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MISÉRIA E MISERÁVEL 
 

 

O assunto aqui me traz nesta casa de oração. 

A caridade nós sabemos,  

Faz com que nos elevemos,  

Nas bênçãos de amor e paz. 

 

No entanto é impressionante 

Se não analise e veja 

Como cresce o ambulante 

Recolhendo latinha de cerveja. 

 

Quantos de pobres se fazem 

Sem a mínima razão; 

Muita saúde jaz 

Dormindo em papelão. 

 

São pessoas que não querem nada com o malho. 

Preferem ficar à toa 

Seja no Sol ou na garoa 

Quando o assunto é trabalho. 

 

Os problemas muitos dirão 

É culpa do governo que não nos dá esperança; 

É falta de educação; 

É escola que não ensina a criança. 
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Mas vejamos o que se passa: 

De quem será a culpa  

De quem se entrega na cachaça? 

E nas casas de caridade  

O que aparece muita gente, 

Pedindo falsidade que não se esquece aqui. 

 

É aquele que vem pedir dinheiro  

Para uma suposta cirurgia 

Anda de porta em porta 

A mostrar a vista torta 

Para ganhar o seu dia. 

 

Na casa Espírita, pensam eles,  

Todos são irmãos. 

Ninguém há de negar, o que eu precisar, 

Mesmo que for enganação. 

 

Tem profissional que se faz de miserável. 

Vestindo a capa da ilusão 

Vivendo da miséria 

Mais miséria atrairá. 

 

O bom homem que lhe estende a moeda lustra, 

Ao virar as cotas e dar no pé 

Se ouvisse o pobre mané  

Na reclamação insana 
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Ficaria decepcionado, ao ser execrado  

Como muquirana. 

 

Mas o que podemos fazer  

Para consertar o mundo! 

Nos parece verdadeira  

A frase corriqueira 

Que para um honesto  

Nascem dez vagabundos. 

 

Tem gente que se faz de humilde,  

Mas humilde não é, 

Carrega tanto ódio, inveja e rancor, 

Tanta bronca e falta de fé,  

Como antítese do amor. 

 

Tenhamos piedade Espíritas irmãos,  

Isto é verdade; 

Mas não esqueçamos 

Que a disciplina governa a emoção. 

 

Doar por doar, vejam bem,  

Se não ensinamos a pescar  

Não ajudamos ninguém, 

Assim doando matamos a fome imediata. 

Mas tudo isso fica falho, se não tivermos critério  

Que eduque para o trabalho. 
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Miséria e miserável  

É um tema muito profundo. 

Quanta gente imprestável  

Perambulando no mundo? 

 

Quanta gente rica e bem educada  

É humilde de coração. 

Muito pobre traz orgulho  

De outra encarnação. 

 

Penso firme e penso certo,  

Quando o assunto é Miséria e Miserável 

Abra o olho e fique esperto. 

 

                             Jair Presente 
 


