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INTEGRAÇÃO 
 
 
Eu aqui peço licença 
Prá começar a contar 
Sobre um clube do bolinha 
Que tinha num certo andar 
Lá aconteceram coisas 
Que dá para estranhar 
 
No dia primeiro de abril 
Fui parar nessa seção 
Tinha tanto homem lá 
Que até dava confusão 
E eu tentava adivinhar 
Qual deles era o chefão 
 
Um era alto, bonito 
De sorriso encantador 
Foram logo me avisando 
Este é enganador  
Sorri, gentil, pela frente 
Por trás é acusador 
 
Não gosta de chefe mulher 
E se por acaso for feia 
Diz que logo que pede as contas 
Prefere viver na cadeia 
Se velha, então ele a chama 
Garçonete da Santa Ceia 
 
O que é isso, minha gente? 
Já fui ficando assustada 
Tentando esconder a idade 
Que podiam achar passada 
Também, tinha mais de trinta 
E a peça enferrujada 
 
Mulher para aqui trabalhar 
Tem que ser inteligente 
Disse o baixinho do lado 
De japonês descendente 
Não ensino o serviço 
Prá não ficar dependente 
 
Tem que aprender sozinha 
A calcular um processo 
A chave do armário é minha 
Lá você não tem acesso 
Não insista, por favor, 
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Pois as palavras não meço 
 
Olhei para o cara do lado 
 Que fingindo que não me via 
Disse: com tanta coisa boa 
Foram mandar porcaria 
Deve até achar difícil 
Buscar pão na padaria 
 
Todos viraram as costas 
E voltaram a conversar 
Abaixaram o tom de voz 
Para poder comentar: 
Mulher por aqui é ruim 
Vai ser duro de agüentar 
 
Só falta a bruaca querer 
Salário de homem ganhar 
Aí é que ela se engana 
Vou mostrar o seu lugar! 
Mulher só cria problema 
Depois começa a chorar 
 
Colegas, eu peço desculpas 
Por ser de vocês diferente 
Quando entrei nesta sala 
Eu fiquei até contente 
Vocês são tão educados 
Que não sei qual é o gerente 
 
Sinceramente eu peço 
Perdão pelo meu jeito 
É que ainda não sabia 
Que ser mulher é defeito 
Mas na vida aprendi 
Que nem tudo é perfeito 
 
Sou bem mais velha, confesso 
Já enfrentei muita lida 
Mas posso lhes dar de presente 
Experiências de vida 
Também afeto, amizade 
Que curam qualquer ferida 
 
Quanto a minha inteligência 
Que vocês têm duvidado 
Eu garanto, é bem maior 
Do que teriam gostado 
Passei onde muita gente 
Teve o QI reprovado 
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O salário, não discuto, 
O que ofertarem, agradeço 
Desde que de coração 
Paguem-me o que mereço 
Não julguem pela beleza 
Ser honesto, não tem preço 
 
De repente, lá no canto, 
Um rapaz ergue a mão 
Seja bem- vinda, moça! 
Sou o chefe da seção 
De tudo que já ouvimos 
Chegamos à conclusão: 
 
Esta realidade é triste 
Entre os iguais não existe 
Paz, respeito e bem 
Pois os iguais que se unem 
Ironicamente descobrem  
Que são diferentes também 
 
Veja no outro a qualidade 
Perceba sua necessidade 
Condene a intolerância 
Respeito não é vaidade 
Marque a sua identidade 
Seja a grande referência 
 
Todos ficaram em silêncio 
Cena tão linda não se viu 
Quando então se aproximaram 
Dizendo: primeiro de abril! 
Somos todos gente boa 
Pois estamos no Brasil 
 
Desculpe a brincadeira 
Era só prá relaxar 
Uma pausa no trabalho 
Para a gente se integrar 
Grande é o nosso privilégio 
Ter você neste lugar 
 
Aqui termino este caso 
Que tive prazer em contar 
Maior prazer foi dez anos 
Nessa seção trabalhar 
Hoje ainda somos amigos 
Apesar de aposentar 
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Todos somos diferentes 
Nessa vida em sociedade 
Onde há a mentalidade 
De um dedo acusador 
Não há espaço para preconceitos 
Não há pessoas com defeitos 
Porque somos todos feitos 
OBRA MÁXIMA DO CRIADOR! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


