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A peleja do russo com o Tio Sam no espaço 

 

 

 

Toda história tem começo 

e aqui eu bem conheço 

Na Inglaterra e na França 

começou uma grande mudança 

De um lado quem trabalha 

e do outro quem gargalha 

 

Na fábrica a máquina avançava 

e nela o homem se emborralhava 

O povo cortou a cabeça do rei 

e diz: o governo agora segue a lei 

O mundo se dividiu 

liberal aqui e lá nem viu 

 

No século vinte, na Rússia atrasada 

o rei manda e o povo não tem nada 

Com a revolução renuncia o imperador 

é o fim da propriedade privada 

Paz, pão e terra para todos 

isso aos nobres e ricos desagrada 
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Com a vitória do novo governo 

a Rússia ficou malvista 

perante o mundo todo 

com seu governo socialista 

que para o burguês 

era caso de polícia 

 

Duas guerras, aliados contra nazista 

Colocaram os “Isteites” no topo da lista 

A Europa caiu, derrotou o fascismo 

o inimigo da vez é o socialismo 

O mundo se dividiu, o Ocidente é capitalista 

no Oriente, meu camarada, a onda é comunista 

 

Cada qual com seu sistema 

tenta melhor resolver seu problema 

No Ocidente quem manda é o mercado 

no Oriente quem faz plano é o estado 

No Ocidente o governa é da democracia 

no Oriente é a necessidade da maioria 
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A - Nem só de pão vive o homem 

Aqui de tudo se consome 

calça “jeans”, chicletes e aspirador 

carro possante e viagem para o exterior 

De casa grande a alimento enlatado 

se usa até perfume importado 

 

R - Não se engane, nada me falta 

aqui não é preciso ter renda alta 

Tem até escola de graça 

e sem médico ninguém passa 

Casa e comida acessível 

país tão belo é impossível 

 

A - Aqui a imprensa goza de liberdade 

se discute de tudo à vontade 

Política, arte, cultura e religião 

cada um pode ter sua opinião 

Por motivo político não se vai preso 

Sobre isso o país inteiro é coeso 

 

R - Onde a imprensa é privada 

tudo se publica e não desagrada 

denúncia de trapaça, suborno e corrupção 

de quem paga o jornal não tem vez não 

Pobreza e discriminação racial 

para muitos é problema nacional 
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A - Futebol, atletismo e xadrez 

comuna com aqui não tem vez 

Seja ouro, prata ou bronze 

a gente ganha bem de longe 

Quando se fala de campeão 

no meu país tem de montão 

 

R - Não impressiona resultado falseado 

e muito atleta concorrendo injetado 

Quando no xadrez o russo é jogador 

para ele não é páreo nem computador 

Se a prova for de exclusão 

a medalha é de vocês com razão 

 

A - No quesito da defesa 

seja por terra, mar ou ar 

país nenhum no mundo 

é capaz de superar 

Com a ajuda da ciência 

já temos a bomba nuclear 

 

R - Não se fala em defesa 

quando o objetivo é atacar 

Proteger a democracia 

é a melhor desculpa a dar 

Tem intervenção armada 

pro capital se perpetuar 
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A - Contra fatos não há provas 

No Atlântico uma aliança 

contra o perigo vermelho 

selou a nossa liderança 

No lado certo dessa luta 

pendeu pra nós a balança 

 

R - Contra a força não há provas 

Com a Europa arruinada 

para conter a revolução 

com empréstimo foi comprada 

Só que para ter o dinheiro 

Pra súcia foi arrebanhada 

 

A - Com fogo não se brinca 

de duas guerras fomos vencedor 

Quem possui armas atômicas 

Tem poder devastador 

O mundo é meu terreiro 

Onde banco o galo cantador 

 

R - Que adianta armas atômicas 

Se não as puder usar 

Quando o adversário tem poder igual 

centenas de vez pode o mundo acabar 

Com a mesma tecnologia 

Podemos ao povo ajudar 
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A - Superar é impossível 

em política, guerra ou economia 

Com bom uso da ciência 

Temos a melhor tecnologia 

Desde fins de mercado 

até para o uso dos espia 

 

R - Nossa educação é inigualável 

como demonstra nossa ciência 

O primeiro satélite artificial no espaço 

já provou a nossa competência 

Com semelhante foguete em qualquer ponto 

chego com igual eficiência 

 

A - Dizer a verdade é preciso 

Fiquei muito assustado 

Depois do esclarecido 

posso ficar despreocupado 

O satélite é só uma bola 

que dá um “bip” continuado 

 

R - Tamanho não é documento 

vou dizer o que importa 

com um extraordinário feito 

foi aberta mais uma porta 

Com outros satélites melhorados 

vamos dobrando a aposta 
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A - Quem por esperar não perde 

Nosso time é de primeira linha 

com von Braun trabalhando 

acalma o exército e a marinha 

com autonomia a NASA vem 

e assim tudo se encaminha 

 

R - Enquanto vocês se entendem 

mandamos a Laika para o espaço 

Ano vai e ano vem 

com Gagarin mais um alvoraço 

com seu voo tripulado 

diz: “a Terra é azul” sem embaraço 

 

A - Devagar se vai longe 

Bem diz o ditado 

Vamos fazendo testes 

e estudos avançados 

o projeto Mercury em mais um capítulo 

cápsula para três em voo tripulado 

 

R - Tanto no ar como terra 

aqui todos tem mesmo direito 

Valentina Tereshkova 

e sua viagem sem defeito 

reafirma que a Rússia 

quebra átomo e preconceito 
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A - Nessa corrida desembestada 

o céu já não tem limite 

anuncia o presidente Kennedy 

o passo maior que se permite 

chegar à Lua como meta 

e em dez anos: acredite! 

 

R - Com esse intento 

a sorte está lançada 

seguindo a mesma direção 

a briga já foi comprada 

para a Lua enviamos 

várias missões não tripuladas 

 

A - Quando urubu está sem sorte 

o de baixo suja o que está em cima 

no Texas foi assassinado o presidente 

De grande consternação foi o clima 

Chegar na Lua até o fim da década 

em sua homenagem nos anima 

 

R - Miséria pouca é bobagem 

Entusiasta da exploração espacial 

cai Kruschev, segue Brezhnev 

no partido como o secretário geral 

não bastando morre Korolev 

do programa pai e mentor principal 
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A - Uma tragédia em testes 

motivo de consternação 

três primeiros astronautas 

que faria alegre uma nação 

Presos na cápsula em chamas 

servindo ao país com devoção 

 

R - Testando nova nave 

problemas de toda natureza 

De volta à Terra o paraquedas 

uma nova incerteza 

morre o camarada Komarov 

mais motivo de tristeza 

 

A - Os progressos aconteceram 

enquanto os anos se passaram 

No projeto Gemini 

vários experimentos se testaram 

de equipamentos novos 

até naves se acoplaram 

 

R - Muitos problemas apareceram 

nos deixando para trás 

O novo foguete que na Lua 

levaria nosso viajante audaz 

deu “xabu” no lançamento 

e nossa chance se desfaz 
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A - O projeto Apollo decola 

os envolvidos não desistem 

milhões diante de aparelhos de TV 

ao espetáculo assistem 

os passos dos astronautas é grande prova 

que para a ciência empecilhos não existem 

 

R - Grande passo para a humanidade 

pequeno passo para um cabra 

com o pouso em solo lunar 

a peleja nossa se acaba 

Ficaremos dando voltas na Terra 

na estação espacial o russo se gaba 

 

Você leitor ou ouvinte 

que até agora nos acompanhou 

o sonho ainda não acabou 

mas o passo seguinte 

é que a verba encurtou 

disse Nixon o novo presidente 

gasto assim não tem país que “guente” 

Depois de doze anos de progresso 

americanos e russos no recesso 

Desse jeito ninguém está à frente 
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Cada qual no seu quadrado 

nos anos de “détente” 

Nova ideia veio à mente 

quando acordo foi selado 

duas potências lada a lado 

para a destruição do mundo evitar 

reduziram o arsenal nuclear 

Apollo-Soyuz com nova missão 

No espaço fez uma demonstração 

que com paz todos têm a ganhar 
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AOS LEITORES: 
 
Este folheto é um dos produtos educacionais que se 
encontram relacionados na dissertação “Da Guerra Fria à 
Corrida Espacial: um recorte interdisciplinar para a 
educação básica”, apresentada ao curso de Pós-
Graduação em Astronomia (Mestrado Profissional), do 
Departamento de Física, da Universidade Estadual de 
Feira de Santana.  
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ADVOGADO 
 
Causas cíveis, criminais e trabalhistas. 
 
Dr. Raimundo Rodrigues 
 
endereço: rua 13 de maio, n.° 22, Centro 
Cachoeira - Bahia 

 

 

 

CONTAÇÃO DE CAUSOS E CASOS 
 
Seu Júlio Rodrigues Filho 
 
Falta com a verdade, mas não mente! 
 
endereço: rua Caminho Conquista, n.° 18, 
Cidade Nova - Feira de Santana - Bahia  

 
* Estas propagandas são fictícias e têm o caráter de prestar homenagem a dois 

cordelistas não famosos. 


