A Vida é Ácida

Rumo na Vida
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Amor, Motivo Útil

Minha insensatez me faz parecer um garoto,
mas, sou rabugento, pareço um velho.
De tanto lamuriar neste esgoto,
ninguém mais escuta meu berro.
Ainda sonho como criança,
querendo ir para a roça criar e plantar.
Preciso alimentar esta esperança
para não deixar a morte me alcançar.
Ainda preciso da liberdade
para de gaiola em gaiola voar.
Não posso deixar a tristeza me dominar.
Por onde passo, não quero viver.
Sempre erro na escolha de qual caminho seguir
ou será que eu não sei caminhar?
Talvez eu devesse aprender
que viver não significa decidir,
basta deixar a vida me levar.
Mas para onde esta vida me conduz?
A dúvida vira medo
de no fim deste túnel não ter luz.
Por isto não posso mais cometer o erro
de querer consertar o mundo.
Por mais que eu brigue e lute
acabo sempre mais no fundo.
Mas desta vez tem que ser diferente,
pois já não mais aguento
ouvir tanta gente
me chamando de rabugento.
Por isto estou em busca da solidão,
conversar apenas com os olhos
sem me preocupar se está certo ou não.
Depois de tanto pensar e refletir,
já que de onde estou eu sempre preciso sair,
nada me resta a não ser concluir
que uma nova mãe precisa me parir.

Silencioso pacto de interesse sem hipocrisia,
este é o objetivo de uma união
que tem o repeito mútuo como guia
e a felicidade do outro como razão.
No início é tudo flores.
Com a sociedade vêm as dores
de uma satisfação sem lógica
para os outros seres de um mundo hipócrita.
Quando se percebe que o tempo é cruel,
que o dinheiro é a única linguagem
e que o amigo nem sempre é fiel,
do fundo do baú se resgata a coragem
para enxergar no companheiro
o motivo eterno e verdadeiro.
Quando apenas com os olhos dá para conversar
é sinal de que o mundo diminuiu
e que tudo que já se sentiu
é possível em amor se transformar.
Mas a dura realidade sempre aparece,
a ponto de quase nos fazer desanimar.
Mas os hipócritas de nós nada merece,
apenas pelo outro vale a pena lutar.

Alexandre Guimarães

O Grande e o Pequeno

Todo mundo quer ser grande.
Expandir e desenvolver a cidade,
mesmo que muita gente se sacrifique bastante
e tudo passe a depender da autoridade.
O grande esquece o indivíduo,
que passa ser massa de manobra
consumindo a necessidade que não precisa
por isto não tem mais tempo de sobra.
No grande o eu some
para dar lugar a ameba gigante,
ninguém me trata pelo nome,
mas do meu trabalho querem bastante.
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Crack do Céu

O mundo moderno é mais ágil,
tudo é mais simples de ter,
mas quem se dá mal é o frágil
que não tem para onde correr.
As almas de hoje têm menos valor,
compra-se apenas com o pó,
o que antes um sacerdote sem pudor
comprava com oração, misericórdia e dó.
Hoje todos condenam o traficante,
mas enaltecem o santo pastor
que não vende nada importante
mas, mesmo assim, cobra alto valor.

O mundo feliz pertence ao pequeno.
Mas que homem tem coragem
de andar por estes caminhos
sem a necessidade de carregar bagagem.

Que diferença existe entre ilusão e céu,
um vendido pelo padre safado
e outro pelo dono do bordel?
Nenhuma, apenas o preço cobrado,
que é um corpo pelo padre tarado,
e um real pelo cigarro de baseado.

Se desmancha o sonho global
de fazer um mundo todo igual,
para dar lugar e vida ao homem diferente
que não se preocupa com o que pensa
a maioria amorfa dessa gente.

Isto tudo parece uma louca mistura,
mas sexo, drogas e religião
são a realidade crua e dura
de uma humanidade rumo à podridão.

Nosso futuro pertence ao mundo pequeno,
ao pequeno comércio e produtor.
Nada de dormir e acordar devendo,
nem de viver do dinheiro do especulador.

Enquanto só prenderem traficante e puta,
largando solto o maior charlatão,
que diz que em nome de um deus labuta,
a humanidade não terá salvação.
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Vendedores de Ilusão

Político trata a corrupção
Polícia dá segurança
Puta garante tesão
Palhaço alegra a criança
Pastor promete a salvação
Padre pede esperança
Prefeito cuida do cidadão
Presidente estimula confiança
Psicólogo cura a imaginação.
Peço que com eles não faça aliança,
Pois são vendedores de ilusão!
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Desejo do Erro
Os que se dizem amigos e os inimigos,
quando assistem nossa depressão,
não nos livram dos perigos
preferem sempre ter razão.
O desejo de estar correto
é maior que o de ver feliz
o sujeito deprimido e inquieto,
só porque não fez o que outro quis.
O hipócrita chega perto
fingindo querer ajudar,
mas só quer estar certo
para seu ego poder alimentar.
Faça o que eu digo,
não faça o que eu faço.
Diz o pretenso amigo
durante o longo e falso abraço.
Que prazer será que sente
ao ver o outro sofrer
e falar todo feliz e sorridente:
bem que eu tentei te dizer?
Finge praticar altruísmo e caridade
mas só quer demonstrar seu poder.
Quando estamos bem lá no fundo,
achando que a mão nos irá esticar,
ele sente prazer em dizer ao mundo:
ele preferiu não me escutar!
Mas seria mais humano em dizer:
eu quero ver você morrer!
Nunca vou entender este primata
que numa coisa pensa e outra berra,
que nem só para comer ele mata,
e adora ver quando o outro erra.

Alexandre Guimarães

Quero Voar

Pela liberdade há muito eu luto,
mesmo com a morte sempre à espreita,
essa conselheira que eu nem sempre escuto.
Não consigo esperar pela colheita
daquilo que do meu trabalho é fruto.
Minhas asas já cortaram,
mas eu sou muito teimoso,
quero de gaiola em gaiola voar,
por isto estou muito nervoso,
pois tudo isto é capaz de me irritar.
Prometo não mais me intrometer
nos problemas que não são meus,
só peço para minhas asas devolver.
Você, que acha que se passa por deus,
poderá de todos continuar a se esconder.
O que eu colher da árvore da vida
não contarei a mais ninguém,
só quero minha asa perdida
para poder voar para muito além
de qualquer terra prometida.
Se tenho que arcar com a responsabilidade
por todas as ações que eu praticar,
não me deve ser imposta nenhuma penalidade
além dos tombos que eu mesmo levar
durante os voos em busca da minha liberdade.
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David e Golias

David se faz de pobre coitado,
além de pequeno e frágil.
Golias acha que ganhar é fácil,
mas termina derrotado e humilhado.
Todos conhecem esta breve história
que quer apenas demonstrar
que Deus dá a David a vitória
porque é seu amigo particular.
Mas a realidade é mais profunda,
David mente e faz uma luta suja,
usa um monte de pedras e sua funda,
não há a menor chance de que Golias fuja.
Até hoje esta história querem contar.
David se faz de pobre coitado e vítima,
mas esconde sua arma nuclear
e diz que só sua terra é legítima,
mas o que gosta mesmo é de guerrear.
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Conheça seus Amigos

Já é de conhecimento popular
que para muitos amigos conquistar
basta na loteria ganhar
e muito dinheiro esbanjar.
Mas se amigos não quer mais ter
basta todo dinheiro você perder,
rapidinho eles irão lhe esquecer,
nem seus e-mails eles vão ler.
Chamam de excêntrico o rico,
quando fica pobre é arrogante.
Nunca mais “amigos” terá,
se não arrumar dinheiro o bastante.
Mas se quer dos parasitas se livrar,
ficar pobre é um jeito interessante.
Espero que valha a experiência
de rico a pobre voltar,
pode parecer incoerência
mas só os Amigos vão sobrar.
Espero a lição ter aprendido,
de em poucos poder confiar.
Mas depois de todo tempo perdido,
só os Amigos na minha casa vão entrar.
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Respostas

Será que existe maldição
capaz de transformar nossas vidas
num violento e eterno furacão
que nos enche de ideias suicidas?
Por que quando uma coisa dá errado
outra pior acontece de imediato,
como se o diabo fosse sincronizado
com um relógio mais exato?
Todos dizem que fé tem que ter,
acreditar que tudo vai melhorar,
que tem gente pior que você,
mas será que isto serve para consolar?
Para que ter pensamento positivo,
imaginar um mundo melhor,
se a cada passo definitivo
fica tudo muito pior?
Por que se contentam com explicações
de quem tem preguiça de pensar,
colocando a culpa em assombrações
para o infortúnio poder justificar?
Para tudo isto só tem um argumento,
baseado na relação de causa e efeito,
a cada passo um movimento,
e até o erro tem que ser perfeito.

Alexandre Guimarães

Tela Ácida

Pintar a realidade não é para um qualquer,
tem que ter audácia e coragem
para mostrar o mundo como ele é,
sem se preocupar com a própria imagem.
Mostrar fantasias e sonhos bonitos
é coisa para a indústria cultural,
que engana os humildes e aflitos
e diz que só o demônio pratica o mal.
O que seria de Picasso e Chagall
se eles não pintassem o real?
O que dizer de Dalí e Goya,
se não retratassem a paranoia?
A liberdade dos devaneios
de pintar o mundo com letras,
desenhar nossos medos e receios
como se fossem telas pretas,
não pode ser censurada
e por nenhum hipócrita amarrada.
O teclado sujo vira pincel,
o monitor é o portal da mente,
a impressora rabisca o papel,
o sentimento é a primeira semente
e para o sonho o único limite é o céu.
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Entropia
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Fome sede água carne
frio escuro medo calor
correr subir pescar comer
olhar perceber pensar viver
Ontem a desordem,
depois do nada eterno,
juntou-se no mar revolto
e viu-se que o caos era ordem.
Tudo para a desordem quer voltar,
mas a vida ordem colocou,
contra o caos ela muito lutou
e ela sabe se auto-organizar.
Tudo isto o homem pode perder
se achar que não é da natureza
que vem todo seu poder
para construir esta ordem e beleza.
É preciso o homem entender
que a vida é o balanço do mar,
entre a maré de caos e ordem
e perceber que isto não é linear.
A força da natureza é preciso temer,
além de gastar muita energia
para a vida poder viver
e vencer a tal lei da entropia.
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Ácido

Perversidade Intrínseca

O ácido arde e corrói
muitas funções ele tem,
além do que ele destrói
a vida ele mantem.

O que dizer sobre o humano,
o superior na evolução do primata?
É um bicho muito estranho,
que o semelhante à toa mata
mas se comporta como rebanho.

Muitos chamam o ruim de ácido,
mas isto só alimenta a hipocrisia
que mantem o homem plácido
diante da falta de harmonia.

Tem DNA de camaleão,
esconde o que quer e pensa
para enganar seu próprio irmão
e receber a migalha como recompensa.

A vida precisa da acidez,
mas os falsos homens bondosos,
fingindo alto grau de sensatez,
são na verdade os grandes mentirosos,
querem impor ao mundo a rigidez.

Também parece uma hiena,
espera o mais forte a caça abater,
para em bando entrar em cena
e roubar por puro prazer.

Se da natureza entendessem,
estes homens prepotentes
saberiam que o ácido faz a vida,
está aí o DNA que não mente.

Carrega o gene de lombriga,
adora revirar uma merda,
por nada perde uma boa briga,
e sua inteligência é muito lerda.

Enquanto se aprecia o alimento gostoso
está lá o ácido para a fome matar,
enquanto se cochila depois do almoço,
ele trabalha para energia aproveitar.

Quer parecer um leão,
mas não tem nada de predador.
É apenas uma vaca no rebanho
que tem Deus como feitor.

Para equilibrar a falsa doçura
daqueles que ignoram a dualidade,
o ácido corrói a doida loucura
e ameniza a dura realidade.

Mas a pior característica de todas
é a maldade gratuita que é praticada.
Muito esforço para se livrar disto precisa
porque a perversidade no DNA está codificada.

