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INTRODUÇÃO
É muito curioso a observação metódica de diversos processos que
permeiam nossas vidas. Quando juntamos as peças lógicas de diferentes
entendimentos formamos uma nova sabedoria que nos dá um panorama
amplificado na tomada de decisões. É imprescindível refletir diariamente sobre os
mais variados pensamentos próprios. E é justamente aí que uma nova função
mental começa a se desenvolver: uma nova consciência, uma inteligência
independente, diferente de nossa consciência/inconsciência habituais, que busca
freneticamente o saber, não só por saber, mas fundamentalmente, por prazer.
As relações latentes decorrentes desse espetáculo interno irão proporcionar
descobertas que irão lhe trazer uma satisfação incrível. Mas, depois de certo
tempo, a quantidade de informação e dados necessitará de uma organização mais
bruta, mais robusta, mais elaborada na sua essência. Isso significará um processo
de indexação que irá lhe tomar um tempo significativo de empenho e energia. É
trabalho para ter menos trabalho no futuro. Você ficará cansado, mas sabe que é
preciso, é necessário, é primordial saber “o quê”, “quando” e “onde”, de maneira
rápida, e sem um princípio adequado de arrumação, você ficará totalmente
perdido, num verdadeiro caos...
Mas é justamente aí, que entra a matemática universal que permeia todos
os fatores, basta perceber e notar com a alma que a mesma rege nosso viver
muito mais do que podemos pensar. O caos organizado é a busca entrópica
padronizada das leis da física do Cosmos. Isso está arraigado na nossa existência,
em tudo o que somos ou deixamos de ser. Em tudo que rasteja, em tudo que
fagocita, em tudo que sente, em tudo que grita, em tudo que sorri e em tudo que
chora. Desde os primórdios, esse aplicativo executável prossegue em seu
caminho, desde a aurora perdida no infinito passado.
Existe um código, um instinto, um sentimento, presente desde nossos mais
primitivos ancestrais e que é o princípio primitivo fundamental de toda nossa
existência.
E isso, é só o começo...
WILLER CORREA DE AMORIM
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ANÁLISE DO SISTEMA
A complexidade espanta
Causa perplexidade
A inteligência é uma planta
Sobrevivendo num telhado da cidade
A variedade é incrível
A diversidade de vida é imensa
Tudo parece possível
A evolução se auto-inventa
Uma inteligência sensacional
Nos planos do Universo
Um grande computador
Analisando muitos processos
A mágica da vida
A auto-consciência
O que a gente duvida
É um mistério pra ciência
A evolução natural
Muita gente ainda não entendeu
Uma coisa genial:
O DNA é a SQL de Deus!

A META ESTÁ ADIANTE
No horizonte perdido da noite
Na tristeza de um lamento distante
Uma lembrança que o vento trouxe
Uma aroma de café, saudade de um instante
Dias passaram rapidamente
Anos transcorreram de modo veloz
Minutos, segundos, de repente
Uma velha e esquecida voz
Dias de chuva contínuos
Dias de sol e céu limpo
Semanas de ventos alísios
A saudade, é só o que sinto
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O tempo gasto terá sido
Tempo perdido?
Anos trabalhados, bons amigos
O que será que terá esquecido?
Mas, avante, em busca de abrigo
Uma sensação de estar perdido
Mas andando em silêncio comigo
Vou chegar aonde eu preciso.
A DOR
A dor que corrói
Tenta me derrubar
Mas sempre que dói
Eu estou a trabalhar
Não tenho tempo para sentí-la
E isso até me causa preocupação
O que é que meu peito abriga?
Me falta sentimento, ou paixão?
Meu compromisso com a verdade
Não me deixa sofrer tanto
Chegar onde quero é minha necessidade
Que me anima em todo canto
Acostumei a andar sozinho
Um copo só de cerveja na mesa
O que consola é um saboroso vinho
E o brilho reluzente de uma estrela
Me sinto melhor de vez em quando
Pois sozinho caminho mais rápido
A tristeza é um constante pranto
É um tapa de ingratidão elástico
Conquistarei meu espaço
No destino que me espera
Cada dia é um grande passo
Na felicidade que a vida me reserva
Preciso acreditar em mim
Somente eu posso chegar onde vou
Vou conseguir, vou conseguir, sim
Já cheguei muito mais distante de onde o vento me levou
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É curioso certas mulheres
Elas chegam com tudo querendo amar
Mas quando olham seus velhos talheres
Logo, logo, irão lhe descartar
Então, onde está o amor?
Se para muitas o que importa é grana
Prossigo como homem, no frio e no calor
A mim, garota interesseira não engana.

A VERDADE QUE ME VEM
Na ilusão de dias aflitos
Não há porque não chorar
Pois anteriormente já tinha sentido
A dor que iria me pegar
Não existe sustentação no pranto
Que mantenha alinhado um alvo
É escavar um barranco
E a poeira não ir para o alto
O que é a falta de amor?
Se no mundo não mais existe
O que existe é dinheiro camuflando a dor
De quem vai de BMW, mas no fundo é triste
O que é a ilusão de um beijo?
Você apenas acha que amou
Você foi usado para satisfazer dela o desejo
É um dia de Sol, que nublou
Na emancipação de uma idéia perdida
Nasce a luz de uma visão recuperada
É um pensamento novo que inspira
O incentivo de desbravar novas estradas
Na essência de um sentimento
Encontra-se força para viver
Chorar é um esclarecimento
De que depois vamos esquecer
De uma dor profunda, um lamento
Que surge e não sabemos porquê
É um cubo de gelo na lava em escorrimento
que mesmo nesse meio, insiste não derreter
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Isso provoca um choque térmico na razão
Não sei compreender o entender
A dor é uma eterna mumificação
Quando a gente precisa de amor para viver
Para certos aspetos, não há solução
Que mereça atenção tão intensa
É como um alvo em movimentação
Em que você não se concentra
É como a água em ebulição
Que o pranto não esquenta
É como o mar em arrebentação
Que ao mangue não alimenta
É como um vazio caminhão
Que o próprio peso não sustenta
É como um vácuo, é solidão
É um irraciocínio que não pensa
É uma genial visão
Que nada mais inventa
Dias de cansaço, dor de cabeça, solidão
Você não mais agüenta
Fome, sono, prisão
Nada mais contenta
É o expoente da depressão
Que nem Deus desvenda
A ilógica do equilíbrio
Não forja novos meios
Assim como um martírio
Não garante um rodeio
Na neblina da audição
Vejo claramente um anseio
Na dolorida concatenação
Dos dias que ela não veio
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A VIDA É UM DILEMA
A vida é um dilema
Que perdeu seus espinhos
O tempo é um pacto
Que se dispersou no caminho
O vento é um retrato
Que tudo se carrega sozinho
O sol é um astro
Que avança só sem carinho
Eu sou um fato
Apenas mais um
Que vive no mato
De um pensamento comum
E procuro um amor
No brilho das estrelas
Enquanto observo o sabor
Da espuma da cerveja.

É TUDO MENTIRA
É tudo mentira
E não posso nem falar
Senão entrarei na mira
Dos que não querem acreditar
Esse negócio de Deus é uma ilusão
Quem lê já vai me criticar
Dizendo que sou um demônio, não tenho salvação
E preciso muito jejuar
Prefiro é queimar na brasa
Do que manipulado ser
Deus é apenas um caminho, uma estrada
Da vida, que temos que percorrer
Por que Deus deixou Jesus morrer
De maneira tão cruel?
Só posso por isso entender
Que ele não cumpre seu papel
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Gastam tanta energia na missa!
Pra quê tudo isso?
Com certeza não vai valer a pena
Se valesse Deus não deixaria
morrer Ayrton Senna!!!
O povo está sendo controlado!
Se Deus existisse não seríamos escravos!
Jesus foi mais um solitário
Que por erros anteriores deve ter pagado
A ciência é o Deus verdadeiro
O único que tudo pode esclarecer
Deus é um comandante espacial, um guerreiro
Esperando nossa tecnologia se desenvolver
Buscando novas alternativas para seu mundo
Analisando os erros que não devemos cometer
Ao desvendar os mistérios do espaço profundo
Nos observa para alunos de seu mundo aprender
Deus veio para mostrar a força do átomo
Colocando nossa inteligência em pauta
Dando ciência para o macaco
"Eram os Deuses Astronautas?"
A verdade será sempre ignorada
Pois estamos iludidos por dogmas
Jesus teve uma namorada
Que Constantino removeu da história
Precisamos evoluir, descobrir mais provas
Mostrar o caminho, a ciência de fato
E vazar daqui antes da supernova
Voando com Deus pelo espaço...
Está escriiiiito:
"A casa do Pai tem muitas moradas"
Isso significa que nem todas
pertencem a ele!
E nós, soldados de Deus
Estamos sendo modelados
para uma batalha, uma
"Guerra nas Estrelas"...
no dia do Apocalipse!!!
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Por que os que não obedecem a Deus
sofrerão punições tão rígidas?
Não seriam essas punições códigos
disciplinares de guerra?
Nossa espécie está modelada
na arte da guerra!!!
Está escriiiiiiito! Há! Há! Há! Há!
Depois dessa, só rezando, né irmão?!!!!!!

NOITE FRIA DE MERDA
A dor é curiosa
Quando percebi
Ela já tinha ido embora
Mas me enganei feio
Foi só uma parte
Partida no meio
O que ficou, cresceu
Meu coração mais ainda
Se entristeceu
Solidão o dia inteiro
A estrada me entende
Serei caminhoneiro
A cerveja é a melhor companhia
Ela entende e não diz nada
Combate a agonia
A saudade que traz a estrada
Melhor ser viciado em cerveja
Do que em cocaína
Melhor ficar vendo estrela
Do que novelas, tanta porcaria
O sentido da vida
É que não há sentindo sentir
A angústia sempre avisa
É proibido sorrir.
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A BUSCA INTERMINÁVEL
Caminhos percorridos
Na solidão que acompanha
Acontecimentos pressentidos
Uma semana muito estranha
Um frio intenso na consciência
Não ter reconhecido o seu valor
Viver sempre em emergência
Um preto e branco na sépia da cor
Um pôr do sol não observado
Na essência do sono
Um vazio completamente cansado
A tristeza de um perdido encontro
O amor não desfrutado
Na noite o tempo perdido
A dor que tem se enfrentado
Na busca de um merecido abrigo
A sentinela que não vigia
Ainda quer lhe ensinar
Aquilo que você já sabia
Melhor que ela executar
O vermelho da alergia
É preciso fundo respirar
Um dia só de alegria
Um tempo só, só pra pensar
Um desvio padrão no pensamento
O âmago da maturidade estabelecido
Tudo tem o seu tempo
Mas às vezes não temos percebido
É preciso ficar atento
Pois a rotina nos deixa iludidos
Uma pedalada contra o vento
Um amor, que poderia ter ocorrido.
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SEM AMOR NÃO SOU NADA
Preciso de um amor verdadeiro
Olhar seus olhos e vê-la sorrir
Pensarei em você o dia inteiro
Vou chorar quando partir
Seu cheiro,
Seu olhar
Apaixonado beijo
Amar
Perdido na noite procuro seu rastro
Mas só encontro cachorros em minha cola
Apenas frio, solidão, vigiam meus passos
Um vazio em mim na multidão, vou embora
O que dá sentido a vida
É apenas um motivo
Apesar da pele ardida
Não quero morrer, quero ficar vivo
Mas, sem amor eu não nada
Sem carinho sou apenas esgoto
Sem sorrisos sou apenas uma praga
Infectando nobres gostos
Sem atenção sou um livro podre esquecido
Que se deteriora na poeira do tempo
Apenas um biscoito mofado vencido
Misturado à sacos empedrados de cimento
Sem desafiantes caminhos, sem paixão
Sou apenas um refugo de um lamento
Uma fábrica enferrujada sem produção
Só uma grama seca rolante levada pela vento.

14

PRINCÍPIO PRIMITIVO PRIMORDIAL
O denominador comum da razão

WILLER AMORIM

A RAZÃO A DERIVA
A vertente perdida
No horizonte da dor
Uma empresa falida
Intenso frio no calor
Uma velha ferida
Que o tempo não curou
Uma lembrança assassina
Que o coração não sepultou
Pressa, pressão, adrenalina
Mesmo assim, você não esperou
Uma ineficaz vacina
Que na consciência da paixão não operou
Os dias passaram
Verão, frente fria, chuva
Vento, alergia, lhe arriaram
Poeira, banho quente, dedo enruga
Contas atrasadas que chegaram
A multa não é culpa sua
Fatos que a angústia acumularam
Lhe tirando o desejo de ir para rua
Mas, uma flor numa planta perdida
Na esquina acumulada de lixo
Não adianta reclamar da vida
No fundo não somos nada, só mais um bicho.

GRANDE INTELIGÊNCIA
Inteligência notável
Difícil de existir
Atitude destacável
Motivo para sorrir
É difícil entender o que dizem
Isso porque temos muito que aprender
O que eles muitas vezes insistem
Às vezes pode salvar você
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Uma proteção e companhia
Que é um tanto misteriosa
Motivo de motivação e alegria
Registrado em toda história
O que digo é uma realidade
Que há muito tempo não sentia
Sabedoria dos cachorros
ACM e Rutinha.

SUA VONTADE
Quando alguém trabalha demais
Comete erros sem perceber
Mesmo mostrando o quanto faz
Você tem que analisar sem saber
Na exploração de sua vontade
Enganando sua motivação
Lhe usando por necessidade
Lhe iludindo e você na servidão
É preciso uma forma honesta
Uma justa e correta distribuição
De meios de se chegar ao fim da reta
Sem passar fome nem escravidão
Pois depois o que resta
É muito cansaço, sono, distração
Por mais que eu ande depressa
Não ultrapasso a solidão
Estou muito tempo triste
Não há mais solução
Pra mim o amor não existe
O que há é apenas compensação
Quando ouço belas palavras
Não posso dizer que são belas
Não imagina que em minhas estradas
Talvez já tenha escrito pra ela
E então penso em mais um dia
Que passa no mesmo ritmo
Pegar sol é pra mim um sonho, alegria
Que alimento em meu instinto
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Não estou em minha realidade natural
O que quero é andar no mato
Descobrir novas coisas, morar no Pantanal
De minha mente em todos os fatos
Eu pertenço a outra realidade
Que enxerga tudo de outro modo
Por trás de uma mentira existe verdade
Me fascino com meu mundo que exploro...

UM ERRO BRABO
Um erro brabo ocorre
Só quando preciso do Sistema
Falta luz, perde arquivo, CD explode
Tem sempre um problema
Deu pau no HD
Acabou a tinta do cartucho
Minha tese! Adeus Phd
Tomei um choque, que susto
Ia olhar uma tabela
Index out of date
Não, não, não que merda
Vou ter que usar outro macete
Formatei o HD errado
A placa de vídeo queimou
Não tinha o CD, peguei emprestado
Mas tava arranhado e não pegou
Preciso dessa tabela
E agora veio esse tal de Key Violation
É uma merda mesmo, quando menos se espera!!!
Quero o relatório e não chateacion
Vou ter que usar o speed racer
Para acabar com os spams
Spy-ware, verme, bichoca, breque, breiqui
Que travaram a impressora nessa manhã
Vou criar um servidor
Um servidor de um micro só
Bom e velho DOS, já tô
Tô pra ver melhor
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Cascateia, cascateia
Cascateia sem parar
Que geral tá ti pingando
Pra poder dowlandear
Libera, libera o link
Que o hub vai rufar
Dê um duplo crique
E o redondo virgem vai queimar
Quema o redondo, quema o redondo
E não deixa arranhá
Bota na capinha, queu tô pondo
Pra mais tarde escutar
Ndeda, ndeda, ndeda sem parar
Depois spedisca
Que mar rápido vai tá
Depois você deswinzipa
Pra poder cascatear
Cascateia, cascateia
Cascateia sem parar
Que geral tá ti pingando
Pra poder dowlandear

EXISTE UM LUGAR
Existe um lugar que busco
Constantemente, mas não encontrei
No vácuo perpétuo um empuxo
Que não ainda desfrutei
Chegarei onde quero
E isso não vai demorar
As vezes corro, depois espero
Não adianta mesmo se apressar
Tudo acontece em seu tempo
Pronto para se realizar
Existe em minha missão um momento
Predeterminado somente para amar
Enquanto isso prossigo atento
Pois sei o que vou enfrentar
Dificuldades e lamentos
Depois irão sem saber me julgar
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Não pelo que deixei de fazer
Mas pela minha vontade de chegar
Eu no momento certo sei acontecer
Pois meticulosamente tive que planejar
Um grande plano, prazer
Da minha semente propagar
Tudo que quero, que preciso ver
Para cientificamente comprovar
Tudo que eu pergunto pra eles
Já deduzo a resposta
Pois fui onde você nunca esteve
E já conheço muitas portas
O que eu preciso então?
Senão apenas um descanso
Observar uma emanação
De minha dor, de meu pranto
Não, não, não adianta chorar
Pois isso é tudo um aprendizado
A dor é um mestre disfarçado
Preciso o arquivo salvar
Pois vou almoçar...
***
Agora que volto mais desanimado
Com uma dor sem razão
Talvez o motivo seja um ponto fraco
Na minha limitada percepção
Do que devo fazer, mas não quero
Pois tenho um lado que diz não
Na execução da ação que planejo
Mas agir agora geraria muita confusão
Você acha que trabalha muito
Mas não sabe o que é fome enfrentar
Diz percorrer todo o circuito
Mas não consegue 10 voltas completar
Meu limite foge de seu horizonte
E você não pode me alcançar
Minha inteligência é substância, um monte
Que não pára de se acumular
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Uma força extra-humana me impulsiona
Não sei quando vou folgar
Ultrapasso a ilusão de minha sombra
Que fica querendo me acompanhar
Meu esforço me mantém firme
Uma linda mulher, muitos beijos, mereço
Pois trabalho direto como detetive
Até mesmo no que não conheço
Um silêncio oportunista
No auge do planejamento
É mais uma acelerada na pista
Do horizonte de acontecimentos
Minha visão periférica
Do descortinar do futuro
Essa é mais uma matéria
Aprender a ver no escuro.

DO JEITO QUE EU PENSEI
Do jeito que eu pensei
Que fosse que eu imaginava
Estradas que não passei
Mas por elas circulava
Depois do capeta incomodar
Ainda me julgam erroneamente
Vai tudo tomar café, pois vou me vingar
Sempre inteligentemente
Não brinque com minha capacidade
Não me julgue inferior
Sei controlar minha ansiedade
Na busca de um grande amor
Pois sei que encontrarei interesse
O controle que o dinheiro mantém
Como se todo o esforço, de nada valesse
Então o amor, às vezes não vale nada também
Prossigo tentando entender
Porque a vida tem esse intuito
Ela é uma vitória a se perder
É no fim de tudo um sinto muito

20

PRINCÍPIO PRIMITIVO PRIMORDIAL
O denominador comum da razão

WILLER AMORIM

Depois da chuva passada
Que acho que deveria ficar mais
Vejo a rua enlameada
E a ressaca de muitos carnavais
Que no fundo não deu em nada
Devido ao fato de um fato não ter tido
Dinheiro e tempo em uma caminhada
Que poderia influenciar muitos destinos
Todo homem procura uma mulher
Que ame profundamente
Ele pode ficar de galinhagem se quiser
Mas, ele só quer chorar calmamente
Isso buscam os que muito trabalham
Que sempre deixam tudo pronto
Para passear e tirar fotos que se embaralham
Nos pensamentos das nuvens de outono
Então chega uma frente fria
No coração do cerrado
Que sempre foi seco onde nostalgia
Já a muito lhe havia abandonado
Aí vem uma moça bonita
E lhe tira de sua reflexão
Mas ela só quer fazer uma visita
Sem compromisso, sem emoção
Então do que se trata o amor?
Desse jeito é só especulação
Pois os que precisam de calor
Se aquecem por sugestão
O sentimento não passa de um abismo
No reino de nossa necessidade
É prefácio oposto esquecido
Na vaporização da ansiedade
Ai vem um novo dia de Sol parcial
E você pensa que vai muito chover
Uma frente de nuvens que parecia especial
Foi indo se dissolver
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Num pranto de amargura sem igual
Que reflete inteiramente o seu ser
Quando executa o seu hábito ancestral
Quando sabe que não tem nada a perder

CÓDIGO SOCIAL
Eu sou um cara bom
Por isso ela me procura
Gosto de ouvir um som
E na praia alta temperatura
Mas um fato é verdadeiro
Não existe amor nenhum
Sou apenas mais um brasileiro
Na solidão, apenas mais um
E fico pensando o dia inteiro
Onde está o amor que não encontro?
Eu sou legal, sou um cara maneiro
Bebo cerveja e fico tonto
Só pode ser porque não tenho carro e dinheiro
E fico desviando da lama no ponto
Então esfrio a cabeça no chuveiro
Onde está o amor que não encontro?

O ENGANO É UM PASSO
Ele não está fazendo nada
E você está muito trabalhando
Ele acha que você não trabalha
E não sabe o quanto você está suando
Preencha esse espaço
Para que não haja desperdício
O engano é um passo
Na beira de um precipício
Se você tem o tempo que precisa
E não o usa exaustivamente
Você é como uma fraca pilha
Que descarrega facilmente.
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Você está isolado em uma ilha
Que habita sua fraca mente
É como estrela que brilha
E apaga lentamente
Você é uma manilha
Entupida intensivamente
Você não me diz a verdade filha!
Eu sei quando você mente!
Quando estudo seus olhos
Rapidamente entendo tudo
Você é meu monopólio
Mas não conheço seu coração, ele é profundo
O que buscamos é um meio pra chorar
Quando palavras não fazem sentido
A única coisa que faremos é nos amar
Para na ilusão não ficarmos perdidos
Queimando a última reserva
Para logo então acabar
A desgraça da fome é uma merda
Que vem para aos poucos matar
Não existe mais sentido
O que faz sentido é só a vida
Se existe outra explicação? Duvido!
O que quero é um prato de comida.

UMA GRIPE SEM AVISO
O Sol depois de dias de chuvas
É sempre mais bonito que os anteriores
É enxergar depois da curva
É experimentar novos sabores
Vem chuva, tá demorando
O que quero é tempestade
O que está seco, vai molhando
Aliviando o ressecamento da falsidade
Depois de um tempo pensando
Novas conclusões tiro
Não vale a pena ficar se esforçando
Se depois você cair do abismo
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Na verdade de um dia
Você fica revoltado
Se lembra de uma alergia
E depois fica irritado
Sua paixão perdeu a magia
E você ficou cansado
Depois de muito nostalgia
Fiquei totalmente gripado.

A MENTIRA DE VERDADE
O tempo flui
Na tempestade
O presente inclui
Na mentira da verdade
O vento dilui
A areia na cidade
Sentimento influi
Sinto só saudade
O beijo que conclui
Serena atividade
Você me seduz
Sua simplicidade.

NA VIDA
Na
No
Na
Na

vida há um pensamento
abismo do pensar
felicidade do lamento
vida do amar

Quando estamos sozinhos
Alguém sempre pensa em nós
Sentimos um sopro baixinho
De quem amamos deságua na foz
Na vida um copo de vinho
Observando uma flor pela janela
Mesmo estando sempre sozinho
Sei que encontrarei ela.
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O FRIO DE VERDADE
O frio verdadeiro
Não é a queda de temperatura
É o olhar sozinho pra Lua
É sonhar com um doce beijo
O frio verdadeiro
É a dor da solidão
Pois sentimos intenso frio em Janeiro
Ao meio-dia em pleno verão
O frio de verdade
É a falta de amor
É a falta de humanidade
Naqueles que amamos de verdade.

RECOMPENSA
A
E
É
E

recompensa é contar piada
ver em seu rosto lindo sorriso
ver você triste calada
motiva-la com palavras no ouvido

A recompensa é o seu progresso
Uma viagem constante a vapor
Depois da luta, sua face expresso
Recompensando com amor
Seu beijo sereno vem impresso
Então vou lendo com fervor
O maior sentimento do mundo, é certo
Com toda certeza é o amor
Recompensar sua falta quero
Com beijos profundos você flor.

A SOLIDÃO PERMANENTE
O verdadeiro sonho do pesadelo é acordar
A distância foi feita para ser percorrida
Falta de dinheiro lhe impede de amar
Caminho de volta pro lar, uma noite perdida
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Será isso justo?
Deus pune os bons!!!!
Privilégios têm seus custos
Pobreza é uma melodia sem som
Um calo pisado rasgado, queimado
Na angústia de querer descansar
Esbanjar carinho por onde ter passado
Mesmo assim, você é um verme a agonizar
Na ferida que fica
Na dor que permanece
Não há nenhuma pista
A vista escurece
O sono eterno chega
Mas a missão não foi cumprida
De Sábado a Sexta
Uma solidão, amortecida.

O LAMENTO SILENCIOSO
Na tristeza que percorre
Na aflição que aperta
Uma lágrima que escorre
Um amor que não desperta
No trabalho interminável
Na complexidade que cansa
O horizonte insondável
Tarefa que espanta
Um
Um
Um
Um

vazio sem fim
oco interminável
vácuo não/sim
nada inaceitável

Onde está a verdadeira essência?
Onde está a verdadeira paixão?
Onde fica o resultado da paciência
Quando executada por obrigação?
Resistir por vontade é um negócio
Resistir por obrigação é bem diferente
Ser forte tem um propósito
Temos que seguir em frente
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Onde está a aurora prometida?
Na noite imperam só nuvens
Encontramos apenas promessas esquecidas
Enchentes que na idéia inundem
A verdade é somente uma
E não há como negar
Ou você tem dinheiro
Ou tá fudido!!!!!!

VOU CHEGAR
Vou chegar onde quero
O Universo trabalha a meu favor
Seu que às vezes eu erro
Mas também erra o computador
Vou conquistar meus desejos
Eu atraio coisas boas
Receberei muitos beijos
Não pensarão que sou um cara à toa
Vou ganhar muito dinheiro
Afinal de contas eu mereço
Trabalho muito o dia inteiro
Cada sofrimento eu, não esqueço
Vou deitar tranqüilo numa rede
E ouvir uma música clássica
Um amor, um beijo sereno, matando minha sede
Um carinho constante em prática
Vou ter o meu lar
Que abrigará muitos livros
Um ótimo carro para me transportar
De volta pra meu abrigo
Vou ser respeitado pelo que sou
Estarei sempre em segurança
Vou chegar além de onde estou
No futuro, minha dor, será tenra lembrança.
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PERDIDO
Perdido em vários dias
Desconectado do mundo
Remotas alegrias
Um suspiro profundo
Sem companhia
Amor, apenas desilusão
No fundo eu já sabia
Apenas mais uma decepção
Queria apenas um beijo
No latejar interminável da dor
Mas durante meses inteiros
O que encontro é apenas pavor
Ser castigado sem ser criminoso
No avanço interminável do tempo
As marcas ficaram no rosto
Na erosão implacável do vento
Sinto apenas um completo vazio
Na estrada sinuosa, não contemplo os detalhes
No horizonte do coração
Só miragens.

AQUI É MINHA TERRA
Aqui é minha terra
É daqui de onde eu vim
Comigo, a natureza se intera
O ar puro, aquele cheiro de capim
Aqui é minha terra
Que habita meu coração
No tempo ela me espera
Para declarar essa paixão
Aqui é minha terra
Onde ando a vontade
Uma força intensa e sincera
Na busca da verdade
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Aqui é o meu lar
Onde o vento percorre em saudade
Aqui é meu lugar
Onde amor vigora em intensidade
Aqui é meu canto
Onde sinto a energia da força
Aqui é sempre um encanto
Por minha cidade, sucesso, torça
Aqui é meu travesseiro
Onde descanso perpetuamente
Aqui é onde penso o dia inteiro
Onde posso viver descentemente
Aqui é onde as nuvens são um espetáculo
Onde o sol é um show todos os dias
Aqui é onde de fato
Onde eu viverei um dia
Longe de ti minha querida cidade
Uma dor, forte angústia se instala
A verdadeira felicidade
Com toda certeza, é viver em ITAOCARA.

CONTINUO E PROSSIGO
Continuo a percorrer a noite
Na esperança de encontrar alguém especial
Mas a tristeza não encerrou-se
Naquele bate-papo sobre a paisagem natural
Senti que estava sendo usado
Então deixei de entrar em contato
É muito ruim ser manipulado
Para depois ser deixado de lado
É interessante como as coisas ocorrem
O único interesse é sua inteligência
E não seu coração, lágrimas que correm
Quando vejo a verdade manifestada em indecência
Mas tenho que ser forte
Tenho que pensar no futuro
Não devo contar com a sorte
Percorro trilhas no escuro
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Insisto que vencerei na vida
Terei merecido descanso afinal
A felicidade é uma absorvida ferida
Um sentimento esquecido, ancestral
A paixão modela a aparência
Mas o dinheiro modela a verdade
Ter um carro é a essência
Mas não quero que goste de mim por
Interesse, apenas pela minha sinceridade
por isso,
só ando de bicicleta...

UM SILVO DE ESPERANÇA
Prossigo na ilusão de encontrar um caminho
Na tristeza que por dentro me corrói
Na busca de um pouco de carinho
Mais ainda a solidão me destrói
Pensaram que eu estava brincando
Mas falava a mais pura verdade
Enquanto vocês ficavam descansando
Eu pisava fundo com intensidade
Suspeitaram que eu estaria pisando na bola
No momento que mais precisei de vocês
Agora lembro dos tempos de escola
Vocês davam um passo, eu dava seis
Riram da minha dedicação
Ridicularizaram meu esforço
Fiquei triste, ferida no coração
A vergonha percorria meu rosto
Mas prossegui na estrada certa
E sinto que conseguirei chegar onde quero
Meus passos são decididas flechas
Me carregando e orientando quando porventura eu erro
Executarei meus trabalhos bem quieto
Ignorarei os ignorantes tolos idiotas
Se para eles minha presença não presta
Um dia, me verão partindo pela porta
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Para trilhar a glória merecida
A inteligência condemontecristiana
Um remédio, justiça pelas feridas
Acumuladas na vida cotidiana.

PISANDO FUNDO NA SUBIDA
Um novo sentimento
Na vida se abriu
Diversos acontecimentos
Como antes já previu
Um almanaque atualizado
Na essência da razão
Um caminho desbravado
Na felicidade implícita do coração
No entendimento empírico
A lógica dominou com fervor
Um sentimento sísmico
Na busca de um amor
Um horizonte distante
Vai trazendo mais saudade
De tudo que esqueci, já restante
No desalvarecer de mais uma tarde
Que fica na memória serenamente
Quando o brilho do sol me faz lembrar
Um dia frio que se esquente
De tudo que não sei falar
Prossigo na estrada
Minha cidade está longe
Minha mente voando passa
Um quebra-mola, uma ponte
A tristeza vem, mas depois vai embora
Um sofrimento antigo que carrego
Desde a época de escola
Que no tempo cada dia mais enterro
A dor molda o caráter
Vai polindo o saber
Quando parecia que nem seria empate
Com convicção súbita, hei de vencer.
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A RAZÃO PERDIDA
A
A
A
A

razão perdida
visão embaçada
garganta ardida
unha quebrada

Um calo pisado
No eco da dor
O coração rachado
Uma preta flor
A trilha tomada pelo mato
Ainda mantém seu aspecto
Percorrendo seu rastro
Desvio de espinhos, com olhar aberto
O vício guia energicamente
Onde a música impulsiona mesmo cansado
Um dia de sol atraente
Uma lágrima, lembrança do passado.

O PASSADO DE VOLTA
No angústia da ansiosidade
No tempo que não passa
Um passeio pela cidade
Uma tristeza que um sorriso disfarça
A saudade aperta o peito
E uma lágrima quase rola
O horror de um grave defeito
Não tinha barba, tempo de escola
Mas as marcas ficaram
E nunca pude esquecer aquele olhar
Um doce cheiro, me marcaram
Naquela noite ao te amar
Anos passaram rápido, o tempo voa
Aquela menina inocente
Agora uma mulher linda e sedutora
Me aparece de repente
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Você está comprometida
Eu já tenho companhia
Momentos de uma vida
Como resistir a essa energia?
Um amor verdadeiro
Puro em emanação
Desvendo o seu corpo inteiro
No auge noturno da paixão
Um beijo ardente
Velhos tempos
Que no inverno esquente
Esse eterno momento.

A ILUSÃO DA NOITE
A ilusão da noite
Engana sem perceber
Você perde seu tempo
Parado a beber
Os dias vão passando
Os pensamentos vagam
Idiotas reclamando
Fazem contas que não pagam
Eu bebo minha cerveja
E observo o tempo todo
Mulheres que passam com sua beleza
Mesmo lindas, algumas dão nojo
Quando falam dá vontade de correr
Me sinto envergonhado com tamanha ignorância
Querem ser sem merecer
Querem na seca, água em abundância
Querem dormir até tarde
Querem festa o tempo todo
Querem que o dia de trabalho logo acabe
Para ficarem no orkut de novo
Querem passear de carro
Nada de andar a pé
Não querem nas mãos terem calos
Quem não tem dinheiro, é um mané
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Mas o verdadeiro valor está no coração
E a verdade prevalece com o tempo
Festas e baladas não passam de ilusão
É preciso estar sempre atento
Precisamos sim de diversão
Mas pessoas futéis, eu me afasto
Valorizo as pessoas de ação
Que nunca desistem de dar firmes passos
Na busca de vencer desafios
Na busca de entender os porquês
Que enfrentam o vento frio
E desprezam as novelas da TV.
Andam determinados
A vencer seus limites
Vencem dias desanimados
Caem, caem, mas não desistem.
Chegarão aonde querem
E seguirão firmes seu caminho
Palavras duras não lhe ferem
Pois já enfrentaram muitos espinhos.

SE VOCE NÃO SABE
Se você não conhece meu trabalho
Não pode julgar meu comportamento
Todo meu esforço é um atalho
Para entrar no esquecimento
Por que não posso dormir tranqüilo
O pouco tempo que tenho para descansar?
Você quer se vingar meu amigo
Mas não há motivo para se vingar
Você quer descontar a raiva em mim
Daquilo que não sabe controlar
A sabedoria é um morro com capim
O vento forte sopra, mas não pode arrancar
Ignorante é aquele que não sabe
o que é ignorância.
Estupidez é não admirar o rio no vale
Hidrológico da infância.
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NÃO EXISTE DOR
Não existe dor
O que existe é falta
De discernimento no amor
Uma folha sem pauta
O que você diz sem pensar
Não tem explicação
É sempre péssimo conversar
Sem nenhuma reflexão
No horizonte de um momento
Que vemos o que é importante
Não adianta ter mais tempo
Se você continuar como antes

A VITÓRIA DE VERDADE
A vitória verdadeira
Não é ganhar dinheiro
Não é querer uma cadeira
Para mofar o dia inteiro
A
É
E
É

vitória é aprender a amar
saber o valor de um perdão
se emocionar, é chorar
ouvir uma boa canção

Sinto uma lágrima em eminência
De um triste fato que houve há nove anos
Uma dor que desafia a inteligência
No desenrolar de nossos planos
A vitória fica após a morte, estou entendendo
A vitória é um sucessão de conquistas, entenda
E á fantástica narração de Galvão Bueno
Das vitórias de Ayrton Senna.
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O ESFORCO NÃO VALE NADA
Todo esforço não vale nada
Quando somente você se dedica
É no coração uma agulhada
É levar tristeza no âmago da sua vida
Uma amizade falsificada
No jogo de interesse
O falso não trabalha
E ainda fala como se entendesse
O trabalho da sua área
Por muito tempo ele te manteve
Você é um barco que encalha
Só não encalhou porque obteve
Uma sabedoria planejada
Um ato grande de ação
Um traçado nas minhas estradas
No interior de minha evolução
Quando enxergamos a verdade
Lembramos do que nos disseram
Há muito tempo com sinceridade
Onde meus pensamentos não estiveram
Palaco fala cinicamente
Mas eu finjo sorrir
Pois toda hora ele mente
E quando menos se espera, vai dormir
Na hora que a fome vem
Diminuindo minha força vital
Ele está dormindo, mas eu também
Tenho um grande plano afinal
Que executo de forma calculista
É uma vingança justa, grande ação
Atitude de cientista
No cálculo da evaporação
O que disseram é verdade
Dessa verdade é que eu preciso
Um pensamento muito antigo
Palaco não é amigo.
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ESTOU CHEGANDO
Estamos chegando brevemente
Mas logo teremos que voltar
O tempo passa e esquecemos
Das alegrias ao se viajar
Um ano! Um ano! Muito tempo
Não dá nem pra acreditar
A vida passa e não entendo
O que é realmente amar
Talvez eu já ame e entendo
O que é estar apaixonado
E o que não estou percebendo
É que eu nunca fui amado
O que é pensar em alguém
Ver filme até tarde, ficar acordado
A falta de um amor também
Deixa a gente preocupado
As nuvens passam, passam anos
Lembro do passado, parece que foi ontem
A execução de um grande plano
Nas cavernas da ilusão se escondem.

A TRISTEZA NÃO TEM LIMITE
A tristeza não tem limite
Quando é só uma tristeza sua
É um filme que você assiste
E ele depois na sua realidade atua
A tristeza é perder uma chance
Que você não sabia existir
É ser julgado sem ser farsante
É rastejar e assim mesmo cair
A tristeza é uma companheira
De quem vive sendo enganado
É ser usado, levar uma rasteira
É não saber o que ocorre e ser culpado
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A tristeza é uma dor exponencial
Elevada ao log da solidão
A falta de amor é no final
A dor de mais longa científica notação.

A PORRA DA IGNORANCIA
Quando me deparo com a ignorância
E a falta de cultura por aí
Penso na fartura e na abundância
De comida que existe na casa dos pracinhas
Do FMI.
Quando declaramos essas verdades
Somos taxados de eruditos
Na aceitam a exposta realidade
Que está exibida e poucos têm visto
Nossa escravidão é uma resposta
Pela falta de presença de livros
Em casa, na praça, nas escolas
Ainda não sei o que nos mantém vivos
Aí vem a porra do futebol
Com ignorantes ganhado fortunas
Vêm essas novelas em prol
De alimentar nas mulheres muitas cobiças
Enquanto crianças perto do farol
Sonham com pedaço de carne
Retirado de uma carniça...

NÃO PENSE DUAS VEZES
Não pense duas vezes antes de agir
Pois se você não agir, já perdeu tempo
Não esconda sua vontade de sorrir
Quando você concluir seu pensamento
Se te julgarem um idiota
Mande-o tomar café
Ele não sabe que nas suas costas
Existem muitos dias de trabalho em pé
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Pensam que você não faz nada
Mas por que eles pensam assim?
Não conhecem seu esforço, sua batalha
E acham que pra você tudo é "facim"
Quando estou muito cansado
Não fico disfarçando um sorriso
As angústias que eu trago
No momento de dor, são meu abrigo.

PENSAR POR MUITO TEMPO
A chuva é sempre um espetáculo
Que não paro de pensar
Talvez possa ser um obstáculo
Atrapalhando a algum lugar chegar
Mas ela é sempre bonita
E pode causar destruição
Se vem forte, não avisa
Mas constante é sua formação
Compreender a inteligência
É muito complicado
Não entra em minha consciência
Nem quando é bem explicado
Toda vez que você é interrompido
Uma parte sofre intensamente
É esquecer o que não pode ser perdido
É ter muito sono de repente
Quando se escuta uma música
Que é uma canção verdadeira
Lembro de sua atitude estúpida
Você nunca age de outra maneira
Não me atrapalhe quando estiver ocupado
Será que você não sabe se expressar?
Você ainda não sabe o que é muito ter trabalhado
Sem mesmo parar para beber um café
Eu não passo de um simples mortal
Que fica muito tempo em pé
Sendo meu sonho todo dia pegar Sol
E poder tomar sempre de manhã café

39

PRINCÍPIO PRIMITIVO PRIMORDIAL
O denominador comum da razão

WILLER AMORIM

UM AMANHA EM MEU DIA
Você tenta agir correto
Mas ai vem alguém e lhe provoca
Você resiste, faz o que é certo
Você caminha sem escolta
Quando alguém rouba sua alma
Ele finge que não o fez
É um goleiro que a bola espalma
Mas que perde da próxima vez
Quando vejo destinos possíveis
Em oportunidades que eu mesmo criei
Não há explicações cabíveis
Eu fiz de propósito, não errei
Quando o amor vem atrás de você
Muitas vezes você está preparado
Mas não tem tempo para viver
Não me deram o direito de estar apaixonado
Mas existe um dia claro
Em meu futuro não distante
Um dia que lembrarei de meu passado
Dias ofegantes
Existe um futuro de felicidade
Que percorro agora em sofrimento
Mas admito que minha verdade
É uma grande dor, que cometo sem ressentimento
Está chegando a hora
Administrei com sabedoria
Em casa, no trabalho, na escola
Controlo minha simpatia.

ENVOLVIDO NO PRANTO
Quem envolvido no pranto
Pensa que amor é uma utopia
Pois a tristeza me envolve num manto
De agonia, pois amor é o que eu queria
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Aí observo o mundo em minha volta
Alguém tem um amor, mas é tão mal
Surge então em mim uma revolta
Que me acompanha desde o mundo ancestral
Então penso em outras pessoas no planeta
Que fizeram merda e foram culpados
Julgaram que tinham problemas de cabeça
Mas eles eram como eu, revoltados
Eles agiram corretamente
Fizeram justiça, descontaram
Compensaram sabiamente
A amargura que tinha acumulado
Seguirei eu pelo mesmo caminho?
Não, serei um Conde de Monte Cristo atualizado
Guardarei em pranto, sozinho
Os erros certos em que tenho atuado
Onde estarei no próximo eclipse?
Talvez morto, ou arrependido
Tudo muitas vezes não passa de uma tolice
Eu sei que ganhei, seria melhor ter perdido
Então vou de AW no CS
Preciso aliviar a minha dor
Não quero que meu estresse
Sai do computador!!!

JOGO PERVERSO
A eficiência sempre ganha
Mais cedo ou mais tarde vou vencer
É preciso esconder as manhas
Para mais um jogo não perder
Quando chega mais um Natal
Todos bem, menos eu
Não comemoro nada mesmo, leio jornal
Então, que alguém perdeu
Preciso, mas não digo
Minha necessidade desonestos possuem
Eles não se expõem aos mesmos perigos
Que sempre passo onde eles poluem
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Será que agirei com mais frieza
Em atos errados corretos?
Talvez sim, pois tenho certeza
Que tudo feito é pouco, é Sol no deserto
Tudo continuará na mesma balada
O que vai mudar é apenas pensamento
A vida é uma podre escada
Na eminência de um deslizamento.

UM DIA DE MERDA
Sem dinheiro, sem mulher
Sem crédito no celular
Aonde vou, vou a pé
Sem ninguém pra conversar
Até sem carga está a bateria
E ainda travaram meu cartão
Nenhum conhecido, que porcaria
Um cachorro lambeu a minha mão
Pelo menos vi um filme decente durante o dia
Queria pelo menos uma gripe, forte alergia
Pra distrair meu coração
E não pensar em tanta hipocrisia
Que persiste em torno de minha aflição
Só há uma realidade, e não tinha entendido
Não existe bondade, e nem caridade
Muito menos consideração
Ou você tem dinheiro, ou tá fudido
E de nada interessa sua instrução
As mulheres só querem carro
Fumar e dar para manés ignorantes
Ouvir fanqui, nada de estudo e trabalho
Dão a bunda em troca de brilhantes.
Ou você tem dinheiro, ou tá fudido.
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O QUE HÁ DE ERRADO?
Qual é o erro que cometemos?
Se nem mesmo sabemos quando erramos?
A vida é um complexo que nos metemos
Só para olharmos nossas merdas depois que cagamos
O verdadeiro sofrimento é ser impedido de
realizar proezas simples
Ser impedido de um rápido bate-papo informal
É o tempo que lhe lançam, que lhe comprime
E assim nunca lhe acham um cara normal
Sua competência atraia técnica apurada
Em qualquer lugar enfim
Assim, eu não posso nem ir dar uma cagada
E vai ficando esse monte de merda dentro de mim
Que se expõem em podres palavras
Desde quando para cá eu vim
Queria estar dentro de uma mata
Na beira de um riacho observando um pescador-martim
A mente tem suas necessidades
Menos podres que uma cagada
É preciso sair, sentir o vento, andar na cidade
Beber café, e na janta ver a cor da salada
Eu quero suar, jogar bola
Pedalar correndo, subir uma escada
Passar em frente de uma escola
E depois ver os carros na estrada
Absorver influências como um ser normal
Dar uma cagada federal.

POR QUE PERDÃO?
Por que perdão?
Se nada errado fiz
Estou numa contra-mão
Enfiando o dedo no nariz
Fui inserido numa missão
Oficialmente como aprendiz
Agora me chamam de Capitão
E nem me perguntaram se eu quis!
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Nem pra Marinha entrei
E agora alguém tem que me perdoar?
Por causa das vitórias que conquistei
Sem saber a arte de navegar
Minha função cumpri, vidas tirei
Fui obrigado a matar para não morrer
Essa medalha idiota não honrarei
Se meu comando agora perder!
Sou melhor no que eu faço
E você sabe muito bem
Me deixe seguir meus passos
Se você me perder, perderá a guerra também
Terminar logo isso, rápido
Esse é meu maior intento
Nosso desempenho será o máximo
Apenas porque antes de agir, penso

O AMOR VERDADEIRO
Um amor verdadeiro
E não uma ilusão
Procuro o ano inteiro
E só encontro frustração
Virá o amor na hora certa?
Num momento de decisão
O amor é a haste da flecha
Penetrando no coração
Mas o que é o amor?
A luz do Sol entrando na sala
Ao longe, ruído de motor
Uma senhora carregando bolsas pela estrada
Uma de dor de cabeça nas idéias de um doutor
Um maribondo que raspando passou
E um susto lhe pregou
Você ficou com raiva, deu um tapa, e depois pisou
O amor é pingo de água debaixo de uma árvore
Que bateu nas suas costas e você se arrepiou
O amor é o azul do mármore
Que sua bela imagem registrou.
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ESSA É BOA
Essa é BOA
Deu até vontade de rir
É uma cobra assassina
Que veio me perseguir
É uma garoa
Que começou
E não terminou de cair
Era minha cara, deu coroa
O que que eu estou fazendo aqui?
Uma marcha-a-ré que não recoa
No retrovisor que não bati
Sou inocente, meu tempo voa
Sou julgado por algo que não cometi
Até parece que estou à toa
Que só quero me divertir
Eu sou um avião que não pousa
Não tenho asas e não vou cair
Meu combustível é o vento, comigo voa
Não me deixa nem dormir
Sou demente para as pessoas
Não têm a persistência, eu insisto persistir
Eu sou o giz que não some na lousa
Minha figura é marcante, não vai sumir
Eu sou a mancha do outro lado da roupa
Mesmo por debaixo dos panos, estarei aqui!

TRAUMA COTIDIANO
Vinha eu pela rua
Quando de repente parei
Fiquei no mundo da Lua
Quando pra ela olhei
Era uma perua velha
Que nunca antes notei
Debaixo dela uma sardenta cadela
Que até então não reparei
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tava na dela
então que espirrei
latia pra mim, disse então, fique aí tetéia!!
abanou o rabo, um azul geladeira muito tosco, observei

Tava escrito, VENDE-SE GELO
Numa placa véia de papelão
O isopor preto e encardido, que apelo!!!
O cara suado, com a mão suja, VENDE-SE CAMARÃO.

DE VEZ EM QUANDO É BOM
De vez em quando em bom
Mas não transforme em rotina
Faz bem ao coração
Diminuindo nossa adrenalina
É fundamental à sobrevivência
Mas não posso exagerar
Tenho que dosa-la com paciência
Para minha resistência não cessar
Muitos estão nessa há muito tempo
Num ciclo vicioso interminável
Dominados pela preguiça, sem ressentimento
Desperdiçando o tarde louvável
Mas isso dever ter um motivo
E nem adianta discutir
Muitos ficam expostos ao perigo
Quando de noite vão dirigir
Fazer mais isso eu preciso
Mas as circunstâncias parecem não permitir
Procuro um confortável abrigo
Para mais um pouco dormir
Faz parte de minha vida
Em exagero faz mal, é verdade
Mas vem cá, admita
De vez em quando é bom dormir até tarde.

46

PRINCÍPIO PRIMITIVO PRIMORDIAL
O denominador comum da razão

WILLER AMORIM

QUANDO SABEREI
Quando saberei que cheguei?
A hora certa de parar
Por quantos caminhos passarei
Antes de descansar?
Estarei ainda sozinho?
Ou estarei com meu amor?
Encontrarei meu próprio vazio?
Estarei sentindo frio ou calor?
Sei que vai passar rápido
Por mais que eu pense que está demorando
A vida é um vento ácido
Balançando velhos panos
Lembrarei desses dias cansativos
Em que não posso ver o Sol dormir
Eu sei afinal, quais são os motivos
Que muitas vezes não me deixam sorrir
O que há de errado no presente?
Esse é um fato que não encontro explicação
Prosseguirei ocupando minha mente
E disfarçando a solidão.

DIA FRIO
Quando parei estava frio
Mas eu suava pra caramba
Eu estava por um frio
Saí do asfalto, peguei brita, parei na grama
Estava com pressa demais rapaz
E nem percebi, me deram um banho de lama
Eu já tava molhado, tanto faz
Pisei com cuidado, mas quebrei várias plantas!
Senti que não poderia parar
A chuva me incentivava a prosseguir
Pelas minhas mãos a água pingava, eu pensava
Puta que pariu, não posso desistir
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Olhei pra trás, perigo eminente
Minha vantagem era boa demais
E não tinha nada na minha frente
Eu vou ganhar, vou chegar em paz
Saí pisando fundo
Um clarão iluminou o céu
Fogos de artifício, raios, em tudo
Tinha escrito um pedaço, de papel
Que eu tinha que cumprir nesse mundo
E tenho certeza que valeu a pena
Eu posso estar cego, mas enxergo no escuro
Voando baixo, na curva, na reta, AYRTON SENNA!!!!

CORAGEM
A coragem é um frio na barriga
Quando nos expomos ao perigo
Corajosa foi essa formiga
Que me mordeu sem nenhum aviso
Coragem é encarar o Bacaxá
Lotado até o talo no fim do dia
Coragem de ficar num sol de pocar
Depois que sua pele já ardia
Tive coragem, arranquei 4 cisos
Agora pode cair raio e trovão
A coragem moldou meu instinto
Eu topo qualquer situação
A coragem é um risco de vida?
Arriscar a vida não é corajoso!
Coragem para encarar qualquer subida!
Arriscar a vida, é coisa dos tolos
Coragem, é aquilo que assumimos
E não podemos voltar atrás
Aluguel, contas, somamos, subtraímos
Não desista, insista, você é capaz
Agora é domingo, frio, sono, chuva
Mas assumi uma responsabilidade
Acordando cedo, encarando a rua
Caraca, haja coragem!!!!
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FIQUEI PENSANDO
Estou além do horizonte
Por isso não posso me ver
De mim mesmo estou longe
Todos me observam, eu não quero ver
A vida é uma química fantástica
Na influência mágica da gravidade
Um grão de areia, molécula, matemática
Decaimento, átomo, múons, carga-paridade
Que inteligência é essa?
Não é nenhum milagre
Não é nada que não presta
É uma natural auto-calibragem
No espaço, um balão que estoura na festa
A enorme distância, física, esfera, amizade
Um marimbondo que bateu na minha testa
Um cheque está sem fundo, que sacanagem
O que virá pela frente
Nessa sopa de trajetórias?
Conexões em minha mente
Essa rede de histórias!!!
Fantástico, o equilíbrio do Sistema Solar
Suas órbitas perfeitas são fonte de calor
Preciso me aproximar do Sol, amar
Me aquecer no periélio, a órbita do amor.

AQUELE MOMENTO
Aquele momento necessário
Para conquistar felicidade
Não gosto de música de aniversário
E nem do barulho da cidade
Esse dia está chegando
Afinal de contas eu mereço
Não agüento ficar esperando
Eu sou meu nome no gesso
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Meu coração frio, estou esquentando
A Lua se vai, eu amanheço
Mais dia se vem, fiquei pensando
Tentei gravar, mas sempre esqueço
Terei que ir atrás, objetivo
Importante pra minha moral
O destino não se cumpriu, mas estou vivo
Caçando o desejo como animal
Não terei outra escolha
Afinal de contas, ninguém vai saber
Estou afundando, mesmo sem uma rolha
Se todos podem, eu também tenho que ter
Porque sou melhor que muitos que têm
Meu esforço me levará onde quero
Não estou preso, mas sou refém
Sou o sangue preso que encontrou o martelo.

VAI VALER
Vai valer a pena
Não quero mais sofrer
Vou calibrar a antena
Para mais nitidamente ver
O amor é um gasto grande
Por isso ele não veio pra mim
É egoísmo, materialismo, eu que se dane
Eu não mereço um pedaço de pudim
A afeição é um costume do convívio
Não existe amor, é tudo sensação
O dinheiro é o princípio
Dessa porra de civilização
O interesse, desejo, domínio
É uma constante competição
O trabalho é um martírio
Que em excesso, trava evolução
O amor não existe
O que importa é sobreviver, perpetuar
O sábio é um homem triste
Que foi impedido de amar
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Quem faz a espécie avançar
Sempre sofrerá preconceito
Jogador de futebol, tem que o 2º grau completar
Pelo menos pra dar entrevista direito
Vi uma professora analfabeta
Que disse que não vai votar
Deveria dar uma porrada na sua testa
Que exemplo ela quer dar?
Puta que pariu
Que merda, não falei com uma amiga
Me deu um abraço, sorriu
Não podemos conversar, que frio na barriga
Meu trabalho não me permitiu
Quando verei ela de novo?
Fiquei preso, o que foi que ela sentiu?
Eu sou a luz do Sol, que não refletiu
Quanta vida eu não vivo?
As oportunidades vão embora
Por minha inteligência sou preferido
Mas não tenho dinheiro, todo mundo cai fora
Vou assaltar um banco
Eles nos assaltam com taxas
Não queria ser tão branco
E ser tão discriminado, que desgraça
Mas cor não é fraqueza
E na lida criei meus calos
A minha é fome, que dureza
Que com muito força, eu encaro.

NÃO HÁ DIFERENÇA
Não há diferença em ser bom
E ao mesmo tempo ajudar
De que adianta bombom
Pra depois nem almoçar?
Não existe diferença no motor
Só o exterior é que engana
Quem não mostra seu valor
Nunca ganha
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Não tem igualdade semelhante
Como os olhos de uma mãe braba
A orelha, nossa, arde bastante
É ir ao contrário na rolante escada
Não há diferença na chuva
Que veio e molhou meu rosto
Ela é apenas uma ducha
Que molha a rua em volta do posto
Não tem diferença em dever muito
E depois dever pouco
Sempre será dívida, que cuido
Com adimplência para não ficar doido
Há uma diferença, que faz diferença
E preciso encontrar
Sou diferente, minha sentença:
Preciso de maneira diferente, amar.

O PONTO
A passagem que perdi
Foi embora com vento
Depois de um tempo entendi
A coisa de um lamento
A cor do céu perdeu a cor
Na escuridão que se perde
O negativo não tem valor
É o virtual que se inverte
Quanto significado ocorre
Na compreensão de cada pessoa
É o suor que escorre
Na gota de uma garoa
Qual o ponto de equilíbrio
Quando tudo fica atolado?
Reduzir a velocidade é um alívio
No coração acelerado
Se existe um objetivo
É claro que vou me esforçar
Sempre existe um motivo, se desanimo
Para voltar a caminhar
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Esse é o ponto de força
Que impulsiona na inércia
É o sorriso de uma moça
Que sorriu e saiu com pressa.

FÉ
A fé é o reforço de uma vontade
Apenas incentivo para se esforçar
Para realizar sua necessidade
Mais ainda você tem que estudar
A fé é um sentimento
Uma alternativa inteligente
Para organizar por um momento
As conexões de sua mente
A fé realinha seu foco
Quando as interações aumentam
Dizendo falta pouco, anda logo
Sempre que distrações lhe fomentam
A fé é um escape
Quando você quase desistiu
Mas em você mesmo ela volta, deu empate
Você pensou que tinha perdido, mas não caiu
Eu preciso dela para amar
Como pode amor amar sem fé?
É como perna sem poder andar
Ou uma manhã de sono sem café
A fé move matéria
Mas a matéria, é o movimento dela
A fé é sangue das artérias
Do carinho dos olhos de uma cadela

SOZINHO
Eu pensei que estava sozinho
Mas ela mora sozinha
Quero com ela, tomar um vinho
Conhecer essa boa vizinha
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Sua mão buscando meu olhar
Quando fascinada por mim
Ela quer me explorar
Saber minha história, de onde vim
Foi instantâneo seu desejo
Ao ouvir minhas profundas palavras
Ela quer se completar o dia inteiro
Sua sede nunca se acaba
Agora ela me procura
Seu instinto lhe guia
Eu sou uma loucura
Que a muito ela perseguia
Sou bom demais pra ser verdade
Sou muito surpreendente
Serei dela sua maior felicidade
Em noites eternas, ardentes
Agora o prazer é total
Beijos, abraços, cheiros, sussurros, emanam
O amor ocorreu em todo local
Quando os sozinhos, sozinhos se amam

NOVAMENTE
Retornando nesse ritmo
Já foi embora, me doeu
Esse encontro foi um sismo
No beijo que você esqueceu
Minha tranqüilidade
Sentir sua respiração
No trânsito da cidade
Você perdeu o avião
É a realização da verdade
Todos em fatos concretos
O esforço é um disfarce
Para atingir pontos certos
O que descreve tal evento?
Um amor grande pessoas distantes
A paixão é apenas um momento
É a seca que prevê a vazante
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Eu sou um grão de areia no alto do monte
O destino une pessoas aleatoriamente
E as boas namoram as que estão longe
Por não serem tão iguais, são bem diferentes
O amor vale a pena
É o esforço surreal
O amor é o que sustenta
Minha vida afinal.

ADMITIR A VERDADE
Admitir a verdade
Causa desconforto
Mentir é necessidade
Para não ter esforço
Aceitar a verdade
Ameaça sua fonte de renda
Sua falsidade
É o que te alimenta
Seus seguidores morrem por você
Sua função é manter essa ordem
Se eles descobrem a verdade, o que vai acontecer?
Caos, violência, vingança, desordem, mortem!!!!
Admitir a verdade é difícil
Mais difícil ainda é aceitá-la
É mais fácil ser alvo de um míssil
Do que conhece-la e divulgá-la
Essa injustiça que manipula o mundo
Impede a espécie de evoluir
Estamos morrendo, vivendo em apuros
Se o Flamengo ganha, se esquece tudo e se volta a sorrir
A verdade é um furo no muro
O muro cai
Mas o furo, continua ali...
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QUE TOSQUICE
Que tosquice
Da vontade de rir
É como se partisse
Antes de vir
Uma ilógica razão
No centro do conhecimento
Uma ré na evolução
Um bit sem processamento
Uma Ferrari, com motor de Fusca
Uma bicicleta ultrapassando uma Scania
Ficar pegando sol na chuva
Sem sujar os pés de lama
Vi em Campos, no guichê
Achei que ia ter uma crise de Asma
Prefiro ver chatices na TV
Do que um Sistema DOS rodando num monitor de Plasma!
É muito feio!!!

VAGABUNDOS AO MEU REDOR
Estão tentando se vingar
Mas sempre quebram a cara
Não querem é mesmo trabalhar
Minha percepção nunca falha
Observo a cada instante
A preguiça latente nunca termina
Mas sigo sempre avante
Com renovada adrenalina
Os vagabundos reclamam o dia inteiro
Querem ganhar sem nada fazer
E ficam se escondendo no banheiro
Deixando todos os processamentos somente pra você
Pois bem, não reclame depois do salário
Eu conquistarei meus objetivos
Devem estar achando que eu sou um otário
Cada dia que passa, é um jogo vencido
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Haja água para sanar a sede da safadeza
Uma caixa d´água para descarregar um caminhão de tijolos seria pouco
Essa é a verdade pura, o que reina é lerdeza
Mas no meu pensamento, isso é apenas um esboço
Na reflexão do destino perverso
Na elucidação do que quero fazer
Na chegada com passos firmes concreto
Naquilo que dói, e já vou esquecer
Na Sabedoria de Nitikan
Encontro novo ânimo
Motivação numa nova manhã
Que me afasta velozmente do pânico
Tem gente que atrapalha sem fazer força
Irrita somente por estar perto
Seria pouco a execução numa forca
Melhor seria uma doze em peito aberto.

AMORE$ $ENTIMENTAI$
Um dia que passa veloz
Um compromisso esquecido
Um suspiro sob os lençóis
Já era tarde, já tinha adormecido
Pensei que era só comigo
Mas a solidão é um eco calado
A dor é um olho enegrecido
A angústia é um calo pisado
Mais um mês que passa rápido
Corto novamente o cabelo
Já vem outro aniversário
E no meu caminho só encontro desespero
Amor, o que é isso?
Apenas uma sensação que desejei
Faz falta não senti-lo?
Como posso dizer, se nunca amei?
Paixão, apena$ ilu$ão?
Amore$ falso$
Muito$ em emanação
Intere$$eira$ que andam em $alto$
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A VERDADE QUE DESPERTA
Tudo não passa ilusão
Na ilusão de muitos dias
Só tem merda na televisão
A solidão é uma forma de alergia
É preciso encarar a realidade
A vida não dá trégua
Somos um ponto na cidade
Um milímetro numa régua
Pensei que estava perdido
Mas estava muito bem
Ao perceber que já tinha vencido
A aventura sempre se mantém
Uma base sólida se ergue
Na lógica mais óbvia
Minha intuição me segue
Na execução de uma vida próspera
Não adianta ficar se enganando
O primordial é um lar
O que adianta ficar comprando, gastando,
E não ter uma casa pra morar?
Acorda ninguém vai te ajudar!
Use roupas e sapatos velhos
Apenas uma cerveja
Para o resto economizar.

O TRATO
Homem que é homem
Sempre cumpre sua palavra
Não veio hoje e nem ontem
E fica dando desculpa esfarrapada
Se não deu
Dê uma satisfação
Se o tempo se perdeu
Avise que não vai, tenha consideração
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Mas meu instinto me guia
E eu não fico adulando ninguém
Já liguei mais do que eu podia
Uma nova solução minha mente tem
O tempo passou rápido
E nada estou devendo
Eu sei que a vida não é fácil
Mas minha parte estou fazendo
Um novo método será aplicado
Na execução de meu plano
O que importa não é o esforço acumulado
O que me interessa
É se está funcionando.

UM NEGÓCIO ENGRAÇADO
Passei direto
Nem te vi
Você ficou quieto
Estou um tempão aqui
Na quinta eu pago a parada
Na sexta bebo uma cerveja
Depois jogo uma água na cara
No engarrafamento ela estava presa
Quando você é bom por natureza
Farão de tudo para achar um defeito
Tenha em mente, é uma certeza
Já tá pronto e gritarão que você não tinha feito
Sábado vou ver um filme
Quem sabe ache uma mulher pra conversar
Ou até pra passar a noite
Vou andar um pouco, com pressa
Pagar uma conta
Pensar no meu pai
Um domingo
Essa merda de vento...
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O PLANO VERDADEIRO
Um tempo para pensar
Uma música para ouvir
Finalmente parou de ventar
E a natureza posso sentir
Um aroma agradável
Uma piada me lembrei
Uma crítica descartável
Veja só o que você fez
Eu estava com pressa
O suor percorre a testa
Tava muito ruim aquela festa
Livro bom, cuidado com quem empresta
A solidez da realidade
Temos que construir uma casa
Essa é a verdadeira necessidade
Que na consciência vira uma casca
Mas firmes seguimos
Ganhar na mega-sena não é utopia
Trabalhamos muito e sentimos
Seremos felizes um dia.

A BATALHA SEM FIM
O tempo dará a resposta
Agora ficam rindo
Eu enfrento várias portas
Estou orando, pensam que estou caindo
Um plano lógico
Uma necessidade moral
O âmago do código
Uma revelação natural
A simplicidade do ato
Ignorando ignorantes
Concentrando-me no fato
Que jamais será como antes
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Um novo respeito imposto
Na razão que me permeia
Sentindo da vida um novo gosto
Que horizonte que se aproxima clareia
Um princípio elementar
Para não ficar sozinho
Uma estratégia militar
Empregada no longo caminho
O amor é um comércio
E acaba por religião
O amor é um mistério
E assim se resume: você tem carro ou não?

NADA A DECLARAR
Novamente
Que merda
De repente
Emperra
Novo método
Agora talvez
Que espero
Funcione de vez
Que seja concreto
Que fique bom
Quero que dê certo
Que venha com
O perfume discreto
Na essência da paixão
Com charme esperto
Segurando minha mão
Será um ar condicionado no deserto
Quente de dor árido evaporado de solidão
Será uma brisa no vale do campo aberto
Aliviando as marcas do coração
Merecido pela sinceridade latente
No valor intrínseco, sincero
Caminhando fatigado firme, valente
Amor, amor, amor, amor, espero...
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QUEREM ME MATAR
Fico perdido na noite
Mesmo assim tenho que acreditar
Recebo sempre um coice
Sem nada perguntar
Se diversão, me querem longe
Se solução, me querem perto
Quando olham, rápido somem
Se digo a verdade, não estou certo
Quando não escapam, cinismo
Desculpa esfarrapada rapidamente
Ela fez que nem viu e me chamou com sorriso
Depois saiu e seguiu em frente.
Vem, vamos sentar ali
E eu disse, certamente
Estão me ligando, tenho que ir
Foi embora me deixando tristemente
Fiquei só na mesa muito tempo
Levantei e fui andando
Uma surpresa invadiu meu firmamento
Ela não foi embora e ainda estava fumando
Dessa vez eu passei longe
Novamente tinha acreditado na paixão
Minhas lágrimas são de Everests, um monte
Minha vida, minha alegria, estão num caixão.

O VENTO DESCENDENTE
Não obstante o que já passou
Não dá para entender de novo
É um arquivo que se apagou
É uma enchente no fundo do poço
Adiante em novo método
Abrasivo de estepes estéreis
Não há tempo num século
Na conclusão de uma nova séria
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Agora é preciso soberania
No mistério de um empreendimento
Você chegou achando que não conseguia
Entender essa linha de pensamento
É preciso mais que categoria
Para fazer um lançamento
A trajetória tem sua própria cosmologia
No descortinar do rendimento
Essa música é uma porcaria
Além de ser plágio, traz-me aborrecimento
Pois propaga ignorância em companhia
De palavras que não trazem esclarecimento.

O PODER
Todos querem dinheiro
Mandar sem nada fazer
Querem dormir o dia inteiro
E ainda dizer que o vagabundo é você
E lhe julgam pela cor
Sempre com o adjetivo de preguiçoso
Nem imaginam sua dor
Sua dedicação, seu cansaço, esforço
A vida é uma ilusão na busca
Daquilo que achamos que necessitamos
Nossos desejos são uma antípoda de bússola
Que nos guiam contra nossos planos
Sempre lhe chamarão de "meu jovem"
No sentindo de lhe ensinarem "a palavra"
Meus amigos, eu não sou burro, acordem
Vocês são cegos idiotas lutando em prol de nada
Vamos dar uma volta na lagoa
E ver quem é que é o fraco
Pedalando contra o vento, você sua e soa
E fica pensando em água, descanso, quarto
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Pegar peso não é o pior trabalho
Considero até como esporte de mérito
Pressa, contas, programação, cheques, dados
O pior trabalho é usar o cérebro!!!
Pra mim é diversão, hahaha

NÃO ME ORDENE
Querem me dizer o que fazer
Como se não fosse isso realizar
Isso só serve para me enraivecer
Depois de tantas horas trabalhar
Não tente guiar minha vida
Meu esforço é que guia minhas decisões
A quantidade de força na subida
e também o número de flexões
Um dinheiro que gastei com um livro, que magia
Para entender desconhecidas manifestações
Não compro bermuda, nem cueca, nem camisa
As páginas me livram de fáceis ilusões
Você que cuide da sua vida
Eu já tenho minhas preocupações
Textos brilhantes curam feridas
Que na alma surgiram como erupções
Desfrutar um vinho não é se entregar a bebida
Escutar Mozart é descobrir novas emoções
O entendimento é a verdadeira alegria
Na satisfação plena dos egos de monções
Que convergem minutos de sabedoria
Que serão usadas em futuras aflições
O amor é uma fagulha no início do dia
O dia é no fim, o início das atenções.

ÂMAGO DO DESTINO
Foi um golpe perfeito
No epicentro da moral
Foi um grande bem feito
De repercussão internacional
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Foi um ato de inteligência
Um cálculo complexo fractal
Foi no centro da essência
Da sabedoria racional
Um movimento inesperado
Admirável, fantástico, genial
Uma atitude louvável, que não tinham esperado
Surpreendente, sensacional
Talvez uma ferida...
Fruto de uma vingança
Causada ao longo da vida
Acumulada desde a infância
A angustia então volta
Não gostaram do meu presente
Me gritaram da porta
E a fecharam de repente
Me querem distante quando não útil
Pois somente minha inteligência é que interessa
É porque não gosto do que é fútil
Tenho fome, tenho pressa.

PONTO DE ENCONTRO
Estão testando meu instinto
Na perseverança da aproximação
Mas agora não mais nada sinto
De nada adiantará nenhuma avaliação
O que importa é o resultado
Esforço gera cansaço e realização
Isso atrai vácuo no esforço
No cerne da angústia da aflição
Existe um ponto de impacto
Que vai gerar grande irritação
Forçando outro comportamento sem contato
Me forçando a uma crítica sem razão
Meu território pode ser habitado
Mas não venham me dar uma nova instrução
O que sei é fruto do que tenho vivenciado
Nos passos silenciosos da evolução
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Confiança não é algo instantâneo
Por isso em tudo direciono atenção
O amor é um vício antitetânico
Uma vacina na imunidade da solidão.

O SOL QUE NÃO TENHO
O Sol que não me pertence
Portanto não o tenho contudo
Nossa vida ele acende
Claro e escuro
O Sol é uma idéia
Uma luz na dúvida
O Sol causa cefaléia
Na estrela de uma música
O Sol é uma Lua com febre
Aumentando a temperatura
Aquilo que com o tempo esvanece
Era mesmo a verdade crua
Sol, privilégio que não uso
E ainda reclamam: o Sol tá forte
Para mim um artigo de luxo
Quando puder pegar Sol, terei sorte.

UMA REFLEXAO
Uma reflexão
Sobre o que se faz
Uma sensação
De intensa paz
Uma aproximação
Que satisfaz
Uma aperfeição
Que não é capaz
Uma intenção
Muito precisa
Uma paixão
Toda intuitiva
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Uma descrição
Sempre à deriva
Resistência em ação
Que não reprisa
Em certa posição
Que improvisa
O coração
Que se inclina.

PRA MIM TÁ TUDO IGUAL
O horário de verão
Significante economia
Para o meu sono confusão
E disso não sabia
Mas o tempo passa
E a gente se acostuma
A saúde que se atrapalha
O estômago se embrulha
A fome está errada
O trabalho prossegue
A hora muda luz de posição
20h na verdade é setembro
E o Sol termina a estação
Mas não se sente mais o mundo
Quando só trabalha animal
Não observa o dia contudo
Pra mim tá tudo igual
Agora normal eles estão
E nem senti a cor do carnaval
Não vou a festa mesmo, então
O horário de verão não me faz mal.

EXPANSÃO
Expansão
Movimento
Circulação
Discernimento
Sensação
Cimento
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Aproximação
Esquecimento
Opressão
Aquecimento
Do coração
O amortecimento...

AS MULHERES
As mulheres que se lembram
Muitas ficam na lembrança
Umas somem como o verão
E outras emanam esperança
Transbordante no coração
As mulheres são diferentes
Humanidade nativa constante
Fabíola e Daiane geralmente
Me sugerem a cada instante
Mulheres valorosas atraentes
Mulheres batalhadoras, mães
Cansadas, sempre sorridentes
Servindo café, almoço, pães
Na casa verdadeira gerente
Educando os homens, os cães
Futuro pacífico do mundo
Nas mãos das mulheres valentes
Mas os homens burros, contudo
São com elas estúpidos e indiferentes
Sabendo que elas nos superam em tudo.

FOCO
O mesmo foco
De outros pontos
É mesmo um pólo
De nobres encontros
O foco principal
Que resume o tudo
Mas nem tudo afinal
Sinopseia o mundo
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O foco concentração
Do que muito quer
O foco do coração
Do beijo de uma mulher.

A RAZAO DO TEMPO
Anda rápido, depressa
Não posso parar
Cada segundo me resta
O que devo pensar
O sinal abriu
Vazei antes do carro
A mulher nem me viu
O cara deixou cair o cigarro
Sai da rua porra
Anda na calçada
Você que corra
E não diga nada
Na subida deixei a polícia pra trás
Na primeira da número 1
Pisei fundo com todo gás
Perceberam que não se tratava de qualquer um
O tempo passou
Dias correram
Então se lembrou
Fatos que aconteceram
Uma lembrança triste
É preciso esquecer
Há coisas que existem
Pra nos enfraquecer
Respeitar quem não te respeita
É foda conseguir isso fazer
Mas a vida é uma rua estreita
E é que precisamos aprender
Nas gotas que caem pela face
As lágrimas se misturam com a chuva
Às vezes o melhor pra todos é um empate
Para realizar tranqüilas curvas
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Nos caminhos perdidos da noite
Nas angústias perdidas no tempo
No choro de um azedo doce
De um olhar que ficou no esquecimento.

AMARGURA TÉRMICA
Eu sei o que é vento contra
Areia no canto dos olhos
Ser abandonado na estrada
uma traição...
O vento forte
Areia
Carros passam correndo
Alguém pode atirar
minha vida está em risco
o frio intenso
uma gripe
meu nariz escorrendo
caminho forte
não passa nenhum ônibus
só passam as horas
se ao menos houvesse uma bicicleta
são apenas 30km
minha vida está em risco
mas não traio ninguém
continuo caminhando, começo a suar
pelo menos me esquentei
e minha moral vale mais que a minha vida!

REALIDADE
Estou triste
Não posso dizer
O amor não existe
Só há sofrer

70

PRINCÍPIO PRIMITIVO PRIMORDIAL
O denominador comum da razão

WILLER AMORIM

Estou só
Uma vontade de morrer
Na garganta um nó
Mas eu quero viver
Estou perdido
Preciso me encontrar
Procuro um abrigo
Para poder viajar
A noite me guia
Olho para as estrelas
Tentei chorar, não conseguia
Mergulho na cerveja
Que porcaria
essa vontade de mijar
Intelectual sem dinheiro hoje em dia
Jamais vai amar
Nem pra cair um meteorito pra
acabar com a espécie...
Há! Há! Há!

MERDA DE CHUVA
Mas que porcaria
Não pára de chover
Logo hoje que eu queria
Ir na rua beber
A capa de chuva não adiantou de porra nenhuma
O vento faz a água vir por baixo
Molhou tudo, até debaixo da unha
Nunca vi na rua, tanto sapo
Molhou a porra da bicicleta
A lama sujou a beira da calça
Não secou nem o satanás da cueca
Da intensidade do sol, sinto falta
Os pingos pequenos caem como neve
E vão encharcando até as paredes
Parecia uma frente fria, breve
Estamos ficando afogados pela própria sede
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Já tem até estalactites no teto do banheiro
Já tá dando infiltração no vidro
Entrou no relógio, onde estão os ponteiros?
Quero ir na praia suar é o que eu preciso
Não fui na festa
Não fui comprar pão
Bateu um pingo na testa
E depois na cacunda do meu irmão.

A NÚMERO 1
Minha velha companheira
Guerreira de tantos dias
Tanto tempo sempre inteira
Meu sangue transbordante de energia
Quantos buracos enfrentados?
Hoje me lembro quanto chão
Chuva, lama, sol, pedalamos
Pisei fundo, passamos um caminhão
Na volta à Lagoa és a mais valente
Na Sapiatiba é a mais rápida
Em Juturnaíba, trilhando és excelente
No trânsito sua cadência é uma tática
No serviço és a mais ágil
Todos ficam fascinados com seu desempenho
Você desconhece o frágil
Pisar fundo é o nosso empenho
A Bicicleta Número 1
Faz parte do meu coração
Temos um sentimento comum
Rodar o Brasil, nossa nação
Desafiando limites
Vou chegando onde nunca fui
Minha Bicicleta é meu guia
Que com minha vida evolui.
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UMA NOVA MISSÃO
Uma nova configuração
Um esquadro memorável
Uma valente transpiração
Um veículo indispensável
Tantas estradas percorridas
Tantos morros superados
Voando baixo em cada esquina
Tantos carros ultrapassados
Um novo fôlego depois da subida
E um cachorro ficou assustado
Um fino tirado da menina
Um pedestre que fica impressionado
Nas ruas do destino
Encontro vários quebra-molas
O calor estou sentindo
Reduzindo perto da escola
Um alvo invisível
Que motiva a missão
Tudo se torna possível
Pedalando com paixão.

A ESCOLHA
É preciso coragem
Não posso desistir
A vida é uma miragem
Que não pára de mentir
Tudo a seu tempo
Isso é experiência
A paciência é um pensamento
que alimenta a inteligência
Agir em silêncio
Um plano
Um incêndio
Queimando
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A decisão precisa
A ordem aprimorada
Uma subida
Uma batalha
O império da razão
Contra a mente fútil
Uma grande contribuição
É bom se sentir útil
Pensar antes de agir
Mostra grande maturidade
É como antes de partir
Já ficar sentindo saudade.

PENSOU QUE EU FOSSE BURRO
Ficou rindo
Pensou que fosse novato
Que eu não tivesse experiência e que sinto
Um tremendo cansaço
Me senti envergonhado
Não tem problema
Por lá eu já tinha passado
O descidão é meu esquema
Para meu recorde ter quebrado
Minha consciência se esquenta
Mas não fiquei chateado
Vamos ver quem é que não agüenta
Pedalar depois de ter almoçado
eu não imaginava
um cubo escangalhado
voltamos
e no descidão
mais um recorde quebrado
e quem quebrou a bike
quebrou a cara
e seu passeio ficou frustrado
pois um gostoso pudim
não ter podido desfrutado
riu de mim, causa e efeito manifestados!!!
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SANGUE CORRIDO
Insisto
Penso
Não desisto
Tento
Pensei
Chequei longe
Me cansei
Mas não responde
A ilusão
Sem dinheiro
Só frustração
O ano inteiro
Eu não mereço
Não quero sofrer
Nem direito te conheço
Acha que não fui perceber
Meu suor
Minha vida
Na garganta um nó
Procuro uma saída
Vou encontrar...

A INTEGRIDADE
Na tristeza da noite
Prossigo então
Sempre levanta um coice
E fugindo de um cão
Parecia um doce
Era um azedo feijão
O que eu trouxe
Estragou na condução
O conhecimento impõe respeito
Mas o dinheiro impõe superioridade
Eu não tenho dinheiro
E não me suborno a nenhuma autoridade

75

PRINCÍPIO PRIMITIVO PRIMORDIAL
O denominador comum da razão

WILLER AMORIM

Eu não tenho carro
E nem tênis novo
Tudo bem eu faço
Eu rio, choro, sofro
Percorri longo caminho
E continuam pensando que sou idiota
Eu posso estar sozinho
Mas para minhas perguntas
Sempre encontro respostas.

UM PASSO IMPORTANTE
Estou cansado
não posso parar
falta de recurso me deixa irritado
mas sei que vou chegar
Quiseram me humilhar
Mas vou vencer na vida
Não mereço encalhar no mar
Se estou vendo terra à vista
Pode parecer que estou perdido
Já fui muito além do que pensei
Só porque eu não ando bem vestido
Não é sinal de que não estudei
Às vezes eu tenho sumido
Era porque estou cansado e muito trabalhei
Meus erros eu tenho assumido
Por muitos caminhos já rodei
Vou encontrar uma mulher verdadeira
Uma pessoa que me goste como sou
Que tope subir a pé uma ladeira
Que tenha calos na consciência, que já rolou
Que amadureceu por inteira
Que suas dificuldades superou
Uma paixão nadando na beira
Do rio do amor que um homem ainda não navegou.

76

PRINCÍPIO PRIMITIVO PRIMORDIAL
O denominador comum da razão

WILLER AMORIM

A CONTRA-MÃO CORRETA
Uma missão atrás da outra
Não há mais tempo livre
Alguns pensam que sou trouxa
Em tal lugar nunca estive
Perdi a noção dos dias
As horas passam velozmente
Um problema que não resolvia
Voltou a tona novamente
Uma cerveja solitária
Pensamentos complexos
Uma equação arbitrária
Todo torpor tem seu anexo
Esperar por uma paixão
Um desejo escondido
E sangue flui no coração
Um beijo distante esquecido
Uma rotina sem folga
Um puxado ritmo lógico
Perdi a contagem das voltas
Quero ficar longe, mas sempre estou próximo
Na aflição perdida da noite
Perdi um sussurro, foi o vento
Me cansei de levar coice
Na dor da ferida, perdi sentimentos.

A PORRA DO VENTO
Ventania desgraçada
Poeira pra todo lado
Lixo na calçada
Uma sacola lá no alto
O dinheiro da passagem voou da mão
Pelo menos levantou a saia da moça
Acabou ficando sem condução
Pois a nota caiu na poça
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Um jato de areia nos olhos
Se chorar, cai um tijolo, disse meu tio
A ventania derruba placa, derruba moto
E arrebenta fios
Você não nota a natureza direito
O vento desanima de sair
Eu odeio esse vento, mas não tem jeito
Essa merda não vai deixar de fluir
Pedalar contra vento ninguém merece
A favor, piso fundo
Aí já e tarde, você esquece
E já chegou no Poço Fundo.

REFUGO
Uma cerveja
De vez em quando não faz mal
Uma garrafa de cachaça
Te leva para o hospital
Um obrigado ocasionalmente
Um gesto, um sinal de ó quei
esse negócio de boiola
é tudo coisa de gay
Não acredito nos políticos
Só acredito na política
São é incompetentes, cínicos
que não suportam crítica
Uma palavrão escapado
Até descontrai
É um peido mental concentrado
que sai
Um subaco fedorento
atrai e mata uma mosca
como não pode gostar de banho?
Uma tão linda moça
que coisa podre!!!
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MAGNITUDE ABSOLUTA
O que é o amor?
apenas ilusão
Uma reação química do calor
do sangue no coração
O que é a paixão?
um entretenimento momentâneo
ocultando a falta de solução
para explicar um pensamento instantâneo
O que é o afeto?
um comportamento buscando vantagem
procedimento para sobreviver é certo:
o amor é uma troca de chantagem
O que é um olhar profundo?
só um processamento de imagem
e a falta de amor em tudo
é uma tremenda sacanagem.

VERDADE CORPORATIVA
A capacitação te ajuda a ser competente
Mas é mais importante ser competente que capacitado
É desejável buscar uma mente inteligente
Seu nome na história ficará registrado
Os anos passarão rapidamente
E uma identidade vai se formando
Uma credibilidade é a crescida semente
Do tanto quanto se vem trabalhando
Uma dedicação intensa
Um esforço constante
E tem gente que pensa
Que não trabalhamos bastante
O cansaço da cabeça
É muito pior que o do corpo
Correria, suor, sono, pressa
Tanta sola de sapato por tão pouco
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Dor de cabeça
Depois no pescoço
Mais rápido, depressa, esqueça
O horário de almoço
O ano passa como um cometa
Feliz ano-novo
Distração para o povo
Comendo feijão com ovo.

A NOBREZA NÃO ESTÁ NA APARÊNCIA
No horizonte perdido da dor
Encontro pensamentos que passaram
Idéias que se aglutinam em favor
De planos que não vingaram
Parecia uma ótima oportunidade
Mas em teoria tudo é perfeito
Principalmente pra quem não passa necessidade
Fazer acontecer é fácil e sem defeito
Mas não posso seguir dessa forma
Com os pés no chão serei reconhecido sem ter que pagar
O que escrevo é minha escola
Onde não paro de estudar
Um esforço tremendo
Repetido diversas vezes
Pagar pra ficar tremendo
E ainda ficar suado e com sede?
Infelizmente terão que me pagar
Se quiserem minha nobre presença
Já fui até onde eu podia ajudar
Tudo é muito bonito, mas minha mente pensa
Quero ser reconhecido pelo que sou
Devo ser solicitado pela minha nobreza
Pra mim, o bom é onde eu estou
Devo ser bom, na riqueza ou na pobreza
Então, queridos acadêmicos de terno
Se realmente eu for bom em pensamentos
Meu nome perpetuará aos poucos, ficará eterno
Até o fim dos tempos!!!!!!
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A MORTE INSTANTÂNEA
Uma ultrapassagem
Um carro na contra-mão
Que sacanagem
Uma pressa em vão
Em frente a garagem
Uma lata de cerveja na mão
A chocante imagem
Quanto sangue no chão
Pra que tanta pressa?
Seu carro não tem asas, ele não decola
Você me fecha
Mas logo a frente tem um quebra-mola
Tudo bem, é boa a festa
60 porra, em frente à uma escola
Só um tiro na testa
Irresponsável, vai chegar sua hora
Um homem, uma mulher, um bebê
Um carro na contra-mão
E agora o que vai ser
Um sujeito desse merece ir pra prisão.

AS REGRAS
No horizonte perdido
Lembrança distante
Uma música, um pedido
Um pequeno instante
Um sonho esquecido
A falta de carinho
Cronicamente reduzido
um sangue num espinho
Novas regras
Estabelecidas pela patente
Se não são ditas, emperra
O desenrolar da vertente
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interessante quando se deixa tolos sem remos
bom para mostrar sua importância
inteligência é tudo que temos
império contra a ignorância

A vida é um caos organizado
É o sangue nas artérias
Um fenômeno bem estruturado
Feitos todos da mesma matéria.

UM ATO NOBRE SECRETO
Um caminho silencioso
Num equívoco imperdoável
Um acontecimento tedioso
Um fardo impensável
Uma economia significante
Uma saudável atitude
Um esforço constante
Uma bifurcação que confunde
Um novo tempo começa
É preciso renovar a decisão
Estou sempre com pressa
Lembrei de uma animada canção
Quanto sofrimento comigo
Jogam na cara o que não posso ter
Sou etiquetado como um cruel inimigo
Que pelo Flamengo não gosto de torcer
Não pense que fui usado
Pois resgatei cada centavo
Não esqueci de humilhantes fatos
Que me deixaram pra baixo
Meus procedimentos corretos
Metódicos por si mesmos
Depois concordaram que eu estava certo
ao cometerem os mesmos erros.
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O EQUÍVOCO
O vento Sudoeste
Venta com pressão
Chove chuva, molha a pele
E irriga a plantação
O bueiro entupido da rua
Borbulha em profusão
O Eclipse total da Lua
Ficou só na imaginação
Chove com gosto de gás
Esconde o erro pra todo horário
Mal nenhum faz
A rua ficou cheia na casa do funcionário
Caiu um raio na pista seca
A temperatura ficou no concreto
Uma enxurrada no meio da terça-feira
Terminou com um organizado manifesto
É
E
E
E

preciso cair muita água
lavar a poeira do asfalto
descentralizar a pauta
pensar nas repercussões do assalto.

DUREZA DA REALIDADE
Pensei em te esquecer
então lembrei do que tinha esquecido
Não queria te perder
Meu amor é um sonho interrompido
Passei a beber
Fiquei ainda mais perdido
Caminhando para entreter
Um horizonte desconhecido
Eu tenho que viver
A dor é meu castigo
Preciso reconhecer
O que aconteceu comigo
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E me doendo fui perder
A consideração de parentes e amigos
Onde está você?
Porra, onde está você?
amor adormecido...

PONTO PERDIDO
Fico observando a realidade
Uma revolta vai crescendo
Tento assimilar se é tudo verdade
E continuo não entendendo
Não o fato!
Mas o porquê do fato
Ficar pensando num quarto
é um avançado retrato
O tempo passou
Meninas, agora mulheres
A inocência acabou
Só dinheiro, é o que querem
De que adiantaram bons conselhos
As novelas ensinam ao contrário
Eles querem que você olhe no espelho
e sempre se sinto um otário
Insisto no que é certo
Os livros são meu combustível
Mesmo sozinho no deserto
Tudo é tornado possível.

O SOPRO REVERSO
No vazio imenso
Na dor sem fim
Um frio calor intenso
Só quero um pedaço de pudim
Buscando amizade
Para levar ao amor
Com valor, com sinceridade
Contra-vento, suando vapor
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Missão cumprida
Relatório preparado
Força na subida
O caminhão ficou atolado
Tropecei na porra da pedra
Caralho, que merda!
A sacola abriu, laranjas no chão
Minha mão no arame, um arranhão
Observei um detalhe perdido
No deserto da estrada
Vi que pouco tinha aprendido
Na maturidade da madrugada

A PREVISÃO PERDIDA
Processo otimizado
Tempo ganho
Esforço aumentado
Momento estranho
Inteligência suprema
Ponto culminante
Um novo esquema
Nada mais como antes
A verdade ficou
E ainda me criticaram
De tudo que sobrou
Nada havia passado
Ainda me lembro
O que não esqueci
Toda vez que eu penso
Se ganhei ou perdi
Passei direto
E não me arrependi
Não sei o que é certo
Precisei prosseguir
O coração sabe
Os dias virão
Bola na trave
Em busca da paixão
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ANOS A FIO
O tempo passa mais rápido
Quantos quilômetros percorridos
Li um livro, vi um filme clássico
Eu sou sempre esquecido
O vento carrega a folha pra longe
Uma sacola voa alto
Uma brisa gelada na subida da ponte
Onde eu queria dar um salto
Mas o caminho não tinha acabado
E continuei firme, mesmo iludido
Fiz que concordei com quem tinha me orientado
Tem que ser muito bom para ter me convencido
Fiquei
O que
Minha
Numa

quieto na minha
eu sinto só eu sei
história é só frente fria
poça de lama me afoguei

Sou castigado sem ser criminoso
Não é justo que seja assim
Mulher que só pensa em dinheiro dá nojo
Eu quero é uma flor no meu jardim
E o meu dinheiro só pra mim...

UMA PREVISÃO PLANEJADA
Um pensamento
Rápido
Um sentimento
Trágico
Um divertimento
Sádico
Um entendimento
Gástrico
Um processamento
Flácido
Um acontecimento
Plácido
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Um desenvolvimento
Galáctico
Um descarrilamento
Estático
Um monitoramento
Fantástico
Um descongelamento
Antártico...

PONTO DE DECISÃO
É chegado um novo momento
A hora de um passo importante
Que ficará registrado no tempo
E me fará seguir firme, avante
Mesmo com dor, tenho que escrever
Meu legado permanecerá aceso
Depois de muito tempo que fui entender
Que quando vou sozinho me livro de muito peso
A liberdade guiada pela inteligência
Me fará chegar onde mereço
Sou levado ao norte-azimute pela ciência
Só posso falar sobre o que conheço
Neste instante ideal de entendimento
Minha imagem felizmente decola
Nestes novos importantes procedimentos
Estarei incluído: o dono da bola não fica de fora!
Agora serei respeitado
Mas não serei esnobe
Ainda sou um necessitado
O amor ainda não me cobre
Sinto a aproximação de dias gloriosos
Esforço sobre-humano fatalmente irão me levar
Há um dia de ser um vitorioso
Para quem precisa, pode ajudar
Um salto importante pra meu coração
Que insiste sozinho por instinto
Que se mantém firme nessa solidão
Dias felizes vem vindo, eu sinto
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Na reta do horizonte de meu destino
Água, calor, névoa, frio, dor
Continuo correndo, rápido, indo
No planalto destemido do amor.

JUSTIÇA A TODA PROVA
Vago triste na noite
Parado na tristeza do quarto
Vivo levando coice
Antes mesmo de ter acordado
Fui bom demais pra ela
Quis agradar, acabei sendo usado
Ela não presta
Já deveria ter notado
Então, não merecerá minha amizade
Sentirá falta do meu sorriso
Perderá minhas sacadas, que com sinceridade
Venho com intensidade emitindo
Quando você acordar
Já será muito tarde, já terei partido
Tentaria minha sombra amar
Pelo menos ela não tem me iludido
Sentimentos? Que nada
Mesmo assim tenho sofrido
Estou escalando o lado oposto da escada
Mesmo assim, tenho subido
Meu coração cheio de café
Lotado de adrenalina
Que eu não sou nenhum mané
Que serei muito feliz, ainda
Meu nome ficará na história
Serei amado de verdade
Todos continuarão minha glória
Com estátuas pela cidade
E como sempre
Meu coração continuará
uma pedra...
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EU NÃO TENHO CULPA
mais uma vez fui culpado
apontado como o responsável
e nem lá eu tinha estado
quando erram, eu sou indispensável
Para ser um saco de pancada
Uma área de escape
Eles dão suas mancadas
A dor sempre me bate
Me julgaram premeditadamente
Pensaram que eu era rico, sou pobre
Não tenho carro, mas sou competente
Sou um coração solitário, que sofre
O despeito alheio me persegue
O que planejam contra eu?
Cada palavra, forte me fere
Minha esperança é sempre um breu
Tem horas que tenho que ser cruel
apesar da grande bondade
Pensam que a minha vida é um mel
Sem me conhecerem de verdade
Não quero me isolar do mundo
Minha vida é uma aberração cromática
Espectrografia no escuro
Um nulo vazio da matemática
Completado pelo nada
Uma aflição, nenhum sentimento
Uma partícula no solo do chinelo
Solidão, solidão em todo momento.

POBRE E INTELIGENTE
pobre
inteligente
sem nada
carente
estrada
coração doente...
nada
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na aflição
a maioria dos que se dizem pobres
não são tão pobres assim...
possuem uma base por trás
o que não querem é trabalhar!
tem muita miséria?
tem
tem muita pobreza?
tem
tem muita tristeza?
tem
quem é pobre sofre
e quem é pobre e inteligente é burro
eu sou burro...
inteligente tem chance de sucesso
mais que pobres não inteligentes
mas, pobre, inteligente, digno
não tem chance para o amor
o amor só existe para pobre pobre
ou para ricos
ou para ricos e gênios
mas não para pobres inteligentes
mas se fosse inteligente
não seria pobre
ser rico é ser inteligente?
pode até ajudar
mas pobre sem base
trabalhando, consciente
batendo na trave
não chega a ser indecente
quem deve ser reconhecido
é sempre esquecido (pode ver q é pobre)
pois se fosse rico,
mesmo pobre de inteligência
seria na 1ª página mantido
sendo pobre ou rico
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o reconhecimento deve ser baseado
na nobreza do trabalho
e não pelo cara ser dono de algo
não pelo cargo que se ocupa
não pelo quem ele é filho
o reconhecimento dever ser pelo esforço
sendo pobre ou rico, de superar a si mesmo
de vencer seus próprios limites
quem não tenta superar seus limites
é um inútil.
mas de cá, eu
pobre
inteligente
que burrice
pobre burro inteligente
na madrugada
perdido
ninguém vai ler essa porra
eu sou pobre, burro inteligente
sem amor, sem paixão, sem dinheiro
tentando encontrar... só encontro dor
frustração
angústia
solidão...

MERDA DE DIAS
Cada dia que passa aumenta a dor
A cada segundo choro mais
Já esqueci o que significa amor
Minha angústia atrofiada incapaz
Cada hora que passa eu quebro a cara
O que adianta ser um bom homem?
Se o que importa é se você paga
Todos os grandes gastos de ontem
A solidão me transformou numa pedra
Quem não está sozinho sempre quer orientar
São filhos de papai de merda
Que nem imaginam o que é trabalhar

91

PRINCÍPIO PRIMITIVO PRIMORDIAL
O denominador comum da razão

WILLER AMORIM

Porra, por que tenho eu que passar por isso?
é foda ser sempre excluído
Eu que pensei que viveria um paraíso
Sou o único que não tem se divertido
Não dá pra viver sem amor
E o amor atual se por dinheiro, é caro
De que adianta se especializar em computador
quando o amor só se interessa por carro?
Que motivo tenho pra viver?
Não nasci pra viver nesse mundo
Às vezes dá vontade de me morrer
Mais que a sola do meu sapato, meu coração é imundo
O que adianta trabalhar tanto?
Nado, nado, nado e nado e nada
Minha vida é afogada no pranto
Por que não vem alguém e me mata?
Eliminando essa dor que carrego a tempo tanto
A pior coisa que há é solidão
é foda
eu quero morrer...

A VINGANÇA VIRÁ
A precisão surpreende os lentos
No sono da sua existência
Estou voando contra o tempo
No alicerce da eficiência
Os processos estão em andamento
É interessante o resultado
Meus padrões e procedimentos
Mais cedo ou tarde, são adotados
Eu disse o que precisava
Riram, isso é um exagero, não!
Quando a nova onda chegava
Me procuravam: você tinha razão
Ray Coniff alinha meu periscópio
Richard Clayderman apaga a ilusão
Ouvir Strauss é olhar num telescópio
Mozart leva um norte ao coração.
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O SACRIFICIO DA LIBERDADE
Os dias passam rápido
Não dá para entender
Parece um fato mágico
Não dá para descrever
Quem dera se alguém me ligasse
eu teria alguém pra dizer oi
parece que conquistei nova amizade
Será que ela vai ligar depois?
A ilusão da privacidade
pois estará sempre de olho
na sua impulsão com sinceridade
pensando que és um bobo
Será agora uma nova identidade
Antes mesmo do ano-novo
Com certeza será de grande utilidade
Na minha cama, sentirá o meu gosto
A semente lógica está crescendo
a linguagem corporal expressa sinais
o amor, fala através do corpo
Na manifestação de desejos vitais
Mas o que importa de verdade?
Se não um diálogo inteligente
De que adianta andar na cidade
Perdido no meio de tanta gente?
Que ignora a força da gravidade?
Que negligencia tratar seus dentes?
Que em egoísmo, abusa da falsidade?
Não adianta procurar
Insistimos por fé, encontramos mais dor
Só um olhar olhando olhar
Na busca de um precioso amor.
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O SONO
Agora sim
Ainda estou acordado
Mas o sono é muito forte
Longo dia já vem
Muito calor preciso encarar
Vejo quanta poeira ficou pra trás
A luz da noite esconde detalhes
O cansaço esconde muitas manchas
E a poeira se acumula até em mim
Ser abandonado por um amigo
É uma grande crueldade
Se pelo menos de despedisse
Ele seria menos revoltado
Quando alguém diz:
Quando cheguei você estava dormindo
é porque ele também queria dormir
Às vezes ele só faz isso de vez em
quando e nem trabalha
tanto assim pra reclamar.
Minha tarefa está cumprida
Sei que já tomei muitos prejuízos
Abusaram da minha vontade
por ser sempre muito bom
Bom no que faço com conhecimento
Bom de coração nativamente
Bom além da conta
Bom, bom estraga os dentes
Quanto trabalho e esforço
Num cansaço interminável
Onde vou parar?
Já tem poeira no teclado
Quando vejo
Alguma, está meio embaçado
Basta, não é isso porra!
eu quero é dormir.
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INEVITÁVEL
Procurei evitar de toda maneira
Mas não consigo aceitar injustiça
Talvez isso prejudique minha carreira
Mas se não for assim, tudo enguiça
É a força para subir a ladeira
A eliminação sumária da preguiça
Nas idéias, inovação que clareia
Mas ela tem medo e não se arrisca
Então tenho que agir sozinho
Pois no final só a verdade ficará
Uma ilha no meio do rio
Não chega a nenhum lugar
Eu preciso chegar na margem
E salvar a esperança que me resta
A história minha me dá coragem
E busca ouvir uma música que presta
Insisto, não posso desistir
Novas estradas vou andando
o que é triste, posso até rir
se ficar muito tempo pensando
preciso fugir
estaria me acovardando?
E ainda sei sorrir
Na solidão do fim do ano
Nada sei sentir
Estão se abraçando
Meu coração a ser partir
Depois se afogando
De não lembrar, me esqueci
E agora vou ficando
Sem mesmo ir
Fui me apaixonando.
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O TESTE INTERMINÁVEL
É preciso ter coragem para saber
que a ilusão é uma miragem
A vida é um freio que imaginamos ter
na foto de uma paisagem
O frio é uma brisa que queima
Sua orelha quando tenta ir mais rápido
É a falta de um novo tema
É a ausência de aurora no Ártico
É o toner não fixado
É o revelador vencido
É um lance arriscado
Você poderia ter caído
É a lama limpa
É o cascalho distribuído
Pode morrer, mas arrisca
Para não ficar perdido
É a serenidade da tarde
Que há muito não é vista
É a lava que invade
E derrete o asfalto da pista
É um chamado fora da hora
Num julgamento antecipado
Antes de chegar, teve que ir embora
Para não ser condenado
Sim, é preciso ter pressa
pois sempre acham que estou enrolando
é uma nova remessa
que estou processando
Não adianta ter pressa
Quando não estão concordando
A vida é uma promessa
que não estava nos planos
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REFLEXO AQUÁTICO
Prossigo insistindo, teimoso
pois sofrendo, acredito no que é certo
sou uma pedra no fundo do poço
sou uma nuvem no deserto
Sou um vacilo no âmago da paixão
Sou um calo no lado oposto da mão
Sou um gelo eterno, desconheço evaporação
O amor não é, é só solidão
É um rio sem leito
Apenas velho enfeite
Na angústia que deito
Um bebê sem leite
No reflexo-albedo do caminho
Bolhas de sangue se formam no pé
Isso não é pior que falta de carinho
A solidão é a ausência de açúcar no café
Insisto no que é verdadeiro
Podem rir bem a vontade
Eu sou a cinza no cinzeiro
Numa janela qualquer da cidade
Sou um baseado sem nenhuma base
Que se iludiu, mesmo legalizado
Sou a tinta que caiu da trave
Sou só um papel velho, amarelado
Sou a água da chuva
Misturada com esgoto em escoamento
Sou um furo no meio da luva
Sou o sangue coagulando em sofrimento
Mas, sei que estou no rumo certeiro
Que me trará felicidade nessa vida
A solidão é um ensinamento, um canteiro
Onde encontra a solução de futuras feridas.
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VAZIO MALIGNO
No vazio maligno do horizonte
Existem nuvens de cirros
É a neblina sob a ponte
A água é muito fria, grande perigo
Onde está a alegria de ontem?
Quando observava-se o vento nos galhos
Onde está o resplendor? me contem
Tudo se perde com cansaço, muito trabalho
A tristeza é algo latente constante
Às vezes se acredita que não mais tem
Depois tudo estará igual, distante
O vazio é o que mais enche e se mantém
É
É
É
É

um alfinete entrando num prego
uma penumbra, perdida na sombra
andar com tração 4 x 4 e ainda escorrego
uma nova pintura, que já estava pronta

Como seria a minha história
Se não houvesse essas merdas no caminho?
Haveriam as mesmas vitórias?
Ou estaria da mesma maneira, sozinho?
Preciso encontrar reconhecimento
No hemisfério distante de minha agonia
É preciso publicar meus pensamentos
Na implosão epicêntrica da sinergia
A verdade é algo muito doloroso
Pois acaba sendo sempre um ato injusto
É um tapa por dentro do rosto
Que arde mais ainda, pois tudo tem um custo
A vida é uma merda de uma sacanagem
Cada um por si e tudo que se foda o resto
O amor é uma estratégia da inteligência, espionagem
Nos sentimentos reais manifestos de um feto
Quando temos sensibilidade elevada
Procuramos fingir que não estamos chorando
Nos iludindo por vazias estradas
Sozinhos, descalços, suados, ventando
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Se você é prestativo e não cobra um favor
Depois irão lhe explorar e pedir com mais pressa
Você vai rir amarelo, mas por dentro reina um pavor
Esse cara está me irritando a beça
Depois de um domingo de chuva direto
É muito provável que o Sol saia na segunda
Era para fazer a curva, mas foi reto
Era para acertar a perna, mas o tiro caiu na cacunda
Depois de números o dia todo
De noite você acaba ficando agitado
Pois tem medo de perder o ritmo, virar um tolo
E amanhã de manhã ser ridicularizado
O medo de errar acaba fazendo erros maiores
Mas sempre somos forçados e pensar que erramos
Aí não tem jeito, mais um erro, o coração encolhe
Pois o certo é sempre aquilo que descartamos
É preciso ter coragem para ir em frente
Mas também é preciso ser forte para parar
É penoso ficar um dia sem escovar os dentes
Eu quero um amor para nele me afogar.
Prefiro correr o risco de correr
Em busca do que acredito, o ideal
Prefiro morrer o risco de morrer
Acelerando rápido, sem paradas no sinal...

SOFRIMENTO E ANGÚSTIA
É preciso muita coragem para seguir adiante
Quando tudo que me motivava acabou
Não quero mais voar, não me interessam rasantes
Era uma fonte de água pura, secou
É preciso ser forte, ser homem
Para suportar a dor da solidão
Todos seus desejos somem
Quando não há em si mesmo, paixão
Como não chorar?
Se é a única solução
Mas não posso parar
E insisto onde não há finalização
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Procuro criar oportunidades
Mas elas não surgem quando preciso
Meu coração não suporta mais essa verdade
Estou sofrendo a deriva, estou em perigo
Pedalo forte contra o vento
Vou sem destino pelo asfalto afora
Me distraio em vagos pensamentos
Tem um caminhão na minha cola
O suor percorre minha ilusão
No fôlego que me treino para agüentar sofrer
O que é a vida sem paixão?
Se não o próprio desejo de morrer
É
É
É
É

um fio elétrico sem corrente
uma galinha que não cisca o quintal
uma filha da puta de dor de dente
uma televisão ligada, sem sinal

É só dor...

O SOL ME LEVA
Um dia de sol em meu caminho
Queimando a pele branca
Reconfortando meu pranto sozinho
O crescimento de uma planta
Procuro um foco concreto
Mas encontro apenas neblina
Sinto que estou agindo correto
A dor muito me ensina
Ficar quieto na hora certa
Controlando o fluxo de adrenalina
Procuro num labirinto uma porta aberta
A solidão é uma escura esquina
Mas, não haverá oração sem resposta
Na estrada que some no horizonte da angústia
Novos destinos, uma renovada rota
Um momento de grande astúcia
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Na impulsão da lógica
A paciência é o guia sábio
O controle da cólera
É um acontecimento mágico
Insisto na trilha
Escalo em passos firmes
Minha estrela brilha
Minha alma vive.

UMA NOITE ESTRANHA
Me chamou para lhe dar carinho
Na solidão que lhe perturbava
Segui até lá por um longo caminho
Matutando sobre o que minha mente pensava
Tratei-a como uma dama
Esclareci vários assuntos
Não resisti a seu beijo na cama
Sempre de você, estive junto
Mas na hora do amor
Você pisou na bola
Então me bateu um terror
Estarei passando por uma prova?
O tempo esclarecerá suas dúvidas
E mostrará a rota a seu coração
Sendo guiada por belas músicas
Não haverão mistérios na paixão.

***
FIM
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