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Meu nome é Damião Experiência, experiência da vida, experiência do mundo.  
 
Nasci no Portão, uma cidadezinha no interior no Estado da Bahia, onde eu vivia trabalhando com 
os familiares na lavoura. Com a idade de dez anos eu me joguei ao mundo. Motivo: me u pai e 
minha mãe me batiam muito, e apesar de eu ser muito fraquinho trabalhando na roça, primeiro 
antes de sair de casa brigava muito dentro de casa e eu sai do Sitio do meu pai da Fazenda que 
ele tinha e fui para outra Fazenda vizinha e fiz uma casa para mim; aí meu pai descobriu e foi lá e 
fez tudo para me tirar do local. Eu, com muito medo dele, bastante medo que eu tinha, pois ele 
gostava de me bater com cipó de cabo.Eu apavorado fui para Salvador. Cheguei em Salvador e 
não deu certo, não me adaptei porque eu não tinha conhecimento de nada, eu apavorado, 
pequeno, tive que voltar para Portão. Quando cheguei em Portão, aquela confusão toda não sei o 
que! Então meu pai deu ordem ao dono do caminhão para eu não viajar mais no caminhão. Aí eu 
fui plantar quiabo, aipim, tudo isso. ..Então eu pequei a trabalhar por minha conta própria, tudo 
aquilo que ia dando eu ia colhendo e ia vendendo na feira, mas meu pai me proibiu do dono do 
caminhão me levar. Muito alto da Madrugada, bem antes do caminhão vir para o ponto, eu 
entrava no caminhão escondido por debaixo das cargas, então eu ia pra feira de Água de Menino, 
um dia ele me viu na referida feira e me espantou de lá, tive que ir para a feira de Sete Portas e 
meu pai mais uma vez me espantou. Eu me vi embaraçado que tive que voltar novamente para 
Portão; Fiquei na roça escondido, morando sozinho, comecei a fazer carvão pra vender pros 
vizinhos mais próximos pra passar roupa naqueles ferros antigos de carvão, mesmo assim meu 
pai continuava a me perseguir. e dai me via apavorado de novo. E foi assim que peguei o 
caminhão novamente e me escondi, mas o dono do caminhão me descobriu e quiz me pegar para 
levar pra casa, então, eu apavorado pedi para que ele não fizesse aquilo comigo, pois não ia dar 
certo, meu pai certamente ia me bater muito, prejudicando a minha vida, eu chorando o cara não 
deixou, fui até as Sete Portas eles ai me prenderam, então eles se descuidaram e sai correndo 
sem destino, sem nada, e eles não conseguiram me pegar. Dai fiquei na Bahia, fui trabalhar no 
botequim de um espanhol, ele me tratava muito bem, com bastante carinho, mas eu não sabia ler 
direito, me atrapalhava com as coisas, eu pegava fazer faxina, despachava no balcão, passava o 
troco a mais ou menos, às vezes nas contas eu me atrapalhava; ou a favor do freguês ou contra, 
fui aos poucos aprendendo. Um dia sai do botequim porque disseram ao meu pai e tive que sair, 
com medo fugi. Fui parar nas Docas de Salvador. Tinha um navio que antigamente vinha assim à 
vontade terceira classe, o nome do navio era Capela Loid Brasileiro. Este navio fazia o Norte, 
Salvador , Rio de Janeiro. Então puxa pra lá puxa pra cá, entrei para pedir comida, o homem 
disse não, então tinha um senhor de idade na cozinha, era o cozinheiro chefe, seu João. Entrei e 
ele me tratou bem, e eu contei meu problema a ele. Ele me disse isto: É muita responsabilidade, 
eu te dou o prato de comida e depois disso você vai embora, eu não posso fazer nada, Ave Maria, 
eu não quero ir preso! responsável por menor é um caso muito sério. .." Ele perguntou por que eu 
não voltava para minha casa. Então eu lhe expliquei melhor. Aí ele disse: Eu não posso, não vou 
perder meu emprego por um problema que não é meu. Depois tudo vai cair sobre mim.  
 
Não sei como foi peguei a ficar no navio. Conhec i um, conheci outro mas no navio eu sofria muito, 
pois era daqueles navios movidos a caldeira, carvão-motor gericão- e por isso demorava muito a 
chegar no Rio. Aquele sacrifício danado, o navio faltava cinco dias para ir para o Rio. Eu não podia 
ficar de jeito nenhum. Eu fiquei enganando daqui pra lá, comendo, fiz ambiente. E o velho disse 
assim: Pelo amor de Deus, não estou afim de me prejudicar não. fiquei sabendo que o navio 
estava com a partida marcada para as nove da noite. Quando era cinco horas cheguei no navio, 
era hora do rancho, comi, fiquei com a barriga cheia, pedi alguns pedaços de galinhas e outras 
coisas mais e pus tudo dentro da bolsa e desci pro porão de carga, eu pensei que eles não iam 
fechar o porão mas fecharam. Fiquei apavorado lá dentro, sabendo que a viagem de Salvador ao 
Rio levava cinco dias, mas no porão tinha muita coisa prá comer. Fiquei lá embaixo numa situação 
tão difícil que estava vendo a hora de morrer. No outro dia, não sei há quantos dias estava 
viajando. Quando derrepente já estavam abrindo o porão prá descarregar. Eu escondido escutava 
aquelas conversas e tanta gente a falar, eu apavorado, com um medo danado. Não passei muita 
fome porque eu furava os sacos e comia as coisas que estavam lá, coco de nicoré, cacau; e os 
homens desarrumam dalí, remexem de lá. Daí estou vendo os homens descendo pro porão, e eu 
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cada vez mais apavorado, eu quieto, todo sujo, estava receioso, temendo que alguém me visse. 
Começaram a descarregar algumas mercadorias e depois foram lanchar, e nesta oportunidade 
fugi do navio. Sai quieto como não querendo nada e quando vou saindo vi o cozinheiro chefe e ele 
disse: Menino você está maluco! Pelo amor de Deus, some daqui, toma está comida e leve, mas 
some daqui! ...todo mundo do navio está te reconhecendo, você está querendo me complicar, 
some daqui pelo amor de Deus. Aí eu saí. E fiquei pela Praça Mauá. Naquele tempo ali perto tinha 
um bar grande. Fiquei por alí, pra cima, prá baixo, rodando atoa. Perguntei onde era a Zona e fui 
até lá no Estácio ... Eu andando pela Zona de casa em casa... E os Travestis me deram amparo, 
casa, comida, foi aí que fui tomando clima. Foi dai'que comecei a dormir na hospedaria porém não 
tinha dinheiro... Passei a trabalhar numa pensão, lavando prato, para dai pagar a hospedaria. Mas 
dormir na hospedaria era arriscado por que você está bem dormindo e derrepente a policia chega 
dando batida. Vai pegando todo mundo, quem está com documento, sem documento com quem 
ela cisma. Um dia me pegaram, pelo Amor de Deus! Eu tentei explicar minha situação e o Policial 
disse: não tem situação nenhuma, você vai, meu Senhor não faça isso! - Não adianta insistir, 
você vai! Peguei a chorar, me lastimar, mas não adiantou, conclusão com tudo isto: não entendi 
aquilo, nem sabia onde eu fui parar. Era uma delegacia estranha, eu não sabia nem onde era. Era 
uma delegacia em frente ao Campo de Santana. Aí eu fiquei preso tres dias, apavorado chorando, 
a maior confusão uma coisa bárbara, absurda, a maior loucura, o maior desgosto da vida. E a 
policia, principalmente a policia brasileira, e a policia mundial também. A pessoa que vai ser 
policial não pode ter compaixão por ninguém, ele não querem saber se é preto, branco, amarelo, 
vermelho etc... se eles puderem prejudicar o máximo eles prejudicam. Eles acham que o ser 
humano, seja homem ou mulher não pode ficar desempregado; eles acham que todo mundo tem 
que ter emprego, mas nem todos conseguem; você as vezez sai de casa sem documento, mas 
eles não querem ver isso, eles tem que ver que as vezes agente se esquece, tem que ver que as 
vezes agente trabalha mas não tem a carteira assinada, mas a policia não tenta compreender e 
nem entende a vida do ser humano; Conclusão: Eu digo a vocês que eu vejo eles falarem por aí, 
na televisão, que são isso, que são aquilo, sempre superiores aos trabalhadores, mas é um 
absurdo, apoiados por quem? pelos grandes. Se os grandes não dessem esse apoio a ele, tão 
absurdo como os grandes são iguais a eles, desumanos.  
 
Eu não me tornei um vagabundo, nem um pederasto, nem um travesti, nem um ladrão, nem um 
assassino, porque Deus não quiz; Deus me ajudou muito, senão eu poderia ser um marginal, 
como muitos estão ai dentro da cadeia as vezes pagando por um crime que nunca cometeram, 
outros se revoltam, eles batem, como eu apanhei, eles não reconhecem, vão tratando você você 
como um vagabundo sem você o ser. Eu digo a vocês sinceramente que hoje em dia eu boto 
minhas mãos para o céu porque encontrei muita gente boa que foram muito boas para mim, me 
ajudaram, me deram muita oportunidade, só a Deus mesmo é que eu posso agradecer e a 
Cosme, Damião, Doum e meu anjo de guarda que é Santo Antônio de Pádua. Eu vou dizer a vocês 
sinceramente que eu estou com uma idade de 45 anos, e eu digo a vocês que meu nome é 
Damião Experiência, com muita experiência, porque o mundo é bem feito, bem construido, mas o 
ser humano não é bem construido, se contam nos dedos os seres humanos que são bem 
construídos, aqueles que tem uma noção de como compreender a um ou outro, porque o mundo é 
cheio de vaidades, cheio de ambição e o ser humano não vê outro ser humano que precisa de 
alguém. Eu digo sim, o mundo é bem feito, todos nós temos que sofrer na pele para dar valor 
aquilo que nós possuimos até hoje, com o suor, com a coragem, com a luta, eu digo a vocês sim, 
eu sou pobre, e existem muitos pobres, existem também muitos ricos que lutaram e suaram; nem 
eles todos, por serem ricos e terem poder, podem abrir mão para dar pros outros pequenos; se 
eles forem abrir mão que sejam todos eles, não um ou outro, porque se não, eles voltarão a ser 
pequenos, porque no Planeta Lamma não tem rico nem pobre,todos são iguais.  
 
Voltando ao assunto anterior vou explicar a minha situação. Então eu fiquei preso e depois eu saí, 
então fiquei perambulando por um lado e por outro e com medo, mas muitas pessoas me 
ajudaram, mas eu continuei com medo de andar pela cidade, devido a ter sido preso sem 
documentos e desempregado, mas eu fiquei apavorado, com medo, louco para voltar para casa, 
mas quando me lembrar de casa, tinha medo de voltar prá lá porque meu pai me batia, tinha 
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medo de meu pai e de minha mãe, uma coisa por demais. E ai eu fiquei confuso e então disse: 
"Eu não vou voltar para casa não, eu tenho que dar um jeito em minha vida". Foi aí que eu 
conheci um marinheiro taifeiro, taifeiro arrumador, e eu conversando com ele, ele disse: "Garoto 
você aqui no Rio, isso aqui é um lugar muito perigoso, é muita ilusão". Agente via aqueles filmes 
brasileiros naquele tempo, aqueles filmes lindos que passavam no Sertão da Bahia, e eu achava 
aquilo tão bonito e ficava louquinho prá vir pro Rio. E ele disse: "Menino, volte prá sua mãe, eu 
lhe lhe dou o dinheiro para voltar". Aí eu disse: Mas eu não quero voltar, se eu voltar vai ser pior. 
E ele disse: Não faça isso senão você vai se acabar. Então eu contei pra ele que tinha sido preso e 
que ficava por ali pela Central. E ele disse assim: Garoto, eu tenho um amigo que tem um bar, 
você não quer trabalhar lá, você trabalha lá na cozinha, lavando prato, e lá tem comida, tem o 
seu dinheiro para a sua hospedaria, você fica lá. E eu digo: É uma boa, eu vou mesmo, ta legal, 
muito obrigado. E então ele me levou lá no bar, o rapaz me atendeu bem e disse que esse menino 
é de menor, mas o marinheiro disse que não tinha problema, porque ele se responsabilizava por 
mim. Aí eu fiquei trabalhando no bar, na cozinha, lavando prato e achava legal, tinha comida à 
vontade; era um bar de estrangeiro, eu comia bem, ficava à vontade, era aquela alegria; parece 
que eu ganhava um tostão não sei quanto por semana. Todo dia ele me dava meu dinheirinho pra 
pagar a minha hospedaria, ia pra hospedaria, dormia voltava no outro dia, então o marinheiro me 
deu uma calça, uma calça da marinha, me deu umas camisetas e tudo isso foi quebrando meu 
galho. Aí foi que eu perguntei a ele se não dava pé para eu ir lá pra marinha, para estudar lá. Ele 
disse: ah! é mesmo, vou lhe arrumar pra você ir para o C.I.A.W. (Centro de Intrução Almirante 
Wandecock) lá é um lugar bom. Eu disse: Pelo amor de Deus, me arruma mesmo, eu tou louco 
pra ir pra marinha, tenho a maior vontade de ser marinheiro. Ele disse: Garoto, pode deixar, vou 
lhe trazer a resposta aqui. Aí passou umas duas ou tres semanas e ele chegou lá e disse: Damião, 
eu arrumei prá você ir pra marinha, para você ser agregado lá, você quer ir ? lá você tem comida, 
você tem tudo, você estuda. Eu disse: Tá bem, eu vou. Aí eu fui para a marinha, lá no CIAW, lá 
na ilha das cobras. Aí eu peguei o aviso no ministério da marinha; o aviso é um naviozinho que 
faz transporte da ilha para o cais do Minist ério da Marinha, então eu fui prá lá e achei um lugar 
maravilhoso, lá é o mesmo que você estar em sua casa, talvez na casa da gente não tivesse tanto 
conforto como tem lá, tanta liberdade. De manhã agente comia um bifão com farofa, uma 
canecona de café com leite, aqueles canecos do tempo da guerra, de louça, achei um lugar 
maravilhoso, a gente estudava, trabalhava na limpeza, em varrer rua, outros trabalhavam na 
cozinha. Eu trabalhava na cozinha, porque eu sempre gostei de trabalhar na cozinha, as vezes 
tinha horas em que todo mundo tinha que trabalhar na rua; cada um tinha a sua incumbência, a 
minha incumbência foi para a cozinha, eu ficava tão entusiasmado, agente tinha a maior 
liberdade, a maior boa vontade, a gente podia fazer tudo; depois que acabava, pegava o rancho e 
ia pra aula e depois ia dormir. No outro dia acordava cedo e começava tudo de novo. Achei 
maravilhoso, a marinha foi meu pai e minha mãe, me instrui-u e me deu tudo, hoje em dia eu 
agradeço à marinha, muito mesmo. Depois disso eu fiquei lá  mais ou menos uns quatro anos 
estudando para entrar como um militar da marinha. Aí chegou a hora de fazer o exame para 
aprendiz de marinheiro, então eu fiz e levei pau e então eu fiquei apavorado, porque lá só pode 
ficar até a idade de ir para o Exercito, Marinha ou Aeronáutica. Passados uns dois meses chegou 
um menino que tava lá e disse: Damião, porque você não faz exame para conserito; eu disse que 
não sabia o que era aquilo. E ele disse que era como ir para o exército, só servia um ano, mas eu 
disse que tinha vontade de ficar na marinha porque eu não tinha ninguém, assim, como aprendiz 
de marinheiro eu ficava seis anos. Aí ele disse: Larga de ser bobo, assim que você passar no 
exame vai para a escola e faz seleção lá, você vai estudar um ano, e no fim do ano, se você tiver 
uma nota boa, você continua lá. Então eu disse: Se é assim eu vou. Aí eu fiz exame para 
conscrito ponto sete e passei, Graças a Deus, então eu fiz exame psicotécnico e passei, aí teve 
outro exame, de saude, e passei, e depois esperei mais um tempo para ingressar. E então 
aguardei, doido para ingressar, para vestir uma roupa de marinheiro, aquela coisa linda que eu 
achava, alo primeiro dia que eu vesti, sai todo de branco. O primeiro lugar que eu fui foi para a 
Central do Brasil, tem um monte de mulher, que te pegam, te abraçam, etc. , mas eu digo a você, 
lá na Central acabou a vida de muito marinheiro, que as vezes eles não voltaram para os navios, 
as vezes ele era fraco e a mulher ficava, ah meu amor, não vá, amor pra lá, amor prá cá. 
Conclusão: as vezes eles desertavam. depois a marinha vinha e pegava e era considerado 
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desertor. Depois passei a frequentar o mangue e arrumei várias mulheres lá e elas queriam que 
eu ficasse por lá mas eu não quiz porque eu tinha medo, porque eu tinha vist o os meus colegas se 
prejudicarem mas eles tinham seus familiares com boa situação financeira, e eu não, não tinha 
ninguém, eu disse: eu não vou entrar nessa. Mas uma vez eu fiz uma loucura; passei sete dias 
fora da marinha por causa de uma mulher, me apaixonei por uma mulher da Zona. Nessa época 
eu servia no navio Almirante Saldanha, e quando cheguei lá o sargento encarregado da minha 
divisão já tinha comunicado minha falta ao comandante, mas o comandante era gente muito boa 
e eu era conceituado lá porque eu era trabalhador e nunca tinha tido uma falta, e esse caso foi a 
primeira falta; aí eu fui parar no comandante e meu nome já estava no livro de ocorrências, mas 
o comandante era gente muito humana, muito humana mesmo, hoje em dia ele é Almirante. Aí o 
comandante disse: Vem cá menino, porque você fez isso? você não pensa em sua vida não, você 
tem família aqui? E eu disse: Não tenho não Comandante, eu fiz um erro muito grave, me 
apaixonei por uma prostituta, ela estava me dando de tudo e ela disse que eu não ia mais para a 
marinha, que eu ganhava muito pouco e que ela arranjava um emprego melhor para mim; mas 
depois de sete dias eu não acreditei mais nela, e então eu vim correndo e estou falando ao senhor 
a verdade, mas se o senhor quiser me punir o senhor me puni, a verdade foi essa, eu não vou 
mentir ao senhor, falando que eu estava doente, porque eu não estava, eu estou falando a 
verdade. Ele disse: Está bem. E então ele me deu trinta dias de cadeia rigorosa. Mas com trinta 
dias de cadeia na marinha é considerado excluído, expulso da marinha como desertor. Ele aí me 
mandou para o Presídio Naval, Já na ilha das cobras. E então fiquei no Presídio Naval, na solitária, 
durante trinta dias. Quando sai da solitária, ainda fiquei no presídio misturado com os outros, 
trabalhando lá dentro durante seis meses. Depois o comantante mandou uma escolta ma buscar, 
e não mandou a minha falta para a D.P. (Departamento de Pessoal) por causa do meu 
comportamento. Disso para cá foi a maior experiência da minha vida, e eu gostei muito que ele 
fizesse isso, porque eu aprendi muito. Se ele, por exemplo me chama atenção porque eu faltei 
trinta dias, mais tarde eu ia faltar mais trinta dias e ia ser pior. Quer dizer; ele agiu 
rigorosamente, mas ele agiu certo, me botou na prisão, eu conheci o que é uma solitária durante 
trinta dias, e ainda fiquei mais seis meses preso, vestindo aquela roupa azul com aquela touca na 
cabeça escrito Presídio Naval da Marinha Brasileira. Aquilo foi uma lição para mim, alí você 
aprende de tudo, eu alí aprendi até a ser músico, e hoje em dia eu sou músico e agradeço aquilo 
tudo; o tempo era tão grande e corria tanta coisa na sua cabeça, que ali eu aprendi a pintar, 
aprendi a escrever música, aprendi a fazer muitas coisas. Hoje em dia eu digo que se ele não me 
mandasse para lá, eu ia acostumar, mas eu vi lá que a coisa é preta, muito rigor, você tem que 
andar direito lá no presídio, porque senão, se você não andar direito, a coisa fica pior, em vez de 
você pegar seis meses, você pega dez e aí é que vai mesmo excluido. Depois que a escolta me 
buscou, o comandante disse: Aí garoto, você não vai para a rua não, você vai continuar com a 
gente, aqui. Eu disse: Meu comandante, muito obrigado. Foi aí que os meus documentos não 
ficaram sujos. Disso prá cá, um sargento lá pegou a me perseguir, vivia me perseguindo, ele dizia 
faz isso, faz aquilo, e eu fazia para evitar mais problema. Mas um dia ele disse: Ô Marujo, vem cá, 
Ô Grumete vem cá. Eu disse: Vem cá o senhor sargento, o que é que o senhor quer? Aí a coisa 
ficou preta, ele me levou ao oficial de serviço e ele me botou no livro de castigo. Quando foi no 
outro dia, quando foi dez horas da manhã, eu fui a audiência com o comandante, e o comandante 
me deu dez dias de rigorosa. E lá fui eu novamente para o presídio, fiquei mais dez dias. Quando 
cheguei no meu navio, meu desembarque estava pronto, aí eu desembarquei e fui para o quartel 
de marinheiros. Aí chegou minha data de fazer seleção para ser classificado para a especialidade, 
aí fiz seleção e fui classificado para O. R. (Operador de Radar) que é minha profissão.  
 
Depois eu desembarquei para D.H.N. (Ilha Fiscal). Então eu fui servir no navio Oceanográfico. Aí 
peguei a viajar. Um dia eu fui consertar o motor da Antena de Radar, no mastro do navio e caí, 
me machuquei, e fiquei doente.  
 
Um dia o médico que tinha lá disse: Damião, você vai ser aposentado: Mas não era nada disso, 
ele estava me enganando, me iludindo. Mas outro médico, que tinha o meu laudo do acidente 
disse que eu tinha direito a me aposentar, e me aposentou. Hoje eu agradeço à Marinha 
Brasileira. Se não fosse a marinha, o que seria de mim aqui fora. Devido a eu estar aposentado, 
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não iria ficar parado inutilmente. Foi aí que eu comecei a pintar, não como um trabalho, mas sim 
como ma arte. E foi assim que eu entrei no campo da arte. Passei a pintar quadros no estilo meu. 
Então eu achei dentro da visão da minha pintura o enredo de uma coisa que eu tinha vontade de 
fazer, era uma linguagem que eu falava que vinha de dentro de mim. Então eu fiz um quadro 
bonito, lindo e eu dei o nome de Planeta lamma. Porquê Planeta lamma? Porque todos nós iremos 
para a lama. Porque depois que nós morrermos, a gente vai para o chão, se a gente é queimado, 
depois as cinzas, a gente põe no chão e elas viram lama; Então eu digo: Planeta Lamma. É o 
planeta mais certo que existe no universo. Porque todos alí são iguais, um não pode falar do outro 
porque todos vão para alí, para serem eles mesmos, podem ser brancos, amarelos, pode ser 
encardido. pode estar lindo, pode estar bem pintado, pode ter a maior mansão, tudo de 
confortável, derrepente bateu o coração, e vamos todos nós para o Planeta Lamma.  
 
É por isso que eu digo que a medicina não é perfeita, mas existe um equilíbrio, como um carro, 
quase tudo tem conserto, mas tem coisas que não podem ser substituidas, como a vida de um ser 
humano. E eu digo que a terra é um ser vivente, porque ela nos constroi, e depois nos destroi. É 
por isso que esse livro meu você se chama Planeta Lamma, o planeta da verdade, da realidade, é 
a coisa mais certa que existe, não adianta,o ser humano, como homem e mulher, são todos 
iguais.  
 
2o PARTE  
 
-Autor- Damião Ferreira da Cruz, o criador do Planeta Lamma.  
 
Como eu estava falando, a mulher é igual ao homem, os direitos são iguais, mas ela se vê inferior 
ao homem, os pensamentos são iguais; Porque os homens tomaram o poder? Porque os homens 
são mais espertos, apesar dos direitos serem iguais.  
 
Mas ela se acomodou: demais, ficou esperando o homem trazer para casa o dinheiro, a comida, 
ficar entregando, o corpo dela por um prato de comida, por dinheiro, pela vaidade, mas nem 
todas as mulheres. Tem mulhere que vem com o instinto do homem dentro dela, ser 
independente, ela diz "não", você trabalha, eu trabalho, eu quero ter o meu dinheiro, não o seu, o 
seu é seu, o meu é meu. Existem aquelas outras que se acomodaram, a querer só ter neném, e 
dizer "ah, o meu marido é que tem dinheiro, o meu marido vai trabalhar e traz, você é uma boba. 
Boba, boba é aquela que fica sob o domínio do marido, que aquilo ela tá pagando, porque uma 
mulher que pari, tem dois ou tres filhos e fica subordinada ao homem é uma sofredora, ela é uma 
mulher que não tem nada; realmente ela trabalha, dentro de casa, não vamos negar a verdade, 
de jeito nenhum, mas da maneira que ela trabalha, é um trabalho inútil, porque você pode dizer 
que sua mãe pode criar os filhos, mas isso é bobagem porque na selva,os animais, desde eles 
nascem, os filhos já estão procurando se desenvolver por eles mesmos; Então porque nós, 
humanos não podemos, botamos uma pessoa para criar o filho, e damos uma pensão aquelas 
pessoas que criam nossos filhos, e vamos procurar desenvolver a nossa mente num trabalho 
superior, que dê para pagar aquela pessoa que criam nossos filhos, e sejamos independentes 
também; tanto aquela que diz que é a babá", que é a criadora do filho, como eu que sou a mãe 
do filho, o que acontece com elas, elas ficam o tempo todo dentro de casa, todas calejadas, toda 
deformada, fica uma mulher sem fazer nada, sem desenvolver o corpo dela . Conclusão: Os 
homens, maridos delas, passa dentro de casa a não olhar mais elas como olhava antes quando ela 
era novinha. É um problema de falta de desenvolvimento de sua própria mente. 0 homem vê a 
mulher dele, buchuda, com aquele barrigão, sem estar grávida nem nada, o homem fica dentro 
de casa contra a vontade dele, e as vezes ele tem relações com ela por obrigação, não por desejo, 
não porque ele tem mais aquele amor.  
 
Agora sim. vamos dar a Cesar o que é de Cesar, realmente,quando agente ama uma pessoa, a 
gente ama para valer, mas com a continuidade do que vai acontecendo, agente passa a 
considerar aquela pessoa como uma irmã, ou uma mãe, uma pessoa bem íntima da gente, que a 
gente tem o maior ciúme, todos aqueles homens sem excessão, tem uns que não demonstram 
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mas tem outros que são mais perigosos, tem um ciúme absurdo. Eu acho o ciúme um absurdo, 
porque tanto o homem quanto a mulher, não devem ter ciúme, porque ciúme não quer dizer que 
gosta, porque eu posso morar com uma mulher e amar ela demais, mas se eu tiver muito ciúme, 
vai se tornar uma coisa absurda, e pode até estragar tudo. Conclusão; Aí ela fica dizendo: Ah ! 
não sei o que, fulana trabalha, e depois que vê a situação dentro de casa complicada, e diz assim: 
Meu Deus do céu, se eu pudesse eu podia ter trabalhado, minha mãe trabalha, vive toda 
independente, meu marido não liga para mim. Porque ele não liga para ela? Porque tem umas que 
tem condições financeiras, mas nem todas tem condições financeiras para fazerem o que querem, 
porque como eu vejo por aí, pelo mundo afora, é apenas uma minoria de mulher que tem umas 
regalias, que fazem ginástica, porque tem uns recursos melhores, mas são contados nos dedos, 
não podem ser comparadas com a maioria de mulheres queexistem no mundo. Conclusão: Aí a 
mulher brasileira até se relaxa e o marido rejeita ela dentro de casa e tem elacomo se fosse uma 
irmã, elas as vezes querem e ele não quer, diz que está cansado e que tá isso ou aquilo. Sabe o 
que é isso, não tá cansado não, é porque lá fora pinta mulheres de montão, se ele realmente 
trabalha num escritório e tiver situação financeira boa, ainda é melhor, cada dia ele pega uma 
mulher mais linda, aí quando ele chega em casa e vê a mulher dele, nas condições em que está, 
com tres ou quatro filhos já completamente estragada, vai querer o que dela, um carinho, porque 
o que é que ele diz, diz que está cansado, que fez isso, fez aquilo. Mas não foi não, ele já esteve 
com ela, já amou aquela menina que ele ama, não é uma só, porque todas as mulheres,sem 
exceção, tem os mesmos direitos dos homens, mas não tem a mesma liberdade que eles tem. 
Mas se ela soubesse as forças que elas tem, para ter a mesma liberdade que ele tem, ela não 
estava tão assim, abaixo de tudo, e não estavam brigando, como elas andam brigando por aí, 
porque os direitos são iguais, mas não podem ser direitos iguais, de jeito nenhum, não podem 
mais ser direitos iguais, vocês se acomodaram de mais, agora vocês tem que assumir, porque o 
desenvolvimento do mundo vai ser o que está acontecendo aí, aí umas ficam desesperadas, 
largam o marido, e isso é que é pior, vocês largarem o seus maridos, porque mal ou bem, ele 
ainda quebra o galho de vocês, e se elas largarem os maridos, vão ficar na sargeta, vão ficar 
encostadas nas suas mães, nos seus pais, num conhecido, e isso aí ainda é pior, então é 
preferível elas ficarem com eles, isso deve ser pensado antes de casar, mas elas estão 
acomodadas com papai e mamãe, naõ pensam no dia de amanhã, em seu futuro, na verdade das 
suas vidas, e depois ficam se lastimando. Tem muita gente falando aí no mundo, mas existe uma 
minoria de mulheres que estão numa situação boa, porque? Porque elas já tem descendência de 
Pai e Mãe, porque o pai é que trabalha e a mãe também, e aí eles colocam as suas filhas numa 
situação boa, bom emprego, trabalha em bons lugares e isto é uma situação universal, e elas 
estão certas, elas não vão abrir mão. Conclusão: Aí elas ficam reclamando que fulana tem isso, 
tem aquilo. Não, porque o homem brasileiro, é o homem mais bobo que existe no mundo, é um 
homem muito bobo para as mulheres; digo por mim, o homem quando tem uma paixão pela 
mulher dele, faz tudo, tem muitos homens aí que não tem mais condições de sustentar uma 
mulher,do jeito que estão levando a vida, ganham muito pouco, salário baixo, e as vezes se 
desgostam, uns até se matam, se metem na cachaça, nos tóxicos, e depois fica um monte de 
gente falando que são os tóxicos, é a cachaça, é isso, é aquilo,porque eles estão numa situação 
financeira boa, vivendo com regalias, tendo cinco ou seis mulheres na rua, e seu mundo 
maravilhoso que é a sua casa, que muitos não tem, eles só olham o rabo deles, não olham o rabo 
dos outros. Eles só sabem falar e enganar, mas não ajudam a quem realmente precisa, e isso não 
resolve nada, porque o que resolve é a união, união universal, um mundo só.  
 
É a nossa geração, porque as mulheres hoje em dia não querem ter filhos? É medo, medo de ter 
que fazer um aborto, outras se metem a ser o que? Uma mulher gosta da outra, para que? Não é 
porque ela gosta da outra, é porque ela tem medo de ter um filho e de fazer um aborto, aborto 
está matando, e a mulher que faz um aborto não tem pena de seu próprio corpo. Isso tem que 
ser visto antes, se vê que não tem condições de casar, não casa, procure viver uma vida 
equilibrada, só para você, o homem não faz falta para a mulher, nem a mulher faz falta para o 
homem, se faz, porque o sexo é uma fraqueza, na hora que a gente tem vontade, aquilo é uma 
coisa maravilhosa, mas depois é que vem os problemas sérios que é a responsabilidade, aí você 
pega a se lastimar, porque fez isso. Aí muitas dessas que estão por aí, e muitos desses que estão 
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por aí, não pensaram antes, vendo que no espelho, os outros, a briga de um vizinho, de um 
familiar, as queixas, o programa de televisão nacional, sem cultura vão entortando, vão botando 
muita coisa na cabeça das pessoas; Conclusaõ: As pessoas aprendem. Então as mulheres dizem 
que não vão fazer um aborto, que tem medo de morrer, que vão matar um ser humano, e aí 
passam a amar outra mulher. Eu acho certo, porque a mulher pode fazer sexo sem se prejudicar, 
mas na hora, o apavoramento é tão grande que ela não se sastifaz da maneira comum, normal. A 
mulher gostar de outra eu acho comum, mas um homem gostar de outro, eu acho um absurdo. 
Homem é homem, o homem não pode ser um travesti. Porque a mulher gosta de outra?por que 
ela tem medo de problemas, porque tem muitos homens que não valem nada, iludem muito as 
mulheres. E porque eu não me casei? Tenho 45 anos e não me casei, porque eu não tenho 
condições. Então vocês pensem isso antes, não casem sem vocês terem condições. O mundo é 
uma máfia, e não tem quem faça por ele nada. Você tem que saber que agora eu vou entrar no 
mundo, nos partidos. Você tem que saber que o mundo é um só. Deus botou no mundo o Preto, o 
Branco, o Amarelo e o Vermelho. O Branco, mais esperto, passou a perna nos outros. O Branco, 
sim, está certo, eu concordo. Eu não me conformo é que esses pretos agora estão apelando, 
negros como eu, apelando, dizendo que o Branco é isso, é aquilo; Mas se o Branco realmente 
abrir mão, ele vai se tornar a ser escravo do preto, eles, espertos que são, não abrem mão, se ele 
correu o mundo primeiro, eles é que tem direito a dominar o mundo. Então, porque os pretos não 
fizeram a mesma coisa, correram o mundo e criaram a linguagem. Eles agora estão se queixando, 
só pensam em carnaval, em tribo, eles tem que se conformarem, os índios também só pensam 
em tribos, nem de lá eles sairam, eles tem que ficar muito bem, conformados, mas o branco é um 
desgraçado, porque até os índios, coitados, que estavam lá na selva, não tem nada a ver, estão 
tomando; Porque eles lá estão muito bem, vivem a vida deles, mas os brancos tomaram o mundo 
deles, quiz fazer uma civilização para eles, um absurdo, porque apesar de eles serem seres 
humanos, já estão adaptados naquela vida da mata, da selva, alí ele vive bem, 
maravilhosamente, tem a instrução deles, tem o meio deles, a sociedade deles, eles vivem com 
uma educação maravilhosa, um respeita o outro, a coisa mais linda que existe no mundo, que o 
branco não tem, o ser humano gente, como a gente, tem um pensamento muito alto, muita visão, 
e isso foi dado por Deus; Agora, eu acho um absurdo, eles tirarem os índios da selva deles, eles 
podiam deixar os índios aonde eles estão, aí os negros ficam dizendo isso, aquilo; mas os brancos 
estão certos, eles não podem abrir mão, se ele abrir mão ele perde o poder, e vai ser dominado 
pelo preto, tá certo, o preto agora tem que se conformar, tem que estudar, progredir, e trabalhar 
por igual com o branco, para se igualarem, porque não tem mais jeito para eles, tem que se 
igualarem, ser um cara compreensivo, trabalhar. Aqueles negros que tem uma situação financeira 
melhor, procura criar uma fábrica, uma indústria, procura criar uma coisa superior, porque eles 
ficam se lastimando, tem muitos pretos no mundo que tem boa situação financeira, como aparte 
negra africana. Os negros não deviam vir para o Brasil, apesar deles virem como escravos, vieram 
como escravos porque eles quizeram, porque os próprios pretos venderam os pretos para os 
brancos e os negros tem que se conformarem com isso. Os Brancos foram lá e pegaram o preto à 
unha, mas porque os pretos não construiram armas, canhões; foi por falta de instrução? Mas os 
brancos também não tinham instrução. Porque vocês se queixam agora? Tem que assumir, como 
eu estou assumindo, isso é a natureza do mundo. Deus botou no mundo o branco, o preto, o 
amarelo e o vermelho, quem foi mais esperto saiu e correu atrás. Se ele correu atrás, conseguiu, 
então os outros tem que se conformarem, já que a indústria, as coisas já existem, já evoluiram, 
então vamos evoluir também. Eles não inventaram o avião, o navio, não inventaram a linguagem, 
foram os brancos, então vamos respeitar a inteligência do branco, não vamos nos lastimar, dizer 
que eles escravizam a gente , eles tem que nos escravizar, porque senão eles vão se escravizar a 
eles próprios, não vão abrir mão para os negros e os outros tomarem tudo, que se conformem, 
seja conformado, como eu sou. É isso mesmo, está certo, porque vocês não procuram construir, 
como eles construiram. Não tem muitos negros por aí que tem poder, então porque não 
constroem suas próprias cidades, vendam terras. E vai ser sempre assim, e não vai ter para os 
negros. Não tem à Africa tão grande então porque não vão todos para a África, é porque dizem 
que nasceu no Brasil, que é Brasileiro, mas quem é negro é negro, é de origem africana, nasceu 
no Brasil mas não é Brasileiro, é apenas Africano. Vocês sabem que no Brasil não existem negros 
autênticos, porque a origem do Brasil é indígena, então vamos respeitar a origem indígena, 
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porque vocês estão aqui num pais desenvolvido, e os Estados Unidos, então porque vocês não 
desenvolveram nada, só ficam fazendo letras de música de lamentação, porque não criam algo 
demais confortável. Eu acho o mundo perfeito, e bem feito. Deus soube fazer o mundo, mas 
salve-se quem puder. Agora sim, eu sou de acordo que essas pessoas que existem em situação 
financeira precária, sem condições tem que ser amparadas, temos que dar um apoio, 
humildemente, vamos respeitar os direitos humanos,que a policia do universo não respeita, acha 
que é a dona da natureza, se acha dona da natureza. Agora sim, essas pessoas no mundo, com 
agente vê, em Uganda, por exemplo, por aí, na Índia, é um absurdo, e porquê eles deixam, o 
povo é maioria, porque eles deixam uma minoria dominar tudo e deixar o povo morrer de fome, 
porque eles são burros, eles não devem fazer isso, devem ser mais humanos, devem 
compreender mais a humanidade. Um pais como este mundo todo, não deve deixar isto 
acontecer, deve dar um amparo, existe muito dinheiro, o próprio governo tem obrigação de pegar 
uma quantia e fazer um tipo de albergue, eu não digo um albergue, mas um tipo de casarão, um 
tipo de casa índia, e abrigar várias pessoas, como se fosse um exército, e amparar aquelas 
pessoas, fazer com que essas pessoas criem alguma coisa de uteis, temos que ampará-las. Eu 
estou de acordo; Agora, tirar o que eles tem, o apogeu, a altura que eles tem não é justo. Um 
Governador é um Governador , um Presidente é um Presidente; Vamos respeitar a hierarquia, um 
Militar é um Militar, todos dizem que o Militar é que está mandando, mas não tá mandando não, 
mas o Militar que eu quero dizer são as forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, forças 
armadas do universo, são seres humanos, mas nem todos que estão alí dentro, mas a excessão 
são um ou outro, mas a maioria é gente fabulosa, são seres humanos.Mas agora eu digo que se 
nós construirmos um tipo de quartel dessas pessoas humildes, mais precárias, e botarmos para 
criar , para produzir alguma coisa útil, o mundo será mais maravilhoso, e muito mais bem feito, é 
isso aí que eu tenho a dizer.  
 
3º PARTE  Agora eu vou entrar, sim. Nêgo fala partido de lá, partido de cá, polícia de cá. O 
mundo foi criado, mas o branco foi andando, foi descobrindo, foi fabricando, foi habituando. Aí 
cada um disse que quer o seu pai's independente, eu quero ser independente, como os meus 
discos que eu estou fazendo aqui são independentes. Porque independente? Porque eu não tive 
apoio de ninguém, aí eu tive que fazer independente, lutei, suei, suei, suei e tive que tocar 
sozinho, independente. Partido, no Universo é um. Se você éDeputado e eu Senador, já é um 
partido. Não tem partido Comunista, nem Socialista, nem Democrático, não existe nada disso. 
Todos os partidos são iguais. Porque são iguais? Porque todos os partidos lutam para o seu bem 
estar, e o bem estar, e o bem estar da Pátria. Sim, de querer criar coisas superiores as outras 
Pátrias que existem no unive rso. Como querer criar um avião mais moderno, um exército mais 
moderno, como a União Soviética, que tem um exército poderoso . Eles veem os Estados Unidos 
bonito, eles veem a China bonita, eles veem Moscou bonito. Aí dizem que em Moscou existe o 
material mais bonito do mundo, e dizem que vão criar um material mais bonito do que aquele. Aí 
pegam a combater, a criar a ambição de um pais para o outro de brigar sobre o país de 
criatividade, de fazer um avião mais moderno, fazer uma Usina mais moderna , fazer uma coisa 
maior, mais superior; e aí começam a brigar , e aí é que vem a guerra, mas a guerra não é a 
favor do povo não, são aqueles homens intelectuais, poderosos, que pegam a brigar com o 
mundo. Eles viajam, vão num país, e veem uma construção mais moderna, mais bonita, e aí 
dizem que é a construção mais bonita que já viram, e então querem fazer igual ou melhor, mas o 
dinheiro não dá para fazer uma construção maior de que aquela e então dizem: "Puxa, os Estados 
Unidos têm mais poder, então vou fazer o quê? " Vou brigar com paízes mais pequenos do que 
aqui, como por exemplo uma Guiana Inglesa, ou Francesa, ou aqui o Paraguai. Então o Brasil 
passa a ser superior ao Paraguai, já que não pode brigar com a Alemanhã, não pode brigar com a 
Rússia, com a China, ou com os Estados Unidos; Aí pega a brigar com os países menos 
desenvolvidos, e então esses países menos desenvolvidos pegam a brigar com países menor 
desenvolvidos ainda, como por exemplo a Etiópia, aí vem o problema da briga, todo mundo 
dizendo que o seu país é o melhor pais do mundo, mas na minha opinião todos os países são 
iguais para aqueles que tem poder financeiro para manter as suas regalias de liberdade, mas 
aquela maioria que é mais necessitada vive na miséria eternamente.  
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Agora eu digo sim, se o mundo fosse só um partido, aí é que ia ser uma barra, ou piorava de uma 
vez, ou ia ser a coisa mais linda do mundo,como o povo fala, talvez o céu a gente não sabe de 
nada, só Deus. É a natureza, é o infinito, é o que nos guia. Mas nego fica dizendo que alí é 
melhor, que aqui é melhor; Mas não é nada, o mundo é igual. Se você vai daqui e vai para a 
China, tem o metrô, se vai para a Rússia, tem o metrô. Conclusão: Eles ficam competindo com as 
coisas. Porque? O povo tem que viver; Aí vão o que? Criar,plantar, abrir mercados. Porque ele são 
ricos e a gente é pobre, eles lutaram, mas nem todos podem fazer isso, eu reconheço isto, dou 
sua razão, mas é uma herança, logo que o mundo começou, vocês viram que era Rei, era Rainha, 
era Príncipe, era isso, era aquilo. Conclusão: Aquele monte de gente para ser dominada por uma 
pessoa. Aí aquela gente matava as pessoas, botavam para os leões comerem.  
 
Quero dizer que é uma coisa que já faz parte da natureza do mundo, é o universo, não adianta 
ser contra. É o cotidiano do mundo. No mundo tem que ter travestis, tem que ter prostituta, tem 
que ter gente boa, tem que ter gente ruim. Não pode só ter gente boa, nem gente ruim. É. o 
mesmo que a comida que a gente come, tem lugares que você come uma comida maravilhosa, 
mas tem outra que você come uma comida que não presta. É o cotidiano do mundo. Conclusão: 
Então fica reporter, fica programador falando isso e aquilo; É o enredo de uma coisa, vocês tem 
que entender isso, perto daqueles mais humildes, para dizer que estão ajudando, mas não 
adianta nada, porque quem quer ajudar não vai para a televisão fazer propaganda. Tem que ver a 
verdade, aquilo é média, telefonando para dar um carrinho, isso é média, isso é para enganar o 
bobo, pessoa que não tem visão, cega. Porquê o que agente vê nas favelas, vê no Norte, vê no 
mundo todinho, todo mundo na rua,na sarjeta, e fica uns dois ou tres palhaços fazendo palhaçada 
na televisão, para que? Eles só estão se enriquecendo nas nossas costas, porque eles não levam 
uma pessoa que tem uma arte, um trabalho para mostrar como cultura. É porque eles tem medo 
de perder o lugar. E então eles pegam a criticar outro, para dar publicidade, para os jornais. Mas 
isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Aquilo é um meio de vida. Mas eles dizem aquilo é uma 
arte, mas ele não tem capacidade de criar uma cultura intelectual para o bem estar do povo, do 
universo, eles ficam agitando o povo com misérias. Mas isso tudo é média, porque na realidade 
eles saem depois dali'com seus melhores carros, sua boa mansão; Tudo conseguido nas costas 
desse povo sem visão que existe nesse mundo, e você sai dalrcom seu carrinho de criança, 
usado; que aquela mulher deu se apresentou no telefone para aparecer na televisão, para ser 
conhecida, como uma mulher caridosa, bondosa. Mas isso é ilusão, é isso que o povo tem que 
ver, porque eles estão vendo, mas são cegos, o que o cara faz na televisão, se vê no Brasil todo, 
vendo e falando que aquilo é a maior riqueza, é um Deus; Deus é a Natureza. Eu não digo que ele 
está errado, ele está certo, porque ele da ibope, ele dá rendimentos para ele, porque tem otário e 
bobo para olhar. Se não fosse os bobos e os otários, como é que ia viver o esperto, como é que ia 
viver. O povo continua a viver como vivia antigamente, sendo massacrado pelos olhos verdes dos 
homens brancos, esses que estão ar, que eles estão certos, senão existisse trouxa, ele não podia 
estar mandando, então está certo, o mundo está perfeito, vamos admitir o que é o mundo, agora 
dizer que na América, na Rússia é que é o melhor Pais do mundo, o partido é um 
sozinho,Comunismo é Comunismo, Democracia é Democracia, isso é conversa fiada, quem está lá 
em cima, e é no mundo, é que tá mandando, os pequenos tem que se cuidar. Agora eu digo a 
vocês, que tem país aí que realmente, alguns Governos, alguns Contador de dedo, olham mais 
para aquele povo mais humilde, realmente olha, dá mais amparo, um albergue mais confortável, 
tipo um quartel, para a pessoa sobreviver, mas o mundo todinho tinha que ser assim; Ajudar 
aqueles mais carente, fazer um tipo de quartel e colocar aquelas pessoas dentro, para criar para o 
país, desenvolver tudo, construção, obra, e isso tudo o Governo pagando , aí ia ser a coisa mais 
linda do mundo, aí o mundo ia para a frente. Ia ser um mundo só, se fosse um mundo só a gente 
não sabia como é que ia ser, ou ia ser ou ia ser bom demais, ou aí só Deus é que pode explicar, 
ou ia ser todo mundo escravizado por uma minoria mandando, eu não posso dizer. Mas eu digo a 
você, o mundo é perfeito, Deus soube fazer o mundo, nós não somos nada, agora temos orgulho, 
temos um orgulho muito grande que é a vaidade, ninguém vai voltar, morreu,morreu, acabou, 
acabou. Nos somos o mesmo que a carne de boi, a gente come o boi, se a gente for para o mato, 
o bicho come gente, porque é que agente vai voltar, esse negócio de dizer que que existe epírito, 
que nada cada um tem a sua maneira de ganhar uma grana. Um diz que é macumbeiro, faz 
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aquela ginástica todinha realmente para ganhar a sua sobrevivência, o ladrão tem a sua maneira 
de sobrevivência, o travesti tem a sua maneira, o roceiro a sua, o banqueiro também, cada um 
tem que ter a sua maneira de sobreviver, tudo isso é um enredo, como o enredo do Planeta 
Lamma , que é o enredo da minha linguagem, do meu dialeto, das minhas músicas desse meu 
livro. Agora dizer que um mundo é melhor do que o outro, isso não existe, todo mundo é igual. Ai 
tem um porém, a Igreja do passado é uma Igreja muito rígida, muito respeitosa, não existia 
política, todo mundo só pensava em orar, só pensava em Deus, mas agora não, agora um padre 
sai da Igreja, quer casar, vem para a televisão falar coisas que não podiam ver aceitar pela 
Igreja; Eu não me conformo com essa Igreja. O protestante vai para a televisão fazer programa 
para ganhar dinheiro, dizendo que está fazendo isso e aquilo. Sim concordo com a religião, com a 
Igreja, de antigamente, mas assim mesmo, com tudo isso ainda fica uma Igreja conforme está, tá 
como eu não gosto, porque eu acho que padre é padre, não pode casar. Se ele disse: Vou servir a 
Deus; É o mesmo que Militar, vou servir a minha Pátria, vou morrer pela minha Pátria , então ele 
tem que respeitar a Hierarquia, não pode dizer que vai casar, se é ler respeito é respeito, então 
vamos respeitar os antepassados na nossa geração , aqueles grandes Papas, aqueles grandes 
Cardeais, não o Papa chegar agora e querer revolucionar a Igreja, não, eu não sou de acordo, sou 
contra, vamos manter o respeito, vamos acabar com esse negócio de bandalheira, de querer 
aparecer de querer ser sucesso no mundo, que ele não está fazendo nada pelo mundo , por 
ninguém, ele está passeando, está querendo gozar das regalias que outros não gozaram, isso ou 
não, isso aí está errado, e muito errado, Igreja é de Deus, para isso é que tem Deus com os 
braços abertos, vamos respeitar, não o Padre se meter em política, não o Padre querer fazer 
revolução, não o Padre dizer que quer casar, e isso e aquilo, e ir para a televisão, como é que a 
T.V. Educativa deixa, aceita isso, não pode aceitar. E por isso que eu digo que a televisão 
,educativa do Brasil está fazendo programas que não deve, a T .V. Educativa é para mostrar 
Programas Culturais, não fazer o que está fazendo. T .V. Educativa é do Governo, então bota 
gente que faça educação para o povo, e não querer competir com as outras televisões-indústria, a 
T. V. Educativa absolutamente não pode ser indústria. Conclusão: Eu gosto e adoro a Igreja, mas 
antigamente era uma coisa pura, você morria por Deus, respeitando Deus, a Freira é a coisa mais 
linda que existe, a Freira tem pena de você. Vamos conservar a Igreja minha gente, como era 
antigamente. Nada desse negócio de Papa ficar viajando pelo mundo, beijando o chão, eu 
também beijo.Não está fazendo nada pelo o povo, vamos abrir a mão porque? Está todo mundo 
morrendo de fome. O Papa chega em cada pais, gasta bilhões, trilhões, para que? Esse dinheiro 
que é gasto com ele, sendo de Deus, deve ser dado para o povo, vamos amparar os necessitados, 
vamos trabalhar pelo povo, a Igreja é de Deus. Porque não trabalhar pelo povo. Ele vem no Brasil 
e gasta um absurdo, vai para uma favela e eles a colocam toda bonita, de tem que como é que 
estava, tem que ver os mendigos, tem que ver os doentes mentais, tem que ver tudo, tem que 
andar à pé; A maior riqueza? Deus não pediu isso. A Igreja está errada, no meu ponto ,de ver 
está errada; Padre dando entrevista a toda hora na televisão, falando isso e aquilo, não. Agora eu 
digo sim, a Igreja de antigamente eu amei, como eu continuo amando, mas que eu não estou 
gostando. Agora eu digo sim,atualmente, os Padres do Universo estão querendo aparecer, estão 
querendo ser políticos e ser sucesso de revista. Conclusão: A inteligência que teve a Igreja de 
construir uma Igreja com o maior carinho, abençoada por Deus, ela está se transformando, 
querendo ser um mito, igual a um artista, um cantor, igual a um partido universal, não pode de 
jeito nenhum. Igreja é para orar pelo povo, pedir aos grandes, aos poderosos, para ajudarem, 
para fazerem isso pelo povo, como é que ela está querendo ser política ao mesmo tempo, 
entrando em outras coisas, não! porque isso? Antigamente os Papas não viajavam tanto, não 
passeavam tanto era respeito, rezando dia e noite, assim, do jeito que está indo a Igreja, o 
mundo vai se acabar em guerra, porque chega um tempo que o Papa já não tem mais autoridade 
para nada. Antigamente o Papa falava lá e todo mundo tinha o maior respeito, puxa, de chegar da 
maneira que chega, não pode, acabou a hierarquia da Igreja, o enredo da coisa; A gente não vê a 
coisa,se pegar a ver demais, se torna uma coisa comercial, como o Papa está se tornando uma 
coisa popular, e nada ele fez pelo povo, o que que ele fez pelo povo, o que ele fez pelo povo 
Brasileiro, só conheceu o Brasil todo, esse dinheiro todo que foi gasto, porque ele não foi 
humildemente. Esse povo que ia aplaudir humi ldemente, com o maior carinho, e no fim volta à 
lama novamente e o Papa viajando pelo mundo, e tanta gente precisando de alimento. É por isso 
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que eu digo, prá mim, dentro da Igreja se salva assim, Nossa Senhora, as Freiras mas até hoje 
algumas também se rebelaram, mas quem vai para a Igreja tem de saber que jurou por Deus, vai 
depender o povo, vai dar educação ao povo, vai ser pelo povo, vai ser um Santo, e não famoso no 
mundo, vai ser um santo, e como eu disse antes, a Igreja foi muito inteligente, no passado, 
porque ela educou esse mundo de uma maneira linda, educação educativa, eu considerava a 
Igreja antigamente, educativa, todo dia você ia para a sua Igreja com a Bíblia debaixo do braço, 
com o maior respeito, o maior carinho. Hoje em dia a juventude não pensa mais nisso. Conclusão: 
Todos dizem isso e aquilo, mas não é nada disso. No fim de tudo isso, sabe o que vai acontecer, a 
Igreja vai ser uma Indústria normal, onde não vai mais ser respeitada como estão respeitando, 
Nego agora já tem Deus dentro de si, mas o Papa da maneira que estáfazendo não pode. A Igreja 
para mim foi a do passado, e hoje, dentro da Igreja, ainda tenho muito amor por Deus, e as 
Freiras, ainda são mulheres santas, nem todas, mas a maioria, adoro sim. O Padre pode ser 
maravilhoso, mas é um homem que não guarda segredo, se você der uma declaração 
confidencialmente,ele declara, quer dizer, ele para mim, não tenho nenhuma confiança, tinha sim, 
nos Padres de 200 anos atrás, eu acho a Igreja uma coisa linda do mundo, muito inteligente, e ela 
devia ser conservada da maneira que era antigamente, eu acho um absurdo a maneira como a 
Igreja está se comportando, no mundo. Não existe Igreja moderna minha gente, a Igreja é de 
Deus, quem vai para alí é para orar, e não ir para a televisão dizer que casou ou deixou de casar, 
vai depender, dizendo que é filho de Deus; Se não quer ser Padre, não seja. Pense antes. É o 
mesmo que você não querer ser Militar, então não vá ser Militar, seja Civil, apesar de você ser 
obrigado a servir nas forças armadas, que é exército, marinha e aeronáutica, Mas eu acho o 
mundo perfeitíssimo, Os brancos são uns homens de muita inteligência, e eles tem muito medo de 
deixar muita gente se aproximar das coisas, e tomar as coisas deles, talvez os negros queiram 
tomar, mas os negros não vão tomar nunca, e os brancos nunca vão dar essa oportunidade a 
eles, de tomarem o poder deles, e com toda razão, eles não construiram? então que cada um 
procure construir também, isso é a verdade do mundo, e eles não vão dar a roupa deles para fic ar 
nú, e depois ficar sendo escravizado por eles, então negro, igual a mim, se conforme, vamos 
lutar, vamos trabalhar, vamos mostrar a eles que um dia poderemos ser independentes, criando 
uma coisa própria, nossa, uma indústria nossa, na nossa África, vamo s nos unir mais , vamos 
acabar a guerra, nada disso resolve, guerra, Briga, nada disso resolve; vamos ser unidos vamos 
procurar ser unidos um ao outro, é o que Deus disse, senão o mundo vai ser arrazado, nós do 
mundo, vamos ser arrazados, pela guerra universal. Porque a guerra? Ambição do poder, O 
homem nunca está conformado; digo por mim, você pode ser o maior Marechal, mas se existisse 
outro para chegar nesse cargo, quer dizer que é a ambição do homem e da mulher, É o mesmo 
que ser artista. É uma coisa que todos os artistas, todos os músicos , pintores, todos aqueles 
homens que criam, que criam a eletrônica, criam o avião, criam o navio, todos aqueles homens, 
são os homens componentes do Planeta Lamma, são uns homens conscientes, são uns homens 
que pensam, todos esses homens são componen-tes do Planeta Lamma porque eles constroem 
com sua mente, A coisa mais forte do mundo é a nossa mente, mas muitos dizem que é o 
dinheiro quem manda; O dinheiro manda, quem manda é a mente, que a mente constroi e faz 
você ganhar dinheiro, com a mente você faz coisas superiores para ganhar montões de dinheiro, 
quer dizer que a mente é a coisa mais perfeita que existe no mundo, coma mente você faz tanta 
coisa incrível , que você fica poderoso, conclusão: E o homem, ser humano, perfeito, o mundo é 
perfeito, Tem que existir pobre, preto, amarelo e tudo isso, e tinha que existir escravo, o mais 
pobre, o poderoso, o velho, porque não pode ser todo mundo tem que assumir, assumir que isso 
é mundo, então procurem mais se unir, se tiver mais união, há o mundo, e se na pobreza tiver 
mais união, ela domina o mundo, porque o mundo vai se transformar em um só, que vai ser a 
Guerra Total, aí vai ter uma geração que ninguém vai saber, mas dizer que vai voltar, ninguém 
volta não, é conversa fiada, nós naõ voltamos mesmo,entende. E é aqui que termina as minhas 
histórias e meus versos, as minhas músicas. É o mundo, é o Planeta Lamma.  
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