
ESTOQUE – LETRAS:

ESTOQUE: [do fr. ant. stoc.] S.m. 1. Espécie de espada, comprida e reta, com lamina triangular ou quadrangular, que só fere na ponta. 
2. Bras. Faca rústica, geralmente utilizada por detentos em rebeliões de presídios.

Mundo Jovem
Letra: André, Fabrício e Inor
Música: Estoque

Faço parte de um mundo jovem
Que dizem ter atitudes radicais
Sentados nos bares das esquinas
Alimentando empresas imperiais

Com seus jogos moralistas
Onde o sexo está em evidência
Oh! meu lindo Chevrolet
Lhe mostrou sua grande eficiência

Desviados pela mídia
Seu caráter vai formar
A T.V, já lhe mostrou
O seu jeito de pensar

A família hierárquica
Que vive a educar
Sustentando durante anos
A cultura da obediência

Aterro Sanitário
Letra: Fabrício 
Música: Estoque

Desafiam seu habitat
Causando grande desastre
Destruindo a natureza
E junto a sua beleza

Tóxicos e poluentes
Afetam muita gente
Vão prejudicar
Contaminar o ar

Compram de indústrias
Sem necessitar
Lixo acumulado
Sem ter onde botar

Há muito investimento
Na criação de animais
Tentando oferecer a todos
Um alimento que satisfaz

Lixo, lixo, lixo
Doméstico e industrial
O que vamos fazer
Com esse material?

Luxo, luxo, luxo
Progresso humanitário
Vamos virar a Terra
Num aterro sanitário

Mudos a Rezar
Letra: Inor
Música: Estoque

A igreja está a pregar
Os fiéis vivem a rezar
O estado a dominar
Nossa liberdade onde está?

Os fiéis não têm fé
Eles têm medo de Deus
A Bíblia não foi escrita
Por um dos seus.

A religião mistifica tudo  –  2x 
Causa um grande medo nas pessoas 

Na Bíblia têm várias histórias
Sem nenhuma base racional
Um exemplo é a Arca de Noé
Adão e Eva, e Moises

A religião  desvia a consciência
Deixando como conseqüência
A miséria eloqüente
Causando dor em muita gente

Sua mente estará ocupada
Não pensará mais em nada
Um céu imaginário tomará lugar
Do que podia ser na terra

Tanto Deus como o Diabo
Dizem ser bom em nossa vida
O céu... e o inferno é o interesse
Para quem controla

“Você só  acredita  em deuses  porque tem medo de encarar  a 
morte, levando sua vida ao caos e a desordem”.

Bode Expiatório
Letra: Fabrício 
Música: Estoque

Racismo, preconceito
Discriminação
São maneiras de agir
Mostram à nós desunião

Não sei quem é perfeito
Mas eu vejo egoísmo
Não sei quem é perfeito
Mas eu vejo solidão

Bode Expiatório – 4x

Invadiram os continentes
Impuseram a cultura européia
A sua valorização
Seu desprezo pelas demais

A pureza étnica
Passado pelos romanos
Continua até hoje
Em nosso dia-a-dia

Bode Expiatório – 4x

Males sociais
Letra: André
Música: Estoque

Antigamente
Não existia a propriedade
Se você quiser saber
Não é justo dividir as riquezas coletivas

Os povos nômades
Viviam da coleta e da caça
Se você quiser saber
A divisão do rebanho
Deu origem ao patriarca

A origem da família 



A origem da propriedade

Deriva os males sociais
A sociedade classista
A opressão do ser humano
A sociedade egoísta...

ESTOQUE
Letra: Inor
Música: Estoque

A face marginal inflama os tambores
Os ventos solapam as rosas arrancando suas pétalas
O poder soberano recai sobre a sociedade
Através da violência e da barbárie econômica
A ordem e a moral são meras desculpas para neurose moderna
A fome  e  a  miséria  são  os  estandartes  de  uma  guerra  não 
declarada

O que fora trancafiado pro detrás dos tijolos religioso, desprende-
se
Aquilo que esteve aprisionado desde a idade das trevas, retornou 
do exílio
Desvia a juventude de caminhos doutrinários
De princípios familiares agonizantes
É tempo de alforria...
De ruir com os presídios

ESTOQUE: faca rústica que só fere na ponta, 
utilizada por detentos em rebeliões prisionais
 
Pode falar mal play-boy
Olhar com indiferença e travar a porta do carro
Achar que está num mundo diferente
Num patamar superior, mas e aí?
O marginal é tudo o que você queria ser
E não teve coragem de fazer

Emprego e Diploma são esmolas!
Não transformam ninguém
São os postulados da mediocridade
A sua meritocracia é uma piada
Cadê as chances futuras?
O sonho da casa própria virou pesadelo

E aí periferia!
Chegou o momento do levante
Cortaremos o gordo pescoço do senhor feudal
De cada favela se fará um quilombo
Como resposta aos centros geradores da exclusão 
Aqui está a cultura marginal que o estado não contava!

Descendentes
Letra: Fabrício / Frederico
Música: Estoque

O fracasso do Estado
São as classes sociais
Então haverá descendentes
Também chamados delinqüentes
Pobres, rebaixados
Mal educados em barracos
A força está na família 
Submissa ao patriarca

Sua babá eletrônica
Esta à disposição 
Para lhe Mostrar
A ganância, gente rica
Violência, sexo e grana

A elite e seu jogo político
De interesses não declarados
Criminalizando condutas
Para a manutenção do status quo

Todo crime é um ato político
Temos que acabar com o ESTADO

Para que não haja crime

Dissidentes desse jogo
É vedada a indigência
Cabe aos repressores
A limpeza étnica e social

Todo crime é um ato político
Temos que acabar com o ESTADO
Para que não haja crime

Colonizadores
Letra: André / Frederico
Música: Estoque

Invadem espaços
Robotizam povos
Brincam com leis
Ditam destinos
Em continentes
Arrasando países
Usando critérios
Multirraciais 

Concorrência de mercado
Destrói o assalariado
Condenam o raciocínio
O aluguel da mão-de-obra
Massacram animais
Detonam afluentes

Colonizam, colonizam
Colonizam no terceiro milênio

Distorcem a verdade
Distorcem a verdade

Soberania
Letra: André
Música: Estoque

Vivemos numa soberania
A multidão não pensa
Depende de representantes
E age pela maioria
Existe algo maior que os gênios
A simples forca de todo mundo
Capaz de dirigir
Os meios produtivos

Soberania é cotidiano!

No teto, abrigo familiar
Sem estrutura de educação
Ouvindo a Figura máxima
Serás um caráter de pessoa
Bem comportado cidadão
Ou vive falsas rebeldias
Num circulo ideológico
Sem construção social

Te chamam a estudar
Na má qualidade de ensino
Aprende o que não usa
Penalidade desistência
Com soberanos educadores
Virás porque és obrigado
Obedecendo a se calar
Aprenderás a lutar em vão
Sacrificar gente inocente
Pela a ganância e divisão
Diabos, deuses soberanos
Felicidade depois da morte
Prezo a chantagens empregadoras
És a migalha que sobrar
Igualdade de lei natural.



Sentimento Patriota
Letra: André
Música: Estoque

Sentimento Patriota
Matou milhões em todo mundo
Criou o militarismo
Surgiu a podre fronteira

Cadê o dialogo?
A solidariedade econômica?
Chamam de técnica
A chacina da humanidade

Seus voluntários
Matam inocentes
Permitindo um grupo
Formar seu império

Tiram alimentos    \  - 2x
Exibem canhões   /

Armas por quê fabricam?

Explorados
Letra: André
Música: Estoque

Classes conformadas
Cruzamos braços explorados
Se contentamos com o pouco que temos
Da nossa vida de operário

Por um medíocre e roubado salário
Onde o excedente da produção
Só enriquece ao estado

Vitimas da rotina dum sistema fracassado
Que vivem idealizando pessoas do século passado


