Tristeza
Tristeza
O governo me explora
Já tô vendo a hora
Que eu vou me estrepar!
Quero respeito na aposentadoria
Essa reforma é uma indecente agonia
Quero poder sustentar minha família
Quero poder me aposentar

Você Pensa que Cachaça é água
Você pensa que engana a gente?
A gente não se engana não!
Essa reforma é uma marmota
Que explora a população!
Tenta me roubar tudo na vida
Saúde, paz e pão!

Se a canoa não virar
Se tu não nos respeitar, olé olé olá!
Nós vamos parar!
Reforma é coisa de explorador.
A previdência quem foi que roubou?
Foi coisa de governo vigarista,
Trabalhador não vai ficar na pista!

Mas a minha aposentadoria,
Mas nisso tu não mete a mão!
Tua reforma é abusiva
Isso não é coisa que se faça
Pois, nenhum direito a menos
Vou acabar com sua graça!

Aurora

Taí

Se você fosse sincero,

Taí, paguei tudo tão

Mas tu não é, ó Temer.

direito até o fim!

Não tomava o meu dinheiro,
Ô Ô Caloteiro.
Vou ter que trabalhar
E nunca vou me aposentar,
Me nega o que garante
A constituição.
Roubando meu direito,
E da população
Ô Ô Ô não pode não!

Daqui não saio,
daqui ninguém me tira!
Nessa não caio,
Reforma é mentira!
Nessa não caio,
Reforma é mentira!
Pra poder me aposentar
Aos cinco anos já tenho
que trabalhar!
Vou pagar a vida inteira
E nem vou aproveitar!

Meu direito,

Mamãe eu quero
Mamãe eu quero,
Mamãe eu quero.
eu quero me aposentar
Com essa reforma
Eu nunca vou poder enfim
me aposentar
Eu tenho direito sobre
esta grana
Paguei o tempo inteiro,
tu vem e me afana
É chegada a hora
E nós vamos lutar,
Se não nos ouvir
Os brasileiros vão parar!

disso eu não abro mão.
Você tem, você vai respeitar
a população!
A previdência tu quer reformar,

Jardineira

Nosso direito tu nos
quer roubar...

Trabalhador porque tu

Estou cansado, pra mim bastou

estas tão triste?

Acabou aqui
Seu explorador!

Mas o que foi que
te aconteceu?
Dei meu dinheiro para a
previdência,

Índio quer apito
Ê Ê Ê Ê nenhum direito a menos
Pois se não
Pau vai comer. BIS
Agente trabalha pra caramba
Paga a previdência até
sem poder
A aposentadoria está numa
corda bamba
Não quero trabalhar ou quer
me explorar) até morrer!

Mas na indecência,
ele se escafedeu !
Trabalhadores,
vamos nos juntar!
Não fique quieto, isolado
Venha aqui pro nosso lado
Que o caloteiro acaba
sendo enquadrado!

