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Sobre

Este cordel foi produzido coletivamente durante
uma oficina de produção de Literatura de Cordel
ministrada por Cárlisson Galdino para estudantes do
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Arapiraca, sob coordenação da professora Gorete
Amorim; com a participação da professora Tereza
Cavalcanti (UFAL) e da professora Taciana, coordenadora
Estadual do SESC Ler.
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UM CORDEL COLETIVO

SOBRE A PANDEMIA

Já desde o ano passado
Temos uma pandemia
Ganhou o mundo esse vírus
Que ninguém aqui queria
Esperamos a vacina
Pra escaparmos dele um dia

Pandemia vem trazendo
Um tanto de isolamento
E também junto com ela
Muita dor e sofrimento
Todo mundo está penando
Em busca de um acalento

A vacina pode sim
Trazer de volta a alegria
Para brincar e sorrir
E viver muita folia
Porém o mundo precisa
Mesmo é de mais empatia
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Em tempos de pandemia
O sufoco é constante
O abraço perdeu vaga
Para ficarmos distante
Estou louca por abraço
Anseio por esse instante

Estamos todos vivendo
Um tempo não muito bom
Muita coisa acontecendo
Desafinou nosso tom
Que venham dias melhores
Viver hoje é um dom

Se vasculhar casa adentro
E novo olhar procurar
Descobrirá que lá dentro
Já não há um só lugar
De tanta gente encolhida
Pra tal vírus não pegar

A pandemia nos trouxe
Muita tristeza e agonia
Bastante gente doente
Saudade do que vivia
A gente notou que era
Tão feliz e não sabia
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Um turbilhão de emoções
É o que estamos vivendo
Todos estão sós em casa
Vivendo o distanciamento
A Humanidade carece
De harmonia nesse momento

As pessoas saem nas ruas
Com cuidado e atenção
mesmo sem se perceber
passam essa maldição
A vacina está chegando
Para a nossa salvação

Como gripe ou resfriado,
Precisamos prevenir
Cobrindo a boca e o nariz
Na hora em que for tossir
E objetos pessoais
Não podemos dividir

Esse grupo animado
Merece muita atenção
Por trazer o tema cordel
Demonstrando inspiração
Nesse dezoito de março
Com muita dedicação
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