Antonio 

Total sucesso 

Voltando aos Estados Unidos  

Antes do regresso 

Exalta o Nordeste 

Sentimento expresso! 

 

Gente não aguento o Abel 

Todo Sarau quer cantar 

Dizendo que é menestrel  

Todo lugar quer está 

Deixo um microfone  

Pra sua arte exaltar! 

 

Pra Pinga um Instrumento  

Deixo um triângulo novo 

Pra com Abel tocar... 

Animando o povo  

Se a dupla desafinar 

Vai levar tomate ou ovo! 

 

De novo falo pra Abel   

Pra um trio formar  

Lucas com sua dança 

Pinga a tocar  
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Trio alegre, perfeito... 

Mistura de arte popular...!!! 

  

Deixo o meu alô 

Neste março - Coité 

Pro cidadão de verdade 

Neste mês bote fé 

Não sendo machista 

Cuidado bem da Mulher! 

 

Pra o Grupo Luluzinha  

Herança vou deixar 

Deixo meus cavalos  

Pra mulherada montar  

Como fazer Cavalgada  

Sem nenhum cavalo comprar...? 

 

Todo ano uma lengalenga  

Quanto cavalo emprestado  

O Grupo da Luluznha  

Deixou a gente zangado 

Agora em vez de cavalgada / 

Exposição: Foto pra todo lado!!! 

 

O vereador Nego Jai 

Um calmante vou deixar 

Deixo um sossega leão  

Pra ele se acalmar  

Na sessão na Câmara  

Só sabe reclamar! 

 

Com medo do Negão  

Da vereança saiu  

Assim fez o Danilo 

Deixou o mandato e partiu 

Agora é Secretário  

IBOPE da Câmara caiu! 

 

Triplex deixo pra ele 

Que melhorou a nação  

Acabou com a miséria  

De gente sem um tostão  

Fez distribuição de renda 

Gerou emprego e pão! 

 

Lula é o cara! 

Já dizia o Obama  

Por que a mídia acusa?  

Do êx-operário reclama! 

Acusar ninguém pode 

Nem grampear a mana! 

 

A Dilma fora 
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Globo a cogitar 

Negando a eleição 

Golpe querendo dar 

Nem Moro, nem Aécio 

Faz o “Impítima”  (Impeachment) emplacar...!!! 

 

Para turma Colchinha  

Vou deixar minha Internet 

Eita veículo bom 

Sem ela ninguém merece  

Antes do JN noticiar  

Já sei tudo, sua peste!   

 

Presidenta Dilma 

Deixo meu agoooro  

Se cair, Mulher... 

Povo cai no coro 

Voltando a Ditadura  

Brasil fica no choro! 

 

Deixo meu elogio  

Pra o Valdemi de Assis 

Pulava de galho em galho 

Agora está como quis 

Defende o Governo da Gente 

Por uma Coité mais Feliz! 
 

Pra Dr. Hélio Carneiro 

Deixo um presente 

Uma coleção de CD 

Menos debate / de repente  

Acorda pra Vida 

Com música, minha gente! 

 

Deixo um sonífero  

Pra Secretária Perpétua 

Eita mulher de ferro 

Não se aquenta  

Inventa Projeto pra tudo 

Sempre em linha reta! 

 

Para o Terceira Via  

Turma do Chapão 

Deixo meu pedido 

Evite indecisão 

Escolha bem um lado 

Não fique na contramão! 

 

Dizer que é livre 

Pode ser tirania  

Já vi esse filme antes 

Tem gente na agonia 

Quem sinalizar vitória 
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Aí adere a Terceira Via?  

 

Fiz uma pergunta 

Não precisa chatear 

Corda quebra pra o mais fraco 

Sei que vou me arrombar 

Tá chegando minha hora 

Terceira vem me salvar!!! 

 

O Prefeito Assis 

Da Terceira via tem medo 

Votação pode diminuir  

Aí deixo meu enredo 

A via mais quatro  

Pode ser o segredo!   

 

Esta via quer: 

Uma cidade mais legal  

Com responsabilidade  

Sem gente no curral  

Todo mundo livre 

Felicidade geral! 

 

Eita vermelhada... 

Coité não azulou? 

O município nesta hora  

Prega a cor do amor 

Todas as cores em união 

Democracia com louvor! 

  
 Pra Coitearte 

Mudanças de planos 

Cultura contextualizada 

Arte dos manos 

Pra ficar mais original 

Exposição Pepeu Ramos! 

 

O time azulão 

Jogadores da Educação 

Mais habilidade 

Menos gozação 

A sorte tem nome: 

Mulher Paredão! 

 

Deixo de herança 

Pro azulão 

Mais um troféu  

O time da emoção 

Zé Buraco escute: 

É tetra Campeão! 

 

A Guarda Municipal  

Quer ser polícia 
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Gente inocente  

Turma sem malícia 

Uma vez sem pistola 

Só trocando carícia! 

 

Fechando rua 

Sinalizando pista 

Cuidando de gente 

Já é uma conquista 

Deixo de herança 

Multa de motorista! 

 

Seleção amarelou 

Hermógenes tome cuidado 

Deixando de ser técnico 

Choro pra todo lado 

Receba sua promoção: 

Roupeiro: Ôh coitado! 

 

Para o cristão 

Deixo meu recado 

Mais fé e oração 

E menos pecado 

A onda eleitoral 

Tem seu sagrado! 

 

Pra chegada de Coité 

Lugar de padecimento 

É buraqueira geral 

Meu carro não aguenta 

Uma bela reforma 

Eis o meu presente! 

 

Quanta esculhambação   

Arrancado pedra / aquele sujeito 

Esburacando calçamento 

Pra macular o prefeito 

Coisa sem ética 

Buraco do centro ao gueto...!!! 

 

Deixo meu recado 

Robson seu doutor 

Exerça sua medicina 

Vocação com louvor 

Ser prefeito não dar 

Seu tempo já passou! 

 

Vertinho, Renato 

Emério, Tom 

Deixo de herança 

Em alto e bom som 

O sorriso do Calado 

O Marcão Marson! 
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Coité tá diferente 

De São Matheus chegou 

Um rapaz de fora 

Veio de lá Salvador 

Pra cidade conhecer  

Na Rodoviária não parou 

 

O Visitante voltando à Coité 

 

No mercado não mais parou  

Agora a Parada é decente /  

Perguntou o visitante 

Cobrador tô em Valente? 

Passei do ponto 

Perguntou o visitante! 

 

O cobrador sorriu 

Relaxe nesse estante  

Você não se perdeu 

Tá em Coité, Comandante 

Como tô em Coité? 

Tudo tão diferente! 

 

Motorista na conversa entrou: 

A cidade está mudada 

Gente mais alegre 

Face transfigurada 

Rodoviária e Central 

Terra mais amada! 

 

O cobrador empolgado 

Ratificou, dizendo maravilhado: 

“Gestão nova, sociedade melhor, 

Com obra pra todo lado... 

É o Governo da Gente!!!” 

O visitante disse: “Assis estourado”! 

 

É praça inaugurada 

Rodoviária com central 

Muito serviço, então 

Coité mais legal 

Saúde com Prazer / Mais Educação 

E intervenção ação cultural!!! 

 

Meu nobre visitante 

Nem tudo são flores 

Vejo professores 

Queixando do prefeito 

Dirigente do Sindicato 

Leonardo fala horrores! 

 

O Sindicato do Servidor 
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Também vou contemplar 

Vou dar um carro de som 

Pra o Leonardo falar 

Reivindicar do Governo 

E deixar de blá blá blá...!!!  

 

Pra o amigo Val César 

Locutor da AM Sisal 

Vou dar um troféu 

Mentiroso total 

Aprendendo a ler 

Pra mentira ficar legal! 

 

Pra Praça da Babilônia 

Lugar de Sarau 

Deixo meu desejo  

Continuar o Luau 

Poesia noite e dia 

Agora dou tchau! 

 

“Vô ficando por aqui 

Não adianta enrolar  

Tem um povo esperando 

Pra minha corda apertar 

E trinta quilo de bomba 

Pro meu traseiro estourar...!!!”  

 

Aqui na Praça do Mercado  

Não é a linda Babilônia 

Não é o grande Sarau 

Mas não tenha cerimônia 

Toque logo fogo em mim 

Gente sem vergonha! 

 

Perdão, Perdão, Perdão...!!! 

 

Quem aqui magoei 

Estou só brincando 

Essa é a minha sina 

Fico aqui rogando 

Não me leve a mal 

2017 / Estou voltando!!! 

 
Autor: Desconhecido. 
 
 
 
 
 
 


