oi, que horas vão?
oito horas vão
vão que vão e
vão em vão

você meu velho inimigo,
como assim eu não,
eu só não tenho paz
e amor

corpo manso permanece
engarrafado escorre bão
abrigo, pão e solidão

quem viver verá
virárá

sonho
e o coração esquece
agarrado na missão
de oito novas
sem perdão

você imenso labirinto,
tem mais um pra coleção
eu só não tenho paz
e amor

se fosse um ou dois apenas
quebrando suas pernas em vários
pedaços
na televisão
e achando bom
se fosse uma ou duas penas
mas não a vida inteira fatiado
como peixe
de supermercado
só achando bom
se a bruxa não andasse em vendas
desfilando no encalço
cheirando cangote,
arrancando pedaço
de todo mundo, não dando espaço
só achando bom
é a nossa vez agora é hora,
tira o pé do chão que agora é glória
senhoras e senhores
na velocidade um milhão
só mais uma vez que é pra história
tira o pé do chão vamos embora
senhoras e senhores
na velocidade um milhão
esquecer, rir e esquecer

pro

...a | q | u | i.....

embora. ô Mundo me perdoe,

blema é seu [agora], batem la fora. Q

mas fundo me perco Quem

uem é de quem? diga amem. Ô Mund

uem é de dentro? quem é de sobra? q

o tem hora deixe nós dois, e vá

o me perdoe, mas, mudo me deito q

fechada a porta, tudo no mudo,
uem é que foi que pediu pra vir a
qui. Ô mundo me perdoe mas Tud

é que foi que pediu pra vir

aqui..... a.q.u.i.....a-q-u-i..

.

nem sei pr’onde estava indo tão rápido quando percebi já era noite
quem chicoteava o cavalo não vou mais
naquela sexta quando tropecei
voltei de onde havia chegado
pensei que você estava ao meu lado rédeas a fio apertando por todos os lados
levando o carro pesado sem explicação
me enganei!
e o que era mesmo que eu vim fazer aqui e ninguém sabe dizer
pra onde ia? e ninguém sabe dizer

quando eu for eu vou feliz
quando eu for eu vou
outra vez cansados nós pulamos
nessa bela e mansa foz
desatar o cego nó
da semana que passou
em silêncio logo misturamos
e o que restou repousou
sabe-se lá o que trarão
o que importa é que aqui é nois.
quando eu for eu vou feliz
tantas idas-vindas revezando
nesse vagão veloz
no escuro tateand
sem saber o que faltou
quando eu for eu vou feliz
que fazer do que vem depois?
faltará, se já se foi?
quem pensaria em abrir mão
quando agora que o tempo parou

não era só amor
em nossas mãos
fina flor abrindo no chão
desaguando cachoeiras
pelas calçadas no breu
não tinha explicação
era você / e era eu

vagarinho para se mover
à órbita e ao som de um prazer
sapateando entre sombras
para inventar um amanheceres
e amanhã ser
você e eu
hora é amor, hora sem favor
barco no furor
mei di mar
hora era flor, hora sem favor
breu e esplendor
dentro de cá

me visita sem aviso
vem rompendo a dor, o tédio, o nojo
não era que meio sem jeito
tropeçando e retomando
o universo apareceu em gotas
que formavam um oceano
e seguem cantando
era você
era eu

olho vivo. te quero inteira apesar dos dentes dos dias agonia que engole a noite, não perca um
pedaço sequer sangue frio nas marés de luzes vazias onde a solidão empunha a foice e abre um
espaço entre nós longo é o caminho longe a cura minha aurora não se perca duro andar sozin entre tanta dor meu agora voltinteira meu bem vou correndo e te encontro no fim levo tudo que eu
tiver ainda, coisa linda e seja o que deus quiser não desisto aquela letra segue mantida onde a
multidão empurra torpe espero escutar a sua voz

hora ou outra
tardar e falhar
beijar a lona em cheio
e respirar
e retirar
a grade do peito
longo
lento
leve

de hora pra outra
sem avisar
pleno escuro
cair maduro
repousar
e respirar
e aprender
amansar a cidade n’alma

e respirar
e aprender
amansar a cidade n’alma
longo
lento
leve
sonho
vento
breve

valha me deus
tantos fragmentos
que a cabeça perdeu
migalha de pão
maria-e-joão
atrás de um caminho sem volta
valha me deus
juntar todos pedacinhos
que já insistem ser meus
não me reconheço não
não me ofereço
e mesmo assim, to na roda

ninguém sai ileso
lento vai e vem
pelo vão estreito
vou vazando daqui
que lado é o meu?
e faz diferença
se a gente já esqueceu?
quem é que vai pagar
quem é que vai cobrar
por essa carcaça morta?
valha me deus
e eu só tenho a ti
quando o silêncio entra em nós
tudo é se repetir
e se repetirá
que bom quando estamos a sós

Oba, quanto tempo
desenhou-se na face
mas estou de volta
mas o que importa?
estou de volta
ah, nem me lembro
quantos foram os passos
pianos nas costas
abrem se as portas
estou de volta
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