
Pense na Ucrânia 

Pense na Ucrânia 

Como pensou em Nagasaki 

Pense na Ucrânia 

Como pensou em Auschwitz e Dachau 

Pense em corpos empilhados  

Pense em milhões de lágrimas 

Pense na Ucrânia 

Pense em dor, grito, horror e desespero 

Como pensou na Inquisição 

Como pensou em Biafra 

Pense na Ucrânia e no estupro de meninas yanomami 

Pense na Ucrânia e comece a pensar nos assassinos 

Pense nos assassinos                                    Pense nos genocidas 

Pense nos filipinos, armênios, bósnios, vietnamitas, 

cambojanos, curdos, indígenas de todas as Américas 

Pense em Soweto, Holodomor, Candelária, Holocausto, 

Carandiru, Sarajevo, Jacarezinho, Mariupol 

Pense nos assassinos                                    Pense nos genocidas 

Pense Grande 

Pense sempre nos grandes 

Hitler, Stalin, Truman, Pinochet, Pol Pot, Milosevic 

Pense na Ku Klux Klan 

Pense nos órfãos sequestrados pela ditadura argentina 

Pense em sangue                                           Pense na Ucrânia 

Pense no Iraque, Afeganistão, Síria, Chechênia e Ucrânia 

Pense na Ucrânia 

Pense em sua mãe, em seu filho e em grávidas estraçalhadas por mísseis russos 

Pense num lindo pôr-do-sol 

emoldurando assassinos 

E tente sorrir.        Sorria.        Ria muito.        Gargalhe. 

Engasgue de risos e olhe a Ucrânia 

E se envergonhe 

Pense em Caetano Veloso pensando no Haiti 

Pense em Garrincha na Copa do Mundo de 1958 jogando 

contra os russos no primeiro drible e o chute na trave tendo 

as pernas amputadas por um míssil hipersônico 

Pense na Ucrânia 



Pense no patriarca da Igreja Ortodoxa Russa abençoando o 

assassino e dizendo que a guerra é justa 

Pense na CIA, Mossad, Stasi, M16 

Pense na KGB e em todas as incubadoras de assassinos 

Pense nas incubadoras com seus bebês nos berçários 

ucranianos atingidos por mísseis russos 

Pense na Ucrânia  

Pense nas pessoas com as cores do arco-íris espancadas na Parada Gay de Moscou 

Pense na Ucrânia 

Pense num fundo musical                    Ouça seus pensamentos 

Ouça um canto gregoriano ou gospel em nome de Jesus 

Também serve a abertura 1812 de Tchaikovsky 

Pense em canhões tronituando 

Pense em poesia 

E em Vinicius de Moraes rezando a Rosa de Hiroshima  

Pense na Ucrânia e em Thiago de Mello 

Pense nos Estatutos do Homem 

Pense em Picasso, em Guernica e na Ucrânia 

Pense num filme ou dois ou três 

O Encouraçado Potemkin                        O Bebê de Rosemary  

Qualquer um de Zé do Caixão e pense na Ucrânia 

Pense na Ucrânia para melhor pensar o Brasil 

Pense no DOI-CODI, no pau-de-arara, nos choques nas vaginas e nos estupros 

nas dependências das Forças Armadas Brasileiras  

Pense em Brilhante Ustra, em Médici, em Bolsonaro, no amigo Putin  

e pense em Deus, Família, Pátria e Liberdade  

Pense com carinho e aguarde... 
Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos  
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