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 A cor do progresso

Ai, na moral, sem neurose deixa eu te falar, sente o bit e vamos conversar... 

O ano passou, a gente comemorou, mas tem uma coisa me incomodando aqui e eu vou ter que
falar, mas se liga isso não é rap de protesto é só um manifesto da minha opinião, então senti ai,
irmão! A escravidão acabou não é? Todos tem seu valor, ne? Pois é, alguém devia avisar, por que
tem preto morrendo no supermercado quando vai comprar. 

Cara para de bobeira, se o racismo é crime, por que eu ainda vejo negro morrer na televisão? 

Diz ai, irmão. Não é questão racial, e sim, social! O cara vê um negro já pensa que é ladrão se liga
irmão, bandido ta na televisão, lá no tal do mensalão. Deixa eu te falar, tu sabe qual é a cor do
progresso? VERMELHA. Sangue que todos temos na veia, se você se cortar, vai sangrar, que cor é
deu sangue meu chegado? Pois é, a mesma cor de qualquer preto favelado!
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 Guerra

  

Nos somos soldados, e quase ninguém percebeu... 

Estamos em guerra? Não. 

Mas a vida é um campo de batalha se tu abaixa a guarda ele te metralha! 

Então, levanta a cabeça, firma os pés no chão, faz uma oração e segue em frente. Por que atrás de
ti tem é muita gente! 

Dez para de levantar, trinta só pra fofocar, oitenta só quer criticar, e assim segue o baile. 

E a guerra sabe qual é? 

Continuar lutando, mesmo quando mal se aguenta em pé!
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 Morena 

O morena não faz assim, não rebola assim eu que já to afim não vai dar.... 

Ela quer rebolar, ela quer dançar, picando o olho não quer mais parar... 

E eu babando ela só provocando se insinuado, ai! 

Bora brincar, de pique pega amor? 

Não me flor, de esconde, esconde, diz ai, se imagina onde? 

De baixo do cobertor, você se esconde, para eu achar, o que começou na festa, agora não quer
mais parar, vai sobe em cima e rebola, vai lá dança ai, agora. 

E ela dançou, me provocou e me cansou,  esta sabe brincar, será que amanha ela vai voltar? 
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 Feito Aço 

O ser humano é fraco, atoa ele quebra, mas também como não quebrar com o peso que carrega? 

Eu sei a gente é de carne e osso, chora, sorri, dizem que a gente é racional, mas tá mais pra
emocional. 

Quer saber? As vezes é preciso ter peito de aço, tipo super men, ou se regenerar da dor, tipo
Wolverine dos X-men, mas como fazer pra aguentar? 

Uma palavra: fé. Fé que tudo vai melhorar, fé pra erguer a cabeça, sacudir a poeira e continuar a
lutar. 

Quem corre da luta, morre cansado! Eu prefiro encarar do que deixar de lado. 

A gente não é feito de aço, mas ta sempre pronto pro regaço, por que Brasileiro não desisti, que
desisti já perdeu, e quem quer perder? 

Com certeza não, eu. 

  

  

  

 

Página 12/171



Antologia de kaido

   o monstro

  

Sabe quanto tu é criança, tem medo do escuro, do monstro debaixo da cama, mas ai tu cresce e
descobre uma triste e dura verdade, que na realidade não tem nada lá, o verdadeiro monstro ta do
seu lado, ou ate na televisão.... 

O verdadeiro monstro é o próprio ser humano irmão! 

Quem: mata, rouba, estupra e faz de um tudo por dinheiro, ate finge ser verdadeiro, o ser humano,
né? 

Que apesar de ter nome de humano, vive dando tiro no pé dos irmão,  me explica quem é o
monstro então?

Página 13/171



Antologia de kaido

 igualdade 

  

Todo movimento merece voz, merece vez, afinal se não luta não vence. 

Mas as vezes algumas pessoas tendem a exagerar, e todo exagero só vem pra estragar! 

Exagerou no açúcar veio a diabete,  exagerou na bebida veio a ressaca,  exageram quando
acharam que o homem era superior, na real já era se se supor. 

Ai o machismo nasceu, e pra lutar em pé de igualdade o feminismo chegou, mas ai amigo veio
umas mina, com umas ideia errada e também exagerou. 

Será que é pedir de mais? Igualdade rapaz! 

Não importa, seu sexo, sua cor, religião, seja como for, sem exageros, somos todos iguais, todos
remos e simples mortais, se achando de mais, para né rapaz! 
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  O descanso do guerreiro

 

  

Quem ta cansado quer um travesseiro, mas sabe qual o melhor descanso guerreiro? 

O colo de uma dona responsa pra deitar, um abraço quente, um beijo ardente, bem devagar... 

Tu pode ta cansado, preocupado, o que for, tu deita no colo dela e ela te pergunta: o que foi amor? 

Ai tu derreteu, foi pra lona, ta no chão, ou melhor ainda no colchão... 

Deste é o descanso de um guerreiro, aquele que tampa o dia inteiro, e não vê a hora de rever sua
amada, por que a vida sozinho guerreiro, vish não ta com nada! 
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 Vida de boêmio

Entre bares, bordeis, notas e papeis... copos de bebida na mão, cigarros acesos, ou cinzas no
balcão, nada disso preencher o coração. 

Amigos de noitada, bebida, mulherada é gostoso não nego, mas não dura para sempre, os amigos
vem e vão, as garrafas vazias ficam espalhadas no chão, e o pior é meu colchão.... 

(...) Ao anoitecer, carinho, diversão, mas ao amanhecer esta solidão! 

De que vale então?

Página 16/171



Antologia de kaido

 Fantasmas do passado

  

  

Ei será que ele me esqueceu? 

As cartas, ela ainda guarda? 

Aquele ursinho de pelúcia ainda ta na sua cama? 

Tantas perguntas que vão ficar sem resposta, na verdade é pior do que jogo de aposta, é como um
vicio, você se acostuma com a pessoa, a voz, o jeito... tudo. 

Se acabou e por que tinha que acabar, mas sua foto, desculpa, mas eu tive que queimar, não é por
maldade,  e que não podia te ver, ou eu ia lembrar, sabe como é o ditado: o que os olhos não vem
o coração não sente. 

Então eu pensei, eu queimo e ai de repente eu esqueço ne? 

Ate eu ouvir sua voz naquele ligação, foi como uma pedrada! 

Voltou tudo outra vez! 

Então eu sai, corre e me esconde! Para não ouvir sua voz de novo, eu não desejo mal, ao contrario
de quero bem, mas se não da certo cada um por si, é assim que é, é como tem que ser... 

Tenta entender, minha cabeça já te esquceu, mas meu coração ainda se lembra... 
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 Carta de alforria 

Já foi escravo do amor, já me apaixonei, já sofri, hoje em dia me libertei, vivo minha alforria. 

Babada, motel, de fez ou outra bordel, uma mulata de lado pronta a me beijar, é dai que eu vou ter
que pagar? 

É diversão o ano inteiro, de janeiro a janeiro, claro de fez em quanto bate a solidão, afinal preferia
um namoro serio a estar aqui neste colchão. 

Fazer o que se o destino não quis? 

O que importa é ser feliz!
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 Código de honra

Se eu te perguntar: o que te rege? 

O que te movimenta? 

Qual a coisa de você não faria de jeito nenhum? 

Independente do senso comum. 

Sabe aquele ditado: eu tudo posso, mas sem tudo me convém. 

Pois é, é bem por ai. Existem leis que governam o pais, que ditam o certo e o errado e isso não
impende ninguém de ser feliz,  mas tem gente que faz merda e escapa por um triz... 

Por que o sistema é uma meretriz! 

Se tem dinheiro, saiu... não importa, quem matou, o que roubou, pagou, acabou. 

Mas diz pra mim: e a honra? Cadê? 

E o caráter onde foi parar? 

Por que na infância, todos tem alguém pra ensinar o caminho, então o ensinaram errado, ou
esqueceram o lado certo da estrada, diz ai: qual é parada? 
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 A ira 

Jamais provoque a ira de homem, você não sabe seus limites ate testar, mas pode ser tarde
demais para recuar... 

A fúria de um dragão, o calor, a pressão, as garras de uma fera querendo de rasgar, você quer
mesmo me provocar? 

Eu sou o primeiro a fugir da confusão, mas não se engane, arde dentro do peito a fúria de um
dragão! 

Guerreiro nato, se mexer comigo, eu ate tolero, mas toca nos meus amigos e na minha família, e
vai se arrepender, vai ser, a sombra de dragão aos poucos aparecer. 

Deixa eu te perguntar: vale a pena provocar? 

Se você não sabe a reação, deixa quieto irmão, ou se prepara pra garras de um dragão... 
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 Sombra do lobo 

Se você fosse um animal, qual você seria? 

Eu o lobo, não é mera ousadia, e por filosofia.... 

Eu sou da noite da madrugada, a lua é minha namorada, ela me acompanha e me ilumina, para
que não erre o passo, mesmo na neblina. 

Sou o lobo, calmo, não! Mas manso como um cão. 

Sigo meu caminho e cuido dos meus, se você me ataca, as garras eu mostro, posso morder, e
posso lamber, só vai depender do que você vai fazer. 

Eu uivo pra lua na caminhada, sob a noite minha jornada, as vezes calma, as vezes caçada, tudo
depende da alvorada. 

Cruze com o lobo e sinta as presas de cortar, cuidado com ele você vai se apaixonar... 
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 Habilidades 

Uma das maiores habilidades é a observação, observar, prestar bastante atenção, reconhecer
detalhes, montar um padrão. 

Fica difícil ser enganado, quando você é observador... 

Eu tenho esta habilidade, mas não me orgulho dela, graças a ela sou capaz de reconhecer a
essência de uma pessoa, reconheço um olhar de maldade, a frieza da própria humanidade. 

Tenho esta habilidade! 

Reconheço uma prostituta, antes que a maioria se quer note que se trata de uma! 

Eu não sou bom de exatas, mas são ótimo em humanas. Lhe dar com o ser humano, é complicado,
mas se você é capaz de observar, você tem a visão além do alcance e este é o verdadeiro lance! 

Mas cuidado, o ser humano tem sua beleza, mas nem sempre tem boa natureza... 
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 Lobo Solitário 

Eu uivo pra lua enquanto ela se insinua, eu olho e ela já ta nua... 

Calcinha jogada, sob chão, ela nua em cima  do colchão, naquele momento eu to feliz, ne parceiro?

Pena que este momento não dura, o tempo inteiro! 

A noite acaba, em no amanhecer, agradeço por mais um dia, poder viver, mas saio daqui triste
solitário, sem saber, se sou esperto ou um otario. 

No fim, sou um lobo, um lobo solitário! 
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 Samurai 

Eu não nasci no Japão, tão pouco viajei pra lá, mas conheço o código samurai, e lenda que nasceu
na terra do sol poente. 

Quer saber o que torna eles lendários pra mim? 

Honra, senso de dever, caráter, coisas que infelizmente não se vê muito por ai... 

Triste imaginar, coitado daquele que já é mais velho pois é pode lembrar.... 

Do caráter decadente, da honra inexistente, aaa, antigamente... 

Ensinavam que homem tem que ter palavra, que uma fiz digo, tratado, não precisa papel assinado,
mesmo nos dias de hoje é assim que fui ensinado. 

Tenho uma pergunta: você sabe ser honrado?
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  A Fera 

Você conhece a historia dos dois lobos? 

Segura ae, que eu vou te contar... 

Diz a lenda que todo ser humano sem exceção, carrega uma fera no coração, o lobo acorrentado
com toda maldade e rancor  que você possa ter; mas a também um lobo calmo, manso dentro de
você. 

Você é o tratador, é você quem desiste qual desses deve comer, mas só a ração uma vez por dia,
e o suficiente pra um... 

Decida qual deve comer e qual deve morrer! 

O lobo que contem todo o seu ódio e rancor, ou aquele manso com carinho e amor? 

O que você matar define quem você ira se tornar... 
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 Alma de lutador 

Já dizia o Rock: não importa o quanto você sabe bater, mas sim, o quanto aguenta apanhar... 

E vou te falar, 2020 bateu e bateu pesado, mas quer saber, meu chegado, se você tai do outro
lado, o ano virou, meu consagrado! 

Tem que ter alma de lutador, bater, treinar, suar, lutar, mas sobre tudo saber apanhar! 

Treinar a resistir, por que o mundo tai batendo, todo dia, gente caindo, mas a gente segue vivendo
e vencendo. 

Cada novo desafio, cada porrada que me dão, eles batem, eu sinto a pressão, a gente cai, mas não
fica no chão! 

O juiz conta ate dez, e nem que eu firme na ponta dos pés... 

To eu ali devo, descendo porrada neste povo! 

E assim que se vive a vida, se estamos em guerra, não tema uma batalha perdida, perdeu, mas
não é o fim da partida. 

E ai irmão, bora lutar? Se tem fé então existe força, bora continuar... 
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 Louca ou marrenta 

Se ela é louca ou marrenta eu não sei dizer, só não quero me envolver... 

Olha eu vou te falar, eu tenho aquele vídeo guardado, pra ver ela rebolar! 

A danada é gostosa! Isso eu tenho que aceitar, mas de que adianta se não da pra conversar? 

Se ate no bordel, depois que o serviço acaba, eu bato papo, enquanto a dona manda fumaça pro
céu, do que adianta ela ser mo gostosa, não da pra conversar, se não a dialogo não tem graça. 

Ela é marreta ou louca tanto faz, doido eu também só e eu sigo em paz! 

E no final das contas o que aconteceu? 

O desejo segue comigo, mas não há nenhum abrigo.
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  Mascaras 

Quanto mais falta é a pessoa, mais ela ri atoa! 

Quando ela é fácil demais de agradar, ela ta querendo de enganar! 

Quanto mais amigos ela tem, é sinal de que ela só age como lhe convém. 

Falsidade é como uma mascara, que você põe para agradar, ludibriar, seduzir,  ou tapear. 

Mais tempo vai, tempo vem e esta mascara vai cair, meu chegado, você ta preparado? 

Quanto mais verdadeiro tu é, mais vem nego falador, pra encher seu saco! 

Por nego gosta é de puxa saco! 

Quanto mais sincero você se for, mais severo será o rigor! 

Hoje em dia, o povo ta tão acostumado com as mascaras, com a falsidade, que se tu for de
verdade, tu sai de errado, é o cara ignorante é deixado de lado. 

Eu prefiro andar com poucos e ser verdadeiro, do quer suar a porra de uma mascara pra agradar o
mundo inteiro!
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 Tipo Sub Zero 

Eu to tipo Sub Zero, ninja letal, as vezes frio isso pra mim já é normal! 

Eu não nasci assim, também não deixei de sentir, ainda sinto, só aprende a fingir, ignorar, estriar... 

Peço pra não me julgar, sou como tantos que já sofreram só por amar.... 

Você sabe o que é chorar de amor? 

Eu sei! 

Você sabe o que é sentir tanta falta que parece ate uma dor? 

Eu sei! 

É por isso que esfriei! Cansei, me decepcionei, já sofri e chorei demais, agora eu gelei! 

Meu coração não é de pedra, ele é de gelo, ainda pode voltar a aquecer, mas quero ver alguém
merecer... 
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 Boxeador 

O grande Ali lutou duas lutas diferentes e todas de forma muito valente, uma no ringue onde se
consagrou, outra no mundo, contra o racismo, nesta ele sangrou... 

Anos depois da luta de Ali, ainda há negros morrendo, não to entendo? Será que ninguém o ouviu?
Será que ninguém se quer o viu? 

Rock disse uma vez que o que torna um bom lutador é aguentar apanhar, mas diz ai Rock quanto
nos ainda temos que aguentar? 

Racismo, violência, corrupção, o pais tem mais defeito ainda, politico ladrão, ainda dizem: cuidado
lá no murro do Alemão! 

Fica tranquilo é no senado que ta os ladrão! 

A gente é boxeador, a gente é lutador, o mundo da batendo e a gente desviado, mas vez ou outra
ele acaba acertando, mas  no final a gente levanta e segui lutando! 

Como o grande Ali, e como Rock fazia, a gente acorda cedo, pra lutar mais um dia! 
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 Cicatrizes 

Me responde: você tem alguma cicatriz? 

Não só as do corpo, mas as da mente, do coração... e ai tem ou não? 

Se você viveu, você sofreu! Não há exceção é regra. 

E este sofrimento seja  ele qual for de deu uma cicatriz, um lembrete pra pensar: porra, esta foi por
um triz! 

Já pra que serve as cicatrizes? 

Elas são medalhas! 

Elas são a prova de que você, viveu, sofreu, mas venceu! 

 Se há uma cicatriz quer dizer que a ferida já acabou, o pior daquela historia já passou. 

Honre as cicatrizes que carrega, lute pois morto já esta o soldado que se entrega! 
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  Da cor do pecado 

Se é vaidade não sei... 

Que a desejo, isso há! 

Ela é da cor do pecado, me deixa pirado, me deixa excitado, como resistir? 

Não sei, mas tentei! Ainda to tentado... 

Mas quer saber o que eu imaginei? 

Vaidade, sedução, instinto, pregação, você gemendo no meu colchão!  

Isso é o que vem na imaginação!
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 Mãos de um boxeador 

Suor, Sangue, calos... ferimentos são alguns dos " tormentos" que um boxador se sujeita no treino. 

Sabe pra que? 

Pra vencer lutas, para se preparar para as batalhas, para tornar o corpo tão forte, tão resistente que
quando de fato houver um oponente estejamos prontos. 

 E qual o maior oponente que você pode ter? 

Sabe me responder? 

A resposta é a vida! 

Ela não te ensina a ser forte, nem vem com manual, ela de da os desafios e se você falha ela da
lição de moral! 

Ela não pergunta se você ta pronto, ela vem pra de bater, por isso é importante treinar, deu pra
entender? 

Tenha mãos calejadas, duras de tanto treinar, quando mais você for resistente menos a vida pode
de derrubar! 
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 A sombra na escuridão 

Eu sou a sombra que paira sob a escuridão, sou o vigia desta podridão, sou o guardião na
escuridão. 

Criminosos, traficantes, vão tremer ao meu nome escutar, terão medo de andar a noite e comigo
esbarar, eu me esconde na sombras para amedrontar. 

Eu sou a noite! 

Sou o vigia nas sombras, e não importam quantos viram no fim eles caíram! 

Sou aquele que trás a luz, mas habita a escuridão, sou o fantasma que protege esta cidade da
podridão! 

Quem sou eu? Você me pergunta... 

Veja, o morcego em meu peito, e saiba quem te derrotou, sou Batman o vigilante mascarado, seu
pesadelo incarnado.
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 Deixa quieto  

A gente chamou as dona apareceu,  deixa isso quieto o culpado não fui eu... 

Nem é uma festa grande, ela é particular, eu e esta gata só pra esquentar! 

Era pra ser uma festinha de dez convidados no máximo, mas quer saber, prefiro a dois, o resto
deixa pra depois. 

Deixei o pessoal lá na cozinha, bora subir ne morena, la em cima a gente toma uma tacinha. 

É ela subiu, subiu ate demais! Vish! Foi uma loucura rapaz! 

Tudo não vou poder contar, mas como aquela morena sabe rebolar! 

Deixa quieto, finge que nada aconteceu, ela saiu daqui logo de amanheceu. 

Eu ate fiz um café, mas ela não quis esperar, disse que tinha hora pra chegar. 
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 Tentativas 

As vezes eu me pego a lembrar, todas as tentativas que eu fiz de amar... 

Engraçado, pensar. Me apaixonei, sofri. Amei, também sofri. 

Quando namorei, ai eu sofri mesmo! 

Mas que saber, estas coisas, são assim... tentativa e erro! Naquele dia, naquela hora, não era pra
mim. 

Este é o tipo de coisa que não adianta procurar, ele é que vai te achar. 

Eu só esfriei, me protegi! 

Mas nunca desisti! 
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 Era foto ou provação 

Era sua foto no seu integram, mas tava tão sexy, que eu pirei... 

Eu te acho uma gata! Mas é claro que eu não falei, você é tão mareta que eu me calei. 

Mas ao ver aquelas fotos na beira da piscina, este seu corpo, ele me fascina. 

Se você quiser, se você deixar, aaa... prometo vou aproveitar! 

Vou te ensinar como se trata uma mulher, vou te pirar do jeito que você quer! 

Vou deixar você subir, rebolar, vamos começar... 

Eu pego no seu cabelo e brinco com você, se você deixar eu de dou prazer, você vai querer?
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 Vinho e mulheres 

Sabe uma coisa engraçada, a bebida esta relacionada a mulher, quer que eu prove? 

Qual o maior motivo pra beber em tudo o país? 

Não, não é por estar feliz! 

É traição, solidão.... 

Sua mulher traiu você, a sua dama não quer te ver, bora beber! 

Mas pra mim, não é cachaça, não é cerveja, não... 

Quando eu quero beber, pra esquecer, ou pensar, ou ate pra lembrar, é o vinho que vem me
consolar. 
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 Rotas do Ódio

Nego odeia a cor, não da valor, nego odeia a sua região, a sua opção... 

Nego te odeia por ser pobre, chinês, camponês não importa! 

No fim esta não é a proposta. 

O mundo é cercado de preconceito, de desrespeito, desunião, desigualdade, e muito " des" né
não? 

A gente tem uma opção, fazer oposição! 

Não importa, se é tatuado, preto, favelado, se é podre, se é rico, não faz diferença, o ódio é uma
doença! 

Apreenda de uma fez, respeito não pode ser comprado tem que ser merecido, mas se você não
respeita ninguém, quem te respeita, hein?

Página 39/171



Antologia de kaido

 A Fúria de um titã 

No passado fui amedrontado, vi os horrores da humanidade, vi que não são humanos de verdade. 

Começaram uma guerra, sem pensar, no sangue na terra, em quantas crianças iam chorar, em
quantos pais teriam que matar. 

No sofrimento eu me ergui, treinei, lutei, cheguei aqui! 

Eu prometi que não ia mais chorar, eu prometi que agora ia revidar. 

Me queriam como inimigo? 

Conseguiram! 

Destruíram meu mundo minha inocência, agora eu não terei mais clemencia! 

BOOM! Perdi a paciência! 

"Eren tem crianças aqui" 

Me responde: onde eu morei não tinha? 

Me tornei a vingança, agora eu só um titã, quem um dia chorou, hoje te ataca! 

Um conselho que eu vou de dar, não faça inimigos,  eles podem voltar... 

Ai vai ser tarde demais pra lamentar! 

O que você faz, a vida vem de cobrar. 

O que vai fazer quando esta hora chegar? 
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 Complicação 

Você é estudado? Tem mestrado? Doutorado? Pôs graduação... 

Pode ter o diploma que você quiser, mas você nunca vai entender a mente de uma mulher! 

A real é que seja, quem for, entrar num mente é complicado, eu não sou de marte, e nem sou
caçador, muito menos um doutor. 

Mas duvido, qualquer um entender a mente de uma mulher. 

 Homem é difícil, eu sei, mas a nossa mente é de quatro demissões, demora mais a gente entende.

Agora com mulher, parceiro a historia é outra, se pedirem pra escrever um livro explicado as
mulheres, quantas paginas você acha que vai ter? 

Eu te respondo: paginas suficientes para você morrer sem acabar de ler. 

Sabe por que? 

Não. 

Esta é pergunta de um milhão! 

  

 

Página 41/171



Antologia de kaido

 O caminho do guerreiro

Se perguntar a um monge, por que ele aprende a lutar, ele dirá que é pra se disciplinar... 

Se perguntar a um lutador, dirá que é profissão. 

Se perguntar a um valentão dirá que é pela diversão. 

Quer saber por que um guerreiro, aprende a lutar? 

Treinar seu corpo para resistir a dor, por que com a vida, meu amigo nem sempre é no amor. 

Apreender a bater sim, mas nunca pra ferir, sempre pra revidar, nunca seja o primeiro a atacar. 
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 Bicho Homem 

Você sabia que somos animais? 

Pela ciência racionais, pela filosofia emocionais... 

Também temos desejos, instintos ferozes,  raiva, dor, saudade, amor. 

Dada um destes gera um reação então cuidado, irmão! 

Somos emocionais, poucas vezes você acha pela razão, sua vida, suas palavras, suas ações, são
na maioria emoção. 

Isso é bom, não é ruim, o bicho homem é sociável no fim. 

Mas tome cuidado, emoção demais trás o extinto a tona, e ele não costuma ajudar, tome cuidado
pra não se enganar!
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 Achei que não era pra julgar 

Diz que é feminista faz pose igual artista, diz que dada um sabe do seu, diz... 

Só diz, ne? 

 Bastou alguém fofocar, passou suas fotos eu olhar, e adivinha? 

Você veio me julgar! 

Diz que é feminista, quer ser jornalista... 

Confere os fatos! 

Você vai ver que em toda a minha existência, não há um ato meu, cuja eu me arrependa da
consequência. 

" o querida" o que eu faço, eu faço por que eu quis! 

Ninguém presta costas por ser feliz! 
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 Esteja pronto 

Tem pessoas que acham que treinar de torna violento, que saber revidar, de faz violento, que
pessoas que aprender a lutar, querem machucar. 

Mas sabia que não! 

Na verdade é o contrario irmão. 

Boxe, não ensina a machucar, ensina a lutar. 

E assim é toda arte marcial, o culpado não é arma e sim quem puxa o gatinho no final. 

Armas não matam pessoas, artes marciais não ferem ninguém, tudo depende de quem? 

De você, de mim. 

Eu treino sei brigar sim,  mas é defesa pessoal, não ataque inicial!
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 Acostumando com a ausência

Tem alguém ali do lado, alguém por que tu é apegado, ai a pessoa começa a sumir, você vai
procurar, manda mensagem faz ligação, roda de tudo, rola ate preocupação. 

Depois a pessoa volta, muitas vezes se desculpando, justificando, mas ai some de novo... 

Com o tempo, a ausência passa a não ser notada, fez ou outra você manda uma mensagem: e ai
camarada. Depois disso mais nada. 

Sabe por que? 

Se não valorizam a sua companhia não mendigue atenção! 

Se te esqueçam, esqueça também! 

Reze por ele ou ela, mas não viva na sombra de ninguém!
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 Geração mimimi 

Ta certo, eu to ligado que tem muito nego errado, muito preconceito disfarçado, muito direito
tomado, tem muito trem errado. 

Tem muita coisa que precisa ser avaliada, repensada, melhorada... não nego. 

Mas tem gente confundindo os caminhos, dizem lutar por igualdade, por melhoria,  por uma certa
ideologia. 

Mas sabe qual é a real? 

A geração da fraca irmão, muito convívio cibernético e pouco social, não sabem mais lidar com as
pessoas no final. 

Uma opinião, gera discursão, vira brinca, textão, não era melhor aprender a conviver não?
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 Catalizador 

Na luta a gente apreende a usar as emoções a favor, a não perder o controle fazer um catalizador! 

Se você fica irritado demais do que você é capaz? 

Normalmente a raiva não é boa conselheira rapaz! 

Mas de um estressado pra outro como se faz? 

Compra um saco de pancada e vai treinar, toda vez que se estressar, não deixa a raiva dominar,
deita o saco na borrada ate a cabeça estriar. 

Depois de um tempo, quando você se irritar, e tiver que lutar, se for extremamente necessário, você
não vai perder a cabeça por completo, é serio, irmão, papo reto. 

Você vai estar tão acostumado a treinar irritado, que se tiver que lutar, se não puder evitar, você vai
conseguir raciocinar. 

O suficiente para não exagerar, não use a raiva como conselheira, use como gasolina, mantenha o
foco, tenha disciplina. 
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 A lenda de Barba Branca 

Tremam de ande do meu poder, meus aos 71 anos ainda faço o mar tremer! 

Pirata lendário, capitão não um secundário, considero minha tripulação a minha família, são meus
filhos, eu os adorei, sou pai deles é tudo que eu sei. 

Quando comecei a trilhar este caminho, não queria ouro, não queria fama, não queria nem mesmo
muitas mulheres na minha cama. 

Eu comecei sozinho, eu me lancei ao mar, e promete a mim mesmo, uma família eu sou achar. 

Por isso cada membro da minha tripulação é família tendo meu sangue ou não. 

Tentaram prender meu filho, condenaram ele a morte, coitadinhos  tão sem sorte! 

A guerra começou! 

Eu sou fazer sangrar! 

Devolveram o meu filho ou o mar inteiro vai se agitar. 

Já viu um terremoto? 

Sabe quantos ele pode matar? 

Se prepara! Por que vai tudo balançar! 
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 O herói 

Ta procurando um herói? Daqueles de filme, ou tipo cowboy, sinto muito irmão, mas não tem não. 

Mas tem herói na vida real sabia? 

Pois é parceiro, quem diria. 

O cara que ajuda o necessitado, se torna um herói, seu pai é o primeiro herói que tu vai conhecer,
apesar de algumas vezes isso não acontecer... 

Tem heróis por ai é só procurar, nenhum com um S no peito, mas tem herói sim, to falando de
gente normal, que não tem pele verde nem se transforma em animal. 

O bombeiro que salva do incêndio, o medico que cuida de você, todos os amigos de verdade que
tão pra te proteger, são heróis do jeito deles, deu pra entender? 
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 Pela capa não da pra ler 

Deixe um livro na estante olhe por ele por um instante, a capa dele te interessou? 

Mas pode ser que o conteúdo, não! 

Então vê se presta atenção! 

Pela capa não da pra ler, tudo que você vai ver, é um desenho desfocado da realidade, pra chamar
atenção e só por pura vaidade. 

Tem gente que é assim, lindo (a) por fora, mas por dentro, é uma porcaria, quem diria ne? 

Na verdade já existe um ditado por sinal muito adequado: " por fora bela viola, por dentro pão
bolorento." 

Então cuidado, ao se envolver, preste atenção, na fala, na ação, na aparência nem tanto irmão. 

 

Página 51/171



Antologia de kaido

 O peso de uma palavra 

Por que se assina um contrato? 

Para forçar alguém a cumprir um acordo, este é o fato. Mas afinal, por que não confiar? 

Simples, o ser humano não sabe lhe dar. 

Se você der sua palavra, honre ela! 

Palavras tem peso, não podem ser ditas por tabela. 

Se ninguém tiver palavra, em quem confiar? O ser humano, perdeu a capacidade, de ser honrar? 

Um pedaço de papel tem mais peso que uma palavra dada! 

Ora, faça-me o favor! 

A palavra é um objeto de valor. 

Mas que pode ser desvalorizado, se não for devidamente cuidado! 
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 O nascer do sol 

Viu minha fraqueza na escuridão? 

Me viu cair em meio chão? 

Me viu sofrer uma decepção? 

Que foi? Acha que foi derrotado? 

Acha que a sombra me engoliu? 

Não! A noite passou eu me levantei, se lamentei ou se chorei, o importante é que superei! 

Ao nascer do sol, no brilho do farol, quando o meio dia chegar, vai ver minha força aumentar, e vai
pensar: não é este que eu vi caído? Achei que ele tinha desistido. 

Este é meu segredo, enquanto houver um novo dia, enquanto o sol nascer, você vai me ver vencer!
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 Fraqueza e desejo 

  

Bem, muitas historias  por ai, dizem que se importar de torna fraco... 

Que ter alguém te faz ter uma fraqueza também. 

E que o melhor caminho é a solidão, será? 

Acho que não. 

Dizem também pra controlar seu desejo, ate que neste ponto, sentido eu vejo... 

Mas você já teve muita vontade de sentir um beijo? 

Sabe estas duas coisas se unem e pouca gente nota. 

Você deseja alguém, na cama, intimamente e logo, talvez passe a amar, ao ponto daquela pessoa
ser a primeira coisa no seu pensar. 

Ai você aprendeu a amar! 

E passa a querer proteger, cuidar. 

Isso tudo enquanto ainda continua a desejar. 

Sabe não é fraqueza é força! 

Não se luta pra matar, e sim pra proteger, faça o favor a si mesmo de nunca se esquecer! 
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 Torna-te invisível 

  

Torna-te invisível quando meus olhos te veem porem a mente lhe rejeita! 

Torne-te invisível quando tu vistes o melhor de mim, e me recusantes. 

Torna-te pois invisível quando teu corpo me é desejável, porem tuas atitudes a fazem ser uma
pessoa da qual me afasto. 

Me arrasto pra entender, e mesmo querendo, ainda não compreendo! 

Como pode uma pessoa tão bela, ter na cabeça algo de menor valor do que uma simples panela? 

Você ainda é jovem, talvez um dia, entenda. 

Mas ate que compreenda o que tem real valor, se torna invisível a mim por favor...
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 Fera ferida 

Quando era criança achava mo massa, a bela e fera, tão singela poesia,  não entendeu? 

Então deixa eu explicar... 

O mito da fera, pra mim pouca coisa supera, um homem tem uma fera dentro de si, é real eu já vi! 

Convivo com a minha todo dia, tudo em paz e harmonia. 

Sabe a bela no caso e qualquer mulher que conseguir de amolecer, tirar a fera ferida de dentro de
você. 

Acredite algumas vão tentar, uma só vai conseguir... 

As vezes eu me pergunto: será que minha bela ainda pode existir? 
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 O olhar de um lobo 

Se um homem tiver o olhar de um lobo comece a temer... 

O que é o olhar de um lobo? 

Feras porem normalmente calmas, você não vai ver um lobo latindo, com facilidade, na verdade, na
maioria das vezes ele vai estar quieto, de olhando, manso apesar observando... 

Você pode passar, sem medo, ele não vai te atacar, mas não vai desviar o olhar. 

O lobo é desconfiado e vale a pena aprender, afinal o que você prefere: desconfiar ou pagar pra
ver? 

A gente nunca sabe quem tá do nosso lado. Então cuidado, pra não se arrepender. 

Sabe por que o lobo não late? 

Por que ele não precisa! 

Se ele mudar o olhar, você aperta o passo e pisa! 

O olhar do lobo impõe respeito, este é o valor do olhar de um sujeito! 
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 O vírus 

Pois é, quem diria, 2020 chegou e trouxe com ele uma pandemia, medo, morte, que falta de sorte. 

Mas sabe o vírus é ruim, a doença é ruim, as mortes são ruins, em fim, não to aqui pra dizer que a
pandemia é boa, mas eu estive pensando, e ela ta nos ensinando... 

Ensinando a amar, a ter mais compaixão, a perdoar o irmão, por que o dia de amanha não é seu,
ela tem mostrado a fragilidade humana. 

Mostrado que não adianta fazer pose de bacana, ter muita grana, se não tem a saúde... 

Mostrado que o destino do rico e do podre é igual no final, caixão, bem abaixo do chão. 

 Se você não aprender com esta pandemia, a ser mais humano, a ser empatia, bem, mesmo
sabendo muitas palavras não sei como te classificaria. 

Fica a lição! 
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 O caçador de monstros 

Monstros não estão debaixo da sua cama, ou no escuro da sua casa, eles estão dentro das
pessoas. 

O que uma pessoa realmente pode fazer? 

Ate onde ela pode chegar? 

O caçador sabe disso, ele vê o que os outros não veem, sente o que tentam esconder, vê o animal
que há talvez em você. 

E acredite ele vai te encontrar, ele vai te caçar e cobrar o preço! 

Você consegui pagar? 

Esta disposto a aguentar? 

A justiça pode demorar, mas jamais falhar! 

E quando o caçador te encontrar o que você fará?
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 Tipo mosca 

Negin vem tipo mosca, tipo inseto passado por pequenas brechas, ouvindo atrás da porta, só pra
tomar conta ta minha vida, gente... que pessoa enxerida! 

Se metendo onde não foi chama, cheia das ideia errada! 

Fala pra mim, tu conhece gente assim? 

Um vizinho, um amigo, ou ate mesmo um parente tem sempre alguém de olho na vida da gente. 

Sabe o que tu fez, o que tu comeu, com quem tu dormiu... 

Agora eu perguntou: de que lhe serviu? 

Se a vida é só minha, eu pago o que eu devo, então em que te ajudou? 

Eu vou te dar um gato de presente, pra ver se tu cuida das vidas dele e esquece a minha, valeu
mosquinha. 
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 Caçador de ilusões 

Na vida a gente, vive de ilusão parceiro, já percebeu? 

Quando tu é criança, tu quer crescer, envelhecer, ver a vida, como vai ser. 

Tu fica adulto e lembra de quando era criança e quer voltar a trás: quanta saudade me trás. 

Ai nego quer dinheiro, mansão, um carro maneiro. Adoece ou morre, e deixa tudo pra trás, olha a
ilusão de novo rapaz! 

A gente sempre quer, dormir com mina gata, gostosa, mas esquece que caráter vem primeiro, se
fode ai já viu, né parceiro?  

Ilusão, de uma bela mulher, ilusão de crescer, a ilusão de ter, e no fim só vivemos por ilusões. 

Não me entenda mal, é divertido, é fase tipo brincar de mocinho e bandido. 

O fato é que sem a ilusão a vida não tem graça, mas cuidado, a mente salva e também mata! 

Tudo depende do que ela retrata. 
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 O encontro dos lobos 

Vieram a te mim, mas sobras do meu ser, os dois lobos que habitam o meu viver. 

Um branco como neve, com olhos cor de céu, outro negro como as sombras, como a noite sem
luar, de olhos rubros como sangue, presas a mostra, e garras prontas a fatiar. 

O lobo branco consciente do fato,  veio me dizer o que estou cansado de saber, que um homem
tem que ter honra e ela tem que prevalecer. 

O lobo negro tomado pelo desejo da curiosidade, disse que não traia minha honra se eu apenas
olhasse, afinal um homem é antes de tudo um homem e tem desejos. 

Concordei com ambos e vi em uma encruzilhada, fiz os dois se abraçarem e outro lobo emergiu um
de pelos cinzas como as te uma braseira. 

O lobo cinzento disse: respeite a situação, não condene ninguém, veja, mate sua curiosidade,
porem honre a mulher, seja homem de fato e não um moleque qualquer! 
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 O canto da sereia 

Deste a alvorada dos tempos, as mulheres tem o dom de encantar, enfeitiçar. 

Navegantes do passado tinham medo do alto mar, pois, podiam ouvir, um lindo, mas traiçoeiro
cantar. 

Nem todas as mulheres que você vai conhecer são confiáveis, há mulheres no mundo real, que tem
uma sereia por dentro. 

Calma, eu vou explicar... 

Assim como a lenda da sereia, há mulheres que vão de encantar, de seduzir com a beleza, com
uma falsa delicadeza só pra te ferrar, elas não querem seu bem, só te enfeitiçar. 

Assim como as sereias, cantavam e ludibriavam marinheiros para se afogar,  há mulheres capazes
de enganar. 

Cuidado! Talvez você ouça uma " sereia" cantar...
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 O cavaleiro fantasma 

A muitos anos, acreditava-se que um cavaleiro fantasma, com a cabeça de crânio em chamas, suja
o cavalo tinha crina de fogo, e sobrava chamas pelas narinas, seus cascos batiam em queimavam
o solo, deixando rastros pra trás. 

A cela deste animal era composta por correntes, as quais se ouvia arrastar, e este ser medonho
vinha para buscar. 

Buscar pessoas que tinham cometidos muitos pecados, algo hediondo, digno de tal punição, sabe o
que mais me chama atenção? 

Se esta lenda fosse real, quantos já teriam sido visitados? 

Quantos seriam levados? 

Ao longo do tempo, nos jornais, você vê mais e mais: assassinatos brutais, crianças sendo violadas
ou tonturas. 

Pergunto: somos animais? 

Ou seres racionais? 

Eu já não sei mais... 
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 Sangue nos jornais 

Noticiais? Não mais hoje em dia se vê sangue nos jornais! 

Filhos que matam seus pais, pais que matam seus filhos, bandidos, corrupção, dinheiro na cueca,
bando de ladrão. 

Me fala de que vale noticiar? 

Só eu já me cansei de me exaltar? 

Estas noticiais, causam, medo, revolta, raiva, histeria, nenhum sensação boa, quem diria! 

Não sei dizer se o povo é culpado, por tem tanta gente fazendo algo errado, ou se os repórteres é
que vão atrás... 

Parecem urubus tão sempre querendo mais! 

Mas se a noticia em ruim como faz? 

Eu decide, controlar a informação quem vem a mim, jornal? Não valeu, não to afim... 

Eu posso ser desenformado, mas não morro preocupado, não caiu em depressão, saúde vem
primeiro irmão. 

Cadê a cada um escolher, ver manchas vermelhas na tela todo dia, ou simplesmente parar de ver
esta agonia. 
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 O abutre 

Você sabia que o abutre não tem presas pra caçar? 

Você sabia que o bico de um abutre pode ferir, mas não matar? 

Ai você se pergunta: como ele faz pra se alimentar? 

Ele segue o leão, o lobo, amimais que sabem lutar, e ataca as presas que eles já feriram ou
mataram para se alimentar. 

 O abutre vive da caça de outros, da luta diária de outros, e ataca pontos fracos, feridas. 

Entende onde eu quero chegar? 

Assim como na natureza, tem muito abutre por ai, gente de seguindo, de filmando, só esperando,
uma fraqueza sua, uma ferida tua, pra te atacar, por que não conseguem de caçar. 

Cuidado na hora de falar onde dói, pode ser que seja um abutre de ouvindo, e ele vai cutucar a
ferida dolorida ate sangrar, só pra te machucar, por que só assim pra ele se alimentar. 
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 A noite 

A noite quase sempre é associada ao medo, o que se esconde nas sombras? O que eu posso
encontrar? 

Quando eu era criança tinha medo do escuro, de fantasmas, que não estavam lá, toda criança tem,
faz parte, ter medo também. 

 Mas a noite é o que você a torna! 

Descanso, noitada, farra, curtição, tudo depende exclusivamente da sua noção. 

Se você tem medo da noite, de alguma assombração, deixa eu dar um conselho... os vivos fazem
mais mal, irmão! 

Só uma pergunta pra você pensar: o que a noite te faz lembrar?
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 Palácio da memoria 

Há raros momentos em  que minha mente, começa a vagar, sabe quanto você não ta fazendo nada
e de repente desliga, começa a lembrar a pensar no que passou, diz ae isso já rolou? 

Memorias não são lembranças, completas, muitas vezes é construção, você não lembra como
exatamente foi, você lembra do que de marcou, um sensação, uma musica, uma pessoa, enfim
uma lembrança boa... 

Ou ruim, vai saber, tudo depende de você. 

Mas me diz ae já passou no seu palácio mental? 

Já ouviu uma musica e se desconectou geral? 

Mas eu tenho uma pergunta pra você: sua mente é um bom lugar pra si estar? E bom passear por
lá? 

Ou há muitos fantasmas pra te assombrar?
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 Um Homem Mil Faces 

Quem é você? O bravo? O nervoso? O honrado? O palhaço? O safado? 

Engraçado... taxas pelas quais passamos. 

Hoje eu sou safado, amanha posso ter vergonha, apesar de que admito, algo raramente me
acanha. 

Para você posso ser o bobo, para outro o esperto. 

Eu tenho vários rostos, você só vê o que eu deixar... 

Mas é claro, tem sempre uma acescência da qual não se pode fugir, algo que faz de você, você
mesmo, que te faz existir. 

Mas de modo geral, mudamos, nos adaptamos.  

Quem eu sou? Eu sei! Mas com certeza não sou só o que te mostrei! 
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 O Jogo do Amor 

No jogo do amor, nunca fui bom jogador, posso ser um bom vivam, ou ate um Dom Ruan, mas não
tenho sorte com estas coisas. 

Entre festas, e cantadas, danças, mulheres decotadas, no fim é só, no fim é pó. 

Acabou aqui, o sol nasceu e Zé fine! 

Se eu queria me apaixonar? Sim, mas tem quer reciproco, por que já amei sozinho, e não é bom! 

Se me sinto solitário? As vezes. 

Ai bebo um bom vinho e uma dama da noite me satisfaz, mas no fim estou sozinho outra vez. 

O jogo do amor é cansativo, porem há um momento decisivo ao qual você vai passar e ver se é
possível ganhar! 

Quer jogar?   
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  Vivendo no Genjutsu 

  

Genjutsu poderoso arte da ilusão, tem dona que um olhar de manda pra outra dimensão! 

Sabe que aquela mina que rebola, apavora, te põe fogo e vai embora... 

Esta é um perigo! 

Mas de modo geral vivemos uma ilusão, ilusão do controle, quando nem sempre da pra controlar,
ilusão do prazer, quando se quer muito transar. 

Mas deixa eu te perguntar: da pra escapar? 
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 A ira ( segundo ato)

Não irrite alguém, não leve uma pessoa ao limite, não, não é uma boa ideia, uma pessoa irritada,
não pensa, ela faz, você por acaso sabe o mal que isso trás? 

A raiva rouba sua razão, nasce uma fera por pura concepção! 

Se algo me irritar, acredite é melhor você se afastar! 

Sabe o que é pior com a raiva ataca? 

Você foca nela, canaliza ela, e explode feito uma bomba, e tudo o que estiver no raio de explosão,
ou vira pó, ou vai ao chão! 

 Agora eu te pergunto: vale a pena mesmo deixar alguém irritado? 

Você garante que esta preparado?
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 Procura-se relógios quebrados 

Sabe o velho mal de não querer ajudar ninguém, meu mal é o oposto, muitos chamam de síndrome
do herói, eu quero ajudar, proteger, não que seja ruim, mas tente entender... 

To sempre procurando um " relógio quebrado" pra consertar e as vezes isso pode atrapalhar. 

Eu tenho um imã para garotas complicadas, acredite não é papo furado, não é texto inventado. 

E sabe o pior? 

A minha intenção sempre é boa, e na maioria das vezes ainda sim, da merda! 

To sempre atrás de um " relógio quebrado" pra consertar, acho que um dia eu vou acertar! 

Mas se você me perguntar, eu acho que gosto da fragilidade, eu tento mostrar força, coisas da
masculinidade,  e tentando acertar, tentando consertar, eu erro... 

E volto de novo sempre atrás de um relógio quebrado, afinal sempre tem alguém que precisa " ser
consertado." 
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 Calmante natural 

Dizem por ai que a tal da erva é calmante, ne? 

Mas eu não concordo! 

Quer se acalmar? 

Procure carinho, não fique sozinho... uma mente cheia de problemas, quem não tem, dias ruins, é
normal também. 

Mas sabe uma coisa que vai te acalmar, não é droga, nem remédio, pode relaxar. 

Carinho, conforto, nos braços de uma mulher, eu nunca vi alguém triste, nesta situação, diz ai
irmão? 

A parceiro, mas eu só solteiro! 

Tem um lugar a onde damas vão te esperar, preciso mesmo te lembrar? 

A irmão, mas eu sou casado, não posso. 

Cara você tá melhor que eu, você tem o calmante dentro de casa, só trate com carinho, com
respeito, e ela vai retribuir o favor, e você terá seu remédio sem ir a nenhum doutor. 
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 O boto cor de rosa 

Quando a noite cair e a festa começar, do rio vai sair, mais um homem a festejar. 

Vestido de branco, em trajes elegantes, de chapéu e um lenço em cores vibrantes. 

Ele ira beber, ira dançar, era se embriagar...  isso ate a moça mais linda da festa ele galantear. 

Dançara com ela, beijara sua boca, a levará para fora da festa e as margens do rio, ele a beijara,
ate no rio com ela ele saltar. 

Lá debaixo das aguas ela se entregara, e diante de seus olhos o homem se transfigurara, o que
outrora foi homem ao animal se tornara. 

E ao longe verão um boto a nadar... 

Se ela sobreviver a luz dará, e dela um filho do boto, nascerá!
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  Referencias 

Como um pó de diamante se espalhando pelo ar, quero ver quem vai conseguir encaixar, tem que
ter uma mente mutante, com uma telepatia alucinante, mas relaxa não precisa ser cadeirante. 

Entre lembranças da infância  em que o arqueólogo se esconde, você tem os doze talismãs? Ou
não sabe o que estou falando, enfim vai encaixando... 

  Se regenera das batalhas da vida, como um fera que não pode ser ferida, e com garras letais,
mais forte que a maioria dos metais. 

É feito de carne e osso como todos nos, mas é conhecido como feito de ferro, seu maior poder é
sua inteligência, inventor de grande potencia. 

Raça guerreira tão forte que é capaz de destruir a terra inteira, tem a inocência de uma criança,
embora sempre mude de cor, cada cor, um poder maior, sempre em transformação, quem será
este então? 

Bem, se você entendeu tudo que eu falei, parabéns! 

Se não, não se preocupe ta tudo bem, irmão, vai pra outra dimensão! 
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 Apodreça arrogante 

Sabe a sensação de ser melhor do alguém? 

Aquela sensação de ser a ultima bolacha do pacote... arrogância, é uma petulância se achar
melhor do que alguém. 

O que vale é quem você é não o que você tem! 

Nego esquece que tudo é pó, e ao pó vai voltar... nos estamos nesta terra, mas ela vai um dia nos
abraçar. 

Você vai morrer, eu também vou, que diferença faz ser jardineiro ou ser doutor. 

 Se todos vão pro mesmo lugar, se numa cova vão nos enterrar, me diz: o que tu vai levar? 

A pele derrete que nem papel, a carne apodrece e fede, então para de se achar melhor! 

Apodreça arrogante! Acorde neste instante!
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 O poderoso 

 " quer conhecer um homem dê poder a ele." 

Dinheiro, fama, sabedoria, força física, inteligência, são tipos de poder. 

Mas pra que você busca este poder? 

A mão que segura a caneta, fez a bomba nuclear, intende onde eu quero chegar? 

Não é sobre ter poder, e sim sobre saber usar. 

Se hoje você fosse se deitar, e acordasse imortal, o que faria afinal? 

Poderia matar e roubar, sem nunca perecer, ou poderia usar este mesmo dom pra proteger. 

Tudo o que for fazer, todo o poder que tiver em mãos, use para ajudar, use para proteger, cuidado
pra não se corromper! 
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 O fardo 

O que você carrega é pesado demais? 

Cuidado, talvez seja, peso desnecessário. 

Se você carrega a culpa, ou a desilusão, jogue este peso no chão! 

Se você trás ganancia em seu coração, jogue este peso no chão! 

Se você tem remorso por algo que fez, acerte as contas de uma vez... 

Pedir perdão não é um fardo, mas carregar orgulho, é! 

Muitas vezes, os fardos que escolhemos carregar, são mais pesados, do que aqueles que a vida
lhe da! 

Tome cuidado pra não se enganar.
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 Soul Hanter 

Você vê uma pessoa boa, tranquila, e acha que pode engana-la? 

Você vê alguém em paz, e acha que deve incomoda-la? 

Cuidado! Este jogo é perigoso! 

Algumas pessoas podem de surpreender, ninguém sabe o que o outro esta pensando, ou como o
outro vai reagir, procure saber entrar e também saber sair. 

Sem confusão, provocação. 

Por que há pessoas com alma de caçador, não avisam, não gritam, apenas atacam! 

E os calados são perigosos. 

Como você pode revidar sem saber quando alguém vai atacar? 

É melhor tomar cuidado e não provocar! 
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 Perna Negra 

O meu sonho é cozinhar, meu passado vou renegar, pelos mares vou navegar, quero a força para
sonhar! 

Você sabe o que é sentir fome? Eu sei, por isso não permitirei! 

Não importa, se é pirata ou marinheiro, resolva seus problemas depois, coma primeiro. 

Com o perna vermelha aprende a cozinhar, mas ele me ensinou muito mais, vou te contar, uma
dama não merece apanhar, por isso não ouse em uma mulher tocar! 

Eu uso minhas mãos para cozinhar, com seu sangue imundo elas não posso sujar, por isso eu vou
te chutar! 

Eu sou Sanji o Perna Negra, mesmo que eu tenha que morrer em uma dama nunca irei bater. 

E não importa quantos eu ainda tenha que chutar One Piece o capitão vai conquistar.
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 Tragédia opcional 

Vivemos atualmente em uma pandemia, uma tragédia um cenário fatal, infelizmente real. 

Mas eu sou obrigado a ver só as mortes no jornal? 

É ruim, eu sei. 

É letal, eu sei. 

Mas a vida sempre foi assim tem um lado bom, mas tem o ruim. 

Eu sou obrigado a conviver com um cenário que beira o caos, mas minha mente não precisa se
tornar um caos. 

Eu sei que há mortos, infelizmente. Mas há recuperados. 

Eu sei que há desempregados, mas também há quem trás o pão, guerreiros que não lutam em vão.

Eu sei, que há poucas vacinas. Mas também sei que já há vacinados. 

Eu te pergunto: por que ver o copo meio vazio? 

Por que alimentar o medo? 

Este é meu segredo, não sou um alienado, tão pouco desenformado,  só vivo esperando o melhor...

Andar com fé e ficar de pé! 
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 O morcego 

Você me chamava de morcego, eu errei em muitas coisas, você errou em outras também, mas este
apelido não foi errado meu bem. 

Você não sabe mais de mim, a gente se afastou, sei lá, não deu certo, desandou... 

Mas você ainda tem em mim um amigo, um protetor, um guardião que nas sombras da solidão fez
outra pede informação, pra saber, como você esta. 

Se você precisar, se houver uma necessidade real, eu apareço! 

Seu velho morcego, volta pra janela em que um dia ele pousou, é pode ate não ter dado certo, mas
você me marcou.
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 Tremam perante o olhar 

Dos sete mares um imperador, com um poder devastador, sob meu olhar ameaçador, causo
respeito e também pavor! 

Se você me humilhar, me molhar, me derrubar, eu não vou nem ligar, talvez ache ate engraçado... 

Mas é melhor eu avisar, se nos meus amigos tocar, se alguém importante você ferir, não há lugar
para se esconder, não há um único mar que eu não vá de caçar! 

Eu perdi meu braço, porem não ligo, protege um garoto, acima de tudo um amigo. 

Trema diante o meu olhar, aquele que fez fugir um monstro do mar! 

Shanks, o ruivo! O lendário imperador espadachim, não há um ser nos mares que cause medo em
mim.
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 Faça-se de ferro 

Ninguém é de ferro, todos sofremos por algo, choramos por algo ou por alguém, mas o mundo não
da canja a ninguém! 

Eu sei, as vezes é difícil, contas pra pagar, coisas a fazer, pessoas a proteger, muito a honrar, eu
entendo a cabeça as vezes tem que pesar. 

Mas tem coisas pra ajudar, reze, ore tenha fé, lute e permaneça de pé! 

Você não é de ferro, mas faz de conta que sim, não mostre onde dói, isso vai ser ruim. 

Vai por mim! 

" 80% das pessoas que te perguntam como você esta, só querem fofocar, outras 19% querem
saber onde atacar!" 

Moral da historia só tem 1% pra ajudar.
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 Inocência 

Neste mundo os únicos inocentes são as crianças, que do alto de sua pureza, só conseguem ver
gentileza e beleza. 

Nenhum de nos é mais um inocente, somos apenas mais um ser vivente. 

Não é que você seja culpado de um crime capital, ou de um assassinato ou algo letal, mas inocente
você já não é no final. 

A pureza da inocência tem sua beleza, não nego! 

Mas não sinto falta da minha isso é fato! 

Sabe no fim não é sobre ser completamente inocente, mas sim, puro de coração, não desejar o mal
a um irmão. 

Eu tenho uma pergunta, e deixo ela não ar... 

Tem saudades da sua inocência? 

Para pra pensar.
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 Arrastando correntes 

Sabe as vezes a vida se mostra difícil, pesada, complicada, de dura caminhada. 

E quase como se arrastássemos correntes pelo caminho, pesadas, feitas de aço puro, aço bem
duro, que ao arrastar nos ferisse nos ombros. 

Mas quer saber, a vida nunca foi fácil, e não vai ser, não adianta nada a gente querer! 

 As coisas podem melhorar, e vão, mas logo vai aparecer outra coisa para aborrecer. 

Pandemia, mortes, violência, assaltos, corrupção, inconsequência... 

Percebe quanta coisa para aborrecer? 

Quantos choram? 

Estas são nossas corretes, pesadas, mas nos estamos presos a elas. 

Tudo o que podemos fazer e rezar com fé, conseguir, pernas resistentes para seguir e caminhar, e
uma eterna esperança, pois tudo vai melhorar. 
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 A vingança encarnada 

Se for culpado não há como escapar, se for inocente vim para te libertar, é você quem tinha que
escolher, o caminho certo e melhor a fazer. 

Agora não vem me culpar, nem adianta choramingar, nada que faça vai me parar, eu sou a
vingança vim pra te pegar! 

Olhos vermelhos, cabeça em chamas, envolto em correntes que também são ardentes, na minha
moto risco o chão, asfalto ardendo eu to a milhão,  não adianta nem implorar se for culpado eu vou
te encontrar. 

Olhar da penitencia! 

Eu te forço a ver, tudo de ruim, e quem fez sofrer, toda dor que causou você vai reviver, sua cabeça
vai enlouquecer! 

Eu vim, eu to chegando, e o seu medo eu posso sentir,  a sua existência eu vou extinguir, as
minhas chamas são literais, não, elas não se apagam jamais. 

Enlouquecer ou morrer? E o que vai acontecer, vai pode escolher, por que eu vou encontrar você! 

  

  

  

  

  

  

 

Página 88/171



Antologia de kaido

 Cama quente coração frio 

Outra noite virada, mas um balcão de boate, mais uma dose, só pra aliviar, outra atrás dela só pra
relembrar, outra que se segue ate o ponto que eu pare de contar. 

Quantas doses de vinho bebe? 

Como foi que cheguei aqui? 

Que horas são ai? 

O dia ta amanhecendo, a morena aqui do meu lado, tem roupas pelo chão, parece que eu to
pelado. 

Parece que dormi fora de novo! 

Cama sempre quente, sexo sempre ardente, e no final sozinho de novo... 

Deixo um dinheiro pra pagar o serviço prestado, e eu ligo pro taxi ainda meio embriagado,  e
quando chego em casa não tem ninguém do lado.
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 A corte das corujas 

  

Sussurrantes nas sombras, voado escondida sob o véu da noite,  voa a coruja... 

Ela paira sob luar, ela te vigia a noite sem pestanear, ela sabe o que a noite tenta ocultar. 

A corte das corujas, se reúne nas sombras, em cada canto, cada beco, cada viela escura, o luar da
coruja perdura! 

Ela esta a te vigiar! 

Cuidado, com o que vai aprontar! 

Ela pode sua cabeça arrancar, e ai vai se ariscar?
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  O desejo proibido 

Sabe muitos podem me chamar de safado, mas a verdade é que sei me controlar, e recomendo a
qualquer um exercitar esta ação, pensar você pode, fazer muitas vezes não. 

Sabe quantas vezes eu quis deixar acontecer? 

Sabe quantas vezes eu quis pagar pra ver? 

Muitas. Tantas que nem da pra contar, mas decide me controlar. 

E pode ser muita coisa: um beijo roubado, uma mão ali do lado, ou ate um soco bem colocado. 

Todos temos instintos! Vontades, desejos! 

Mas nem sempre o que você quer, compensar fazer, talvez seja uma baita encrenca pra se meter. 

Controle-se! Antes de fazer avalie a situação, controle seus instintos use a razão. 

E me responde ai: tem algum desejo escondido com você? 
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 Verde de raiva 

Eu sou a fúria encarnada, sou a raiva irradiada, sou aquele capaz te de esmagar com uma
palmada! 

A inteligência de um cientista, mas o que deveria me matar me fortaleceu, se você me irritar o
problema é só seu! 

Com minhas mãos eu sou capaz de erguer um arranha-céu, e com um pulo eu alcanço o céu. 

Força incontrolável, ser imparável, quanto mais raiva mais poder, um passo meu faz a Terra tremer!

A radiação me fez de um homem normal a monstro descomunal,  foi caçado, temido, perseguido,
mas não sou mal. 

Sou um força da natureza, algo fenomenal, descomunal, imparável, impenetrável, seu perder a
calma tudo vai voar, por isso eu sempre tenho que me controlar. 

Eu faço tremerem na minha presença, sabem que se eu chego não há quem me vença! 

Quem sou eu? Diga meu nome. 

Mas cuidado, para não ser esmagado. 
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 Agir nas sombras 

Sabe amigo, todos temos segredos, isso não é crime, algo oculto, protegido, sabe qual a vantagem
de trabalhar nas sombras? 

Quanto você termina, já é tarde pra te atrapalharem! 

Tem sempre alguém querendo saber, querendo descobrir, o que você vai fazer? Como vai evoluir? 

No que ta trabalhando? Com quem se ta andando? 

Como tu anda ganhando? 

Mas deixa eu te falar, 80% é gente querendo derrubar, 19% é nego querendo fofocar, e 1% são
seus amigos querendo te ajudar.
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 Escudo 

Amigo cai na real, a vida é uma batalha diária! Agora no cenário atual, pandemia, vírus, morte, letal.

Mas não adianta se desesperar! 

Não ainda, se curvar e esperar passar! 

É necessário seguir adiante, caminhar é viver, viver é caminhar, você morre se parar. 

" Quem luta esta sujeito a morrer, quem não luta já morreu." E o pior é que nem percebeu. 

Em tempos assim de aflição, de desespero, precisamos de um escudo, ne parceiro? 

Deixa eu te perguntar: em quem você pode se apoiar? 

Com quem sempre da pra contar? 

Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, sua família, um amigo leal, mas quer saber a real, fé em
Deus sempre, esta é a real. 

Tudo vai passar, a gente vai se erguer, nos vamos vencer! 

Mas pra isso acontecer, precisamos lutar, caminhar, não parar, e se a cabeça pesar, se der
vontade de chorar, irmão, vai na fé e na força da oração. 
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Amigo cai na real, a vida é uma batalha diária! Agora no cenário atual, pandemia, vírus, morte, letal.

Mas não adianta se desesperar! 

Não ainda, se curvar e esperar passar! 

É necessário seguir adiante, caminhar é viver, viver é caminhar, você morre se parar. 

" Quem luta esta sujeito a morrer, quem não luta já morreu." E o pior é que nem percebeu. 

Em tempos assim de aflição, de desespero, precisamos de um escudo, ne parceiro? 

Deixa eu te perguntar: em quem você pode se apoiar? 

Com quem sempre da pra contar? 

Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, sua família, um amigo leal, mas quer saber a real, fé em
Deus sempre, esta é a real. 

Tudo vai passar, a gente vai se erguer, nos vamos vencer! 

Mas pra isso acontecer, precisamos lutar, caminhar, não parar, e se a cabeça pesar, se der
vontade de chorar, irmão, vai na fé e na força da oração. 

Amigo cai na real, a vida é uma batalha diária! Agora no cenário atual, pandemia, vírus, morte, letal.
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" Quem luta esta sujeito a morrer, quem não luta já morreu." E o pior é que nem percebeu. 

Em tempos assim de aflição, de desespero, precisamos de um escudo, ne parceiro? 

Deixa eu te perguntar: em quem você pode se apoiar? 

Com quem sempre da pra contar? 

Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, sua família, um amigo leal, mas quer saber a real, fé em
Deus sempre, esta é a real. 

Tudo vai passar, a gente vai se erguer, nos vamos vencer! 

Mas pra isso acontecer, precisamos lutar, caminhar, não parar, e se a cabeça pesar, se der
vontade de chorar, irmão, vai na fé e na força da oração. 

Amigo cai na real, a vida é uma batalha diária! Agora no cenário atual, pandemia, vírus, morte, letal.

Mas não adianta se desesperar! 

Não ainda, se curvar e esperar passar! 

É necessário seguir adiante, caminhar é viver, viver é caminhar, você morre se parar. 

" Quem luta esta sujeito a morrer, quem não luta já morreu." E o pior é que nem percebeu. 

Em tempos assim de aflição, de desespero, precisamos de um escudo, ne parceiro? 

Deixa eu te perguntar: em quem você pode se apoiar? 

Com quem sempre da pra contar? 

Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, sua família, um amigo leal, mas quer saber a real, fé em
Deus sempre, esta é a real. 
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Tudo vai passar, a gente vai se erguer, nos vamos vencer! 

Mas pra isso acontecer, precisamos lutar, caminhar, não parar, e se a cabeça pesar, se der
vontade de chorar, irmão, vai na fé e na força da oração. 
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 A era extinta 

Eu tento ser como se deve, como fui ensinado, como era antigamente, mas é complicado. 

A era a que pertenço a muito já passou, as coisas que falo, e faço hoje não vistas como ofensas,
aos olhos da nova geração, será que to tão errado? Acho que não! 

Chapéu e manto, tatuado, mas marcado apenas como lembrete que tudo o que vivi e venci. 

Se você abrir a porta de um carro para uma mulher, você já não é mais cavalheiro é machista! 

Se você protege uma dama no meu da rua, é machismo! 

Se você diz a uma criança: respeite seus pais. Estes mesmos pais lhe responderam: o filho é meu
eu dou a educação. 

Onde estão os valores? 

Onde esta a honra? 

Para onde foi tudo o que apreendi? 

Em que era foi que eu nasci? 

  

  

  

 

Página 97/171



Antologia de kaido

 A luz e a sombra 

 " ate mesmo a luz mais brilhante, gera a escuridão mais sombria" 

Uma pergunta: Se na luz as sombras aparecem como se livrar das sombras? 

A resposta é simples, porém complicada. 

Não há como se livrar, por que esta não é a solução adequada. 

Todo ser vivente tem dois lados, o bom é o mal, isso não é arte ou conceito, é fato, é real. 

Não existe neste mundo um único ser inteiramente bom, não importa, qual seja o seu dom. 

Ninguém nasce mal, a maldade não é a nossa natureza , a nossa natureza é a inocência, a pureza.

Mas isto só dura enquanto crianças, depois são só lembranças. 

O fato é que você nunca vai ser bonzinho, o anjinho, não tem jeito, mas ainda sim, você pode ser
um bom sujeito. 

Basta ter equilíbrio! 

Não tente ser o mais bonzinho da sala, mas não seja o pior que há nela. 

É como uma balança equilibre o bem e o mal, e tudo vai dar certo no final! 
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 Ataque sem proposito 

Na moral, quantas pessoas você conhece que acham que são a dona da razão? 

Quantas apelam, por não entender uma simples argumentação? 

Quantas pessoas você conhece que querem fazer tudo do jeito delas? 

É como um guerreiro que soca a parede, um ataque forte, intenso, porem sem proposito, que mal a
parede lhe fez? 

A pessoa desperdiça tempo e energia, discutindo quando poderia estar sorrindo. 

 O mundo é um só, isso é fato! 

Mas são varias cabeças e em cada mente um barato! 

Não há como concordar em tudo, e esta tudo bem, segui dai na paz que eu vou aqui também.
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  O uivo do lobo

Sabe por que eu gosto de lobos? 

Eles são muitos sendo um só. 

Dócil, como um cão, mas feroz se necessário! 

De passos silenciosos, mas capaz de te alcançar. 

Não gosta muito de latir, mas te assusta só de te olhar! 

Impõe respeito só por vê-lo chegar. 

Na maioria das vezes ele se quer vai te atacar... 

Ele te nota, mas prefere ignorar! 

Só não ouse o caminho dele cruzar! 

Os lobos não latem, preferem uivar... 

Pois é com a lua que querem conversar. 

Mas o uivo serve para te alertar... 

Pode vir, mas é melhor respeitar. 

Ou o lobo pode te pegar! 
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 A mente 

  

Uma maquina sem igual, que é capaz de surpreender. 

Mas no fim uma pergunta: você pode a compreender? 

Pensar, falar, andar, respirar, fácil, não é? 

Mas o que há na sua mente afinal? 

Romance, violência, pureza, indecência. 

Coisas que não se combinam, não se misturam... 

Mas, coexistem dentro de cada um de nos. 

Tudo ali, guardado. 

As vezes ate enterrado. 

 Mas permita se questionar... 

Se você fosse fundo na sua mente o que poderia achar? 

E o mais importante... 

Você iria gostar? 
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 Cronos 

Dele ninguém pode escapar, sejam animais, plantas, ou pessoas, todos ele vai pegar! 

Não adianta correr, ele vai te alcançar. 

Um dia ele vem para seus próprios filhos devorar! 

E quem pode evitar? 

Se no mim, tudo acaba, tudo possui um caminho, um tempo marcado. 

E é a este tempo ao qual você esta destinado. 

Chegará o momento em que será devorado! 

Aproveite o tempo que tem, por que é limitado. 

Mantenha os amigos e a família ao seu lado. 

Pois chegará um tempo, em que seu tempo, acabará! 

E o próprio tempo te devorará! 

Não desperdice seu tempo com coisas banais, pois ele não volta jamais. 

O que passou, passou e ficou para trás. 

E com o seu tempo, o que você faz? 
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 O poder do fogo 

O que o fogo nos ensina? 

Você já tentou controlar o fogo? 

O fogo começa pequeno, como a chama de um isqueiro, este é fácil de controlar, mas não é
impossível se queimar. 

Agora imagine uma fogueira, e você perto tipo um lareira, se você se aproxima de mais, o calor de
queima, rapaz! 

Agora imagine um incêndio na floresta, quantos bombeiros são necessários para apagar? Ainda lhe
parece fácil controlar? 

A raiva é igualzinha começa como uma fagulha, pequeninha, mas rapidamente se arde em chamas
e pode queimar, cuidado com a força deste fogo e a quem vai machucar.
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 Você ainda lembra de mim? 

Há um passado entre nos, imutável, não estamos mais a sós, mas a minha promessa é imortal vou
cuidar de você ate o final. 

Eu sei, fiz merda! Quem não faz? É complicado, não é? 

Mas eu disse que você não ia me esquecer, e você ainda pergunta por mim, quer saber um
segredo, ainda pergunto de você, ainda quero saber, te proteger. 

Você ainda fala meu nome, e lembra os quatros dígitos do meu telefone... 

A verdade é que se pudesse queria voltar a conversar, mas é complicado é melhor me afastar. 

Se você precisar, sabe como me achar... 
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  as correntes da culpa 

Pode por acaso uma estrada, voltar pra trás?  

A acaso pode a agua recuar? 

Seu passado, suas escolhas, suas consequências, suas vivencias...  

Você se arrepende de algo que fez? 

Pagou o preço, das escolhas que fez?  

Então tente não se culpar, muita culpa só vai te atrasar!  

Tente se perdoar!  

Todos somos pecadores e todos vamos errar!  

Disso não há como escapar!  
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  sonho secreto 

Você deseja algo que não conta a ninguem? 

Tem um sonho secreto tambem? 

Apesar de ser um segredo não faz mal a ninguém, o que eu sonho pra mim, involve
resposabilidade também, afinal não é facíl ser o exemplo de alguem... 

Mas eu quero!  

O meu sonho é facil de escrever três letras, de peso a conceber, tente adivinhar o que eu quero
ser....
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  Cidade dos Monstros 

 Quando eu era criança, achava Gothan um péssimo lugar, bandidos, assassinos, e outros
horrores, uma cidade cheia dos maiores temores....  

Mas como dizem: " a arte imita a vida, e a vida imita a arte" não tenho mais medo do escuro, tenho
medo, dos jornais, onde cada vez mais vemos, " falsos pais", que matam seus filhos sem
compaixão, para onde vamos então? 

É triste notar que as paginas dos quadrinhos, considerados violentos, tem sido a nossa
realidade....  

Esta é dura verdade!  

Medo de fantasmas? Mas são os vivos quem estão se matando! 

Se seu medo é de monstros, eu pergunto: de quais estamos falando? 
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  Um lobo ferido ainda ataca 

Para de achar que o cara do seu lado é um coitado!  

Para de pensar, que estão feridos ou cansados...  

Se você pensa que um ferimento é fatal, ou que o desamino é termal, pense de novo, tenha como
exemplo um animal: 

Um lobo nunca recua no final!  

Quando mais ferido ele esta, mais perigoso se torna, um animal, ferido ou acuado tem como
principal instinto o ataque.  

Um lobo ferido ainda pode atacar, e mesmo ferido ainda pode lutar!  

Me diz: o que você apreendeu?  
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 aos  leais 

 Ainda que ande com loucos, vou preferi-los por que são leais!  

 Ainda que eu ande com lobos, vou preferi-los se forem reais!  

Ainda que ande em meio as serpentes, não estou sozinho se olho pra trás!  

Eu cuido dos meus, sou preocupado, por que são poucos, os verdadeiros, mas valem muito como
guerreiros! 
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  Mostre seu pior lado 

 Se você se esconde para ter um relacionamento, sinto muito, só lamento... 

Este relacionamento vai se tornar coisa de momento!  

Não esconda quem você é, isso é um tiro no pé!  

Mostre seus defeitos, faça questão de mostrar, e veja quem vai ficar... 

Quem ficar diante de seu pior lado, de seu lado mais probletico, quem conhece seus defeitos e
ainda te ama, rapaz... leva ela pra cama!  

Por que isso é dificil de achar!  

Esta pessoa ae é pra casar.  
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  Abaixo de zero 

Entenda, você pode ate ser importante, especial... Ser querida, amada, lembrada, mas se não der
valor... 

É Thau!  

Eu tenho muitos lados e nenhum é o ideal, tem o palhaço, o capira, o romatico, o bruto, o veloz e o
gelado, quem você quer do seu lado?  

Se me ignorar, eu vou insistir, procurar um erro meu, tentar corrigir, eu vou fazer de tudo para nao
te perder...  

Mas se eu perceber que você não me quer por perto, eu saiu. 

Sem dar explicação! Simplesmente congelo ate não sentir emoção, o que não quero é outra
decpição!  

Se eu me tornar frio com você,  não me pergunte por que, se pergunte...  

Minhas reações são equilalencias as suas ações!  

Eu não imploro atenção, eu não imploro carinho, ou ele existe, ou prefiro andar sozinho! 
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  Sinta o meu chute nuclear 

Ameaçaram meus amigos... agrediram um irmão, então, eu criei uma gangue com uma só missão,
indiretar a donduta de cada vacilão!  

De todas as merdas que você pode fazer, brigas, guerras, tem duas coisas que eu não vou
perdoar: toque nos meus amigos, e você morre!  

Abussaram da mina de um amigo nosso, vê se pode este troso?  

Eu não permitir, a TOMAN VAI INVADIR!  

Se é guerra que você queria parabens você conheceguiu, eu vou chutar você ate a puta que pariu! 

Com um só chute incerro a luta, um chute meu, sangue no chão, e corrigo esta conduta.
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 consequencias 

O que é feito será cobrado, se feito certo recompenado... 

Se eu vejo como você me trata, e lhe devolvo tal tratamento, por que sou eu o errado?  

Será que só meus atos são pesados?  

" quando mais importante algo é pra você mais fragil se torna" bem, quanto alguém é importante
também... 

Por que por mais inportante que você se torne, eu não sou tolerar desrespeito... falta de educação. 

Eu sei, tenho meus erros, nao sou perfeito, mas exigo respeito!  

por que se eu não cobrar uma postura, a situação perde a compustura. 

Existe uma frase que diz: " o que você tolera devine como te trataram!  

Então agora, ou não?  
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  a solidão com a cama cheia 

Entre quartos de motel, noites no bordel, notas de papel...  

Garafas pelo chão, a cama da cheia de mulher mais ainda sinto a solidão... 

Será que mais uma vez foi em vão?  

Não é que não sinta prazer, isso é facil conseguir, mas acontece que quando daqui eu sair, a
solidão ainda vai me seguir... 

Não sei em quantos bordeis ja passei, nem com quantas mulheres durmi, mas não faz diferença,
não amei ninguém daqui... 

A cama ta cheia e o coração ta vazio, o vinho que tomei não aqueceu meu coração, tem mais uma
dama chegando, mais é pura ilusão!  

E quando o dia raiar e a boemia acabar, sozinho denovo eu vou estar. 
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  Mil em um 

Sincero, as vezes ate demais! 

Amoroso para quem se montra capaz 

Feliz, por ser quem eu sou. 

Ansioso para apreender a viver! 

Doido! Acredite você vai entender.... 

Orgulhoso por chegar onde cheguei!
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  coração cliomante 

Meu coração da cliomante, frio, distante...  

E você nem pode reclamar, já que você que fez ele congelar!  

Você viu meu frio, e conheceu meu calor, e viu o sentimento, mas despresou... 

Achou que não ia ter cobrança?  

Mas sempre tem, o que você faz volta pra você nenem!  

Se me sintir, frio, distante, foi você que me fez cliomante! 
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  maquiagens que escondem historias 

Ei irmão, de um maladro pra outro, tu ja foi na zona?  

Tu já parou pra pensar que as minas que tão lá, tem um par de historia pra contar... 

Passar maquiagem, seduz o fregues, beija outra boca, transa outra vez!  

Todo muito que vai lá, quer desestressar, transar, se aliviar, relaxar...  

Mas as mina irmão elas tão lá, pra ganhar!  

É um trampo, ta ligado? Ingrato com certeza!  

Mas um trabalho por natureza. 

Então não julga não, mete pedra não, zé!  

Cada um tem uma historia pra contar, já parou pra pensar o qu levou ela pra lá?  

Se tu for, trata com jeito, vai no carinho, afinal é um ser humano, né maninho?  
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  jardim de gelo 

Quem de mim, ja teve carinho, amor, complienção e não soube aproveitar.... vai se arrepender
quando do passado lembrar!  

Quem viveu a fase das rosas, e não gostou do perfume, hoje sentira os espinhos!  

Quem sentiu todo o meu calor, e nao soube aproveitar, vai pro jardim de gelo, sentir um frio de
matar!  

Cansei de dar carinho e receber patada!  

Quem colhe um dia planta, aproveite a colheita!  

Eu não me tornei frio, você me fez assim, eu te dei a terra e você cuidou do jardim!  

Se as plantas estão geladas, e por que você nao as aqueceu....  

Se me senti frio hoje, vai por mim o culpado não sou eu! 
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 O que foi que aconteceu? 

O que foi que aconteceu? Que a gente nem percebeu?  

Eu complicado, carinhoso, safado, meio grudado... 

E você foi só falando, acabou não pensando....  

A gente se afastou, pra onde foi todas aquelas mensagens de Bom dia, aquele eu adoro sua
companhia.... 

Eu não sei, ao certo como aconteceu, só sei que o culpado nao sou só eu!  

Se você tivesse pensado pra falar, se agisse sem brigar, talvez eu não tivesse que me afastar.... 

Cada um joga com as cartas que tem, eu joguei com as que voce me deu, o culpado desta vez não
sou eu! 
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  o preço do respeito 

Qual o valor do respeito?  

Você consegui cifrar?  

Quanto eu tenho que te pagar pra poder de desrespeitar?  

Proposta abursurda, não é? Não há contia que vale a pena aceitar. 

Então eu questiono: se todos sabem o valor do respeito por que tão poucos sabem usar?  

Por que tantos fazem questão de o ignorar?  

É por que geral acha que a gente tem que aceitar? 
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   mais uma manja de baton 

Ela é linda, mas é louca, não sei se ela é mimida, mas sei que ela é surtada.... 

Gostosa e tatuada, morena cor do pecado, por mais que eu seja o errado, não vou ficar
apaixonado!  

Ela é dificil de conversar, opinião pesada de aturar, mas fazer o que se ao ver ela me da um tesão
de matar!  

Ela beija varias bocas, deste que concordem com o que ela falar, o dificil é eu concordar... 

Sem a opnião bater, e ela me vendo como errado, eu nao vou sair humilhado, eu não imploro, eu
não desdenho, só espero.... 

Se for pra ser será!  
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  Tinta Vermelha 

Para que  servem os jornais?  

Para existem as noticiais?  

Muitos vão achar estas perguntas, faceis de responder: para informar!  

Eis o que vão dizer.  

Mas e se eu dissese que não é,  que ver jornal é um tiro no pé. 

Pegue um jornal semanal, quantas noticiais boas você vai ver?  

Pegue este mesmo jornal, quanto sangue e tragedia você vai ver?  

Muitos ainda podem dizer: a culpa não é do jornal são as noticiais, não há o que fazer. 

Serio? Verdade? Você realmente acredita que não houve uma unica noticia boa na cidade?  

Acontece que os jornais são escritos em vermelho: fome, doenças, pamdemia, miseria.... 

Isso é o que esta na TV e na folha do jornal que você lê.  

Quer um conselho?  

Pelo bem da sua sanidade mental, não leia, nem assista jornal. 

Não procure noticiais ruins, sim elas vão acontecer, e você não vai precisar procurar para saber!  

Quanto mais jornal você vê, mais você se destroi por dentro: depressão, ansiedade, panico. 

Quantas delas você ja teve?  

Sua vida já é dificil, o mundo já esta em uma triste situação, para quer piorar a sua condição?  

Isso é informação ou inicio de uma depressão?  

 

Página 122/171



Antologia de kaido

  os olhos da vingança 

 olhos escrlate cor de sangue, gerado no odio,  tendo criado um legado macabro, para obter poder
é preciso seder e matar aquele que for mais importante para você!  

Este sacrificio quem esta pronto a fazer?  

Vale a pena deixar isso acontecer?  

Temidos! De olhos vermelhos, sharingan! O olho do odio.  

Como é chamado... preciso urgentimente restaular este legado, e ensinar as novas gerações que o
odio não tras poder, só faz se arrepender. 

Este olho: vale a pena ter?  
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  vejo seres mas nao humanos 

Vejo seres ditos humanos, por vezes profamos, que nao dão valor, ao que deve ser valorizado, vejo
seres sendo massacrados! 

Quantos ainda tem que morrer? Quanto sangue deve escorrer? Só pra fazer entender, que a
guerra só trás a dor, e que esta violencia desprovida de intelingencia, nao vem do amor.  

Somos conhecidos como seres racionais, pra mim estamos pior do que os ditos animais!  

Governos resolvendo suas diverversias com sangue...  Velhos ordenando mortes a fim de lucro, por
favor, racionais? Onde?  

Humanos? Eu vejo humanos mas nao vejo humanidade, esta é a triste e atual realidade! 
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  Pense, mas nunca demais...

Contas pra pagar?  

O que eu vou fazer?  

Preciso de um emprego...  

Como vou comer?  

Pandemia, eleição, guerra mundial, mortes, infecção.... 

Amigo calma!  

De fato, precisamos pensar, raciocinar, saber o que e quando fazer, ou falar. 

Mas pensar também pode te matar!  

Pense em como resolver... mas não pense demais, ou não vai viver. 
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 Muitos em um só 

Eu sou aquele usa chapeu, que olha pro céu e compempla o luar... 

Eu também sou o que ouvi um rap, e fala palavrão sem se quer notar... 

Eu sou o sujeito de cara emburrada, mas que esta sempre disposto a ajudar... 

Eu sou o cara da sofrencia que ouvi sertanejo e começa a lembrar... 

Eu sou o sem paciencia que por muito pouco nao vai estorar!  

Mas também o cara que não aguenta ver uma mulher chorar. 

Eu sou o cara tatuado todo maluco pronto pra brigar.  

Também sou o cara que não suporta ser uma criança chorar. 

Muitos existem em mim e todos são eu mesmo, quantos você tem guardado? 
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   O codigo

Eu tenho um codigo pra viver, uma conduta que tento fazer, algo que me foi ensinado, e algo que
eu tenho tatuado... 

FORÇA E HONRA! Sempre sem pestanejar, este codigo é o que me mantem no lugar... 

Honra é base que tudo parceiro, " honra teu pai e tua mãe" é mandamento né, guerreiro?  

Honra teu pai 

Honra tua mãe  

Honra tua palavra, quem não tem honra não tem respeito, quem não da valor ao respeito não tem
caracter, e ai como fica?  

Alguém por favor me explica!  

Mas fala a verdade, quantos que tem palavra você conhece? Poucos né... pois é. 

Alguns chamam de lamentavel, pra mim parceiro é inacreditavel!  

Só inventaram o contrato por que neguin perdeu a palavra, hoje precisa papel assinado e
registrado pra ter valor.... 

E A FORÇA?  

A força parceiro, é pra gente ser guerreiro, tampa, dar duro e ainda aguentar as pancadas da vida!  

Mas este codigo, tem um peso, ta disposto a carregar?  
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  Como café

Se você nao sabe deixa eu te falar, voce ja deve ter ouvido, mas hoje vou explicar: o homem é
como o café.  

Você já ouviu isso? Sabe o que quer dizer?  

Um café quente fresquinho é gostoso, não é? Mas deixe o café gelar e vai ver que perde o
paladar... 

A mesma coisa com a gente, a gente tenta se aproximar, tenta aquecer, esquentar, ajudar...  

Mas se ficar confuso ou se afastar, uma outra o outra cara vai cansar, e se isso acontecer ele
também vai esfriar, ate o ponto de gelar... 

E ai acabou!  

Ele não vai voltar!  

Quando se joga é de uma vez, mas se sair não volta mais!  

Se você quer, avisa, corre atrás!  

Cuidado pra não sintir falta tarde demais! 
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  Ame e deixe viver

" Se eu amo uma mulher, nao posso obriga-la a me amar, vou cerca-la de amor enquanto rezo por
sua felicidade." - Jiraya ( naruto) 

Amar é deixar partir, é permitir vooar...  

É não obrigar, pois passaro na gaiola não gosta de cantar!  

Eu amo, eu ajudo, eu respeito... eu ate faço dormir sobre o peito, mas deixo partir se necessario... 

Se voltar que seja voluntario!  

O amor, o carinho, não podem ser emplorados, mendigados, ou você tem ou não... 

Aceitar migalhas é algo inaceitavel!  

implorar carinho, amor é deploravel!  

Se for pra ser, tudo bem, viva, ame, se apaixone. 

Mas não se implore!  

deixe partir, deseje o bem, não implore por ninguém!
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  poeira da estrada

Da estrada da vida poeira eu vi, um chão vermelho de terra encontrei, nesta mesma estrada, sorri,
chorei.... 

Amei, cantei, dancei..  

Lembraças daqueles que vão, por que foram chamados a partir, ou ainda daqueles que eu deixei
pelo caminho, ainda sim, nao me sinto sozinho!  

Entre o laço, o chapeu, meu canivete as estrelas no ceú....  

Tenho um caminho a seguir, e não vou desistir! 
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 O alento 

Em noites frias, camas vazias, sem sentimento, apenas por alento.... 

Alento de não se sentir sozinho, te ter uma dama em seus braços e de lhe dar carinho... 

Sei que quando sair, depois que pagar, provalvente nem vá se lembrar, mas tudo bem.... 

Uma noite, com você nos meus braços, dormindo sob meu peito, sentindo o seu calor... calma!  

Garanto o que sinto não é amor, é satisfação de ter tão bela companhia em meu colchão. 

Você dama da noite será meu alento, e seu serei por esta noite seu protetor! 
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   O guarda das sombras 

Ainda que você nao me veja... 

Ainda que não fale mais comigo... 

Ainda que eu não me aproxime mais de você... 

Se precisar de mim, eu vou ajudar! Se necessario, basta chamar, e eu vou estar lá!  

Tolice? Talvez!  

Burrice? Quem sabe!  

Humilhação? Não.  

O ato de ajudar, ainda que não possa me aproximar, só diz que sou humano. 

Do que vale sua vida, se você nao ajudar alguém?  

Que valor tal existencia de fato tem?  
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 Perpetuos 

 Somos filhos do proprio tempo, e somos o que você não pode escapar, calma você ja nos
conhece, mas vamos nos apresentar... 

Prazer, sou o mais filho dos sete, e acorrento suas almas em meu livro, onde escrevo seu caminho,
me atravo a dizer que ninguém caminha sozinho!  

Ola, como vai? Sou aquela a quem todos temem, mas todos um dia terão que encontrar, sabe meu
nome promunuciar?  

Oi, eu sou a fuga da realidade, sou seu descanso, e também seu alento, pois em mim não a
sofrimento!  

Ola, mortal eu sou o caminho que você vê quando não vê caminho algum,  diga-me qual é meu
nome?  

Prazer, é com pezar que me apresento, eu sou um novo começo, mas para começar, antes tem
que se acabar, quem sou eu? Pode falar... 

Ola, amigo vamos me diga o que voce quer? Os humanos sempre querem algo. É o que move
vocês, o que você quer desta vez?  

Oi, você quer fugir? Quer imaginar outro lugar, quer se desconctar... então é comigo que deve
falar! 
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 Obrigado pela companhia

Calma, meu bem, não precisa se apressar sei muito bem que você esta acotusmada então vamos
lá... 

Mas enquanto a gente transa me permita explicar, não vim só por diversão, vim em busca de
companhia, eu nao pretendo ser comum, pretendo apenas ser eu mesmo. 

Vou cuidar de você, vou te dar prazer, enquanto você faz o mesmo por mim, pode ser assim?  

Não precisa me convercer dizer que sou o maiorial, convenhamos, sou só mais um no final!  

Me beija, me arranha, me lampe se quiser... eu te acarrecio te bato te faço mulher!  

No fim desta hora de relogio, nao quero ser sua melhor transa, me considere um amigo e ja esta
bom... 

Acabou amor?  

Sim, acabei. Se você ficou numa boa, entao ta tudo bem. 

Ganhei seu telefone e isso não tive que pagar, no fim este foi um bom trofeu uma amiga a mais pra
conversar. 

Mas você volta, não é?  

Claro, você foi muito boa pra mim, agradeço a companhia.  

FIM 
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  De onde vem a força? 

Muitas vezes me perguntaram: como você aguentou?  

Você é frio? Como suportou?  

Afinal pelo que você passou?  

A questão não é esta. A verdadeira pergunta é: de onde vem sua força?  

Passar por desafios, caminhos dificeis... todo mundo vai!  

Não sou só eu que sofri, você também sofreu, idiota é quem não entendeu. 

A questão aqui não é: Você sofreu? E sim, quanto você sofreu?  

Acontece que se eu pareço forte, na verdade não sou. 

A minha força não vem de mim, vem de Deus, vem do alto. 

O problema é que as pessoas tem a mania de esquecer, mas nos temos a quem recorrer!  

De onde vem minha força? De Deus, e dos meus.  

Meus pais, meus amigos, minha familia, meus... sao aqueles que estao comigo. 

E de lá que sai minha fortaleza, não tente ser o mais forte, tente ser forte pelos que precisam da
sua força e você vai encontra-la!
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  Morcego na janela

Eu sou aquele morcego que vinha brincar com você, te ouvir chorar, e te fazer sorrir... 

Sou eu mesmo, vi sua janela e resolvi passar, mas não precisa abrir, não vou entrar. 

Eu sei que faz um tempo, sem também que houve ferimento, da sua parte e da minha, não ha
relação sozinha.  

Relaxa, eu não vim te culpar, também nao quero voltar, só quis ver como você esta. 

Eu só passei pra dizer que não esqueci os momentos que passamos, e eu  sei que também não
esqueceu, mas não se preocupe... 

Não vim relembrar!  

Só vi sua janela, e lembrei de você, quis ver como você esta, e avisar que meu telefone não vai
mudar, se precisar, sabe onde me achar!  

  

" Voa morecego em paz, com o recado entregue."  

Em quantas janelas você ja quis pousar?  
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  Asas de aço 

Me peguei olhando sua foto, lembrando de você...   

Eu tentei de proteger, mas não posso, se você não deixar. 

E acredite, eu gosto da sua companhia, mas não vou implorar!  

Sinto falta da sua amizadade, não vou negar.  

Mas aviso não vou implorar!  

Eu não estou fazendo só por mim, sei que você também precisa... 

Mas ta complicado, então se descida.  

Estendo minhas asas de aço sob você, envolta nelas, nada podera de machucar, esta é minha
ideia, mas você não me deixa tentar!  

Eu estarei por perto, caso precisar, mas não demore, pois não planejo por muito tempo esperar!  

E a verdade é que quem se afasta, no fim, não faz falta!  

Quem muito se afasta é esquecido... 
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  Saudades

Eu vou sentir saudade, mas não ligar!  

Eu vou sentir sua falta, mas não vou chorar!  

Amizade e amor não se deve implorar... 

Só posso ter o que você estiver disposta a dar!  

Meu numero não vai mudar, você sabe onde me encontrar... 

Mas de mim não vai mais ouvir falar, pois não preendo de procurar. 

Te dei carinho, dei atenção, dei amizade, fui de verdade... 

Mas acredite em mim quando digo, não vou implorar, não vou ligar, não vou chorar... 

Com o tempo a sua lembrança estara no passado, e se me procurar no momento errado, vai ver a
porta de fechar!  

Não reclame do que encontrar!  

Lembre-se que pra colher é preciso plantar!  
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  Uivos na janela 

Sim, você sumiu, e eu escolhi não te procurar. 

Sim, eu escolhi não me torturar. 

Claro que sinto sua falta, mas você não vai me ouvir confessar, sinto saudade de com você poder
conversar!  

Eu sei que é complicado, você tem muitos problemas pra resolver, eu juro que tento entender. 

Mas perdoe a minha impaciencia eu não sou bom em esperar, mas você vai ouvir uivos na janela e
de mim vai lembrar... 

Uma vez me chamou de lobinho, ate que você acertou!  

Eu sou como um lobo!  

Não ataco pelas costas, não abandono meus amigos, sou leal a familia, e meus amigos são como
minha matilha. 

Então é possivel que este velho lobo ainda possa rondar, vigiar, ate mesmo uivar pra você
escutar.... 

Mas eu me recuso a me aproximar!  

Se quiser sabe onde me achar... 
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 uivei pra lua

Quantas vezes já uivei pra lua, buscando esquecer...  

Quantas vezes busquei no colo de outras donas noites de prazer... 

Você não foi a primeira a se afastar, e não será a ultima pode acreditar!  

Uivei pra lua para te esquecer, uivei pra ela esperando não querer mais te ver. 

Mais uma noite de lua cheia, mais uma dose, mais uma vez... 

Isso outra vez?  

Eu não tomo jeito!  

Apreendi a não me apaixonar, mas não sei como parar de me importar!  

Eu deixei você entrar, eu fiz você ficar, eu quis de você cuidar... 

Você foi embora sem nem se importar!  

A pior parte é que o tempo é o unico remedio, e enquanto isso, uivo pra lua, mais uma vez, sem
saber se é solidão ou puro tedio!  

Tedio ou falta de você, de conversar, de rir, brincar.... e no fim a minha duvida é: por que eu fui me
importar?  

Mais uma vez, a lua é minha companheira, outra noite, outra bebeira!  

Com o tempo eu vou esquecer, e ai você vai ver, vai aparecer outra e de novo vai acontecer....
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  onde esta Deus? 

Você já se deparou com alguém que se pergunta: onde esta Deus?  

Eu não posso ve-lo dizem alguns.  

Será mesmo que você não pode ve-lo ou não quer enxerga-lo?  

Vá ate seu quintal, em uma dia de chuva, Deus esta lá. 

Vá ao seu quarto em uma oração, lá também ele estará.  

Vá ate o jardim e olhe as rosas florecerem, lá também ele esta. 

Mas o melhor lugar para se encontrar Deus é em um vizinho, um amigo, um estranho que te peça
ajuda. 

O mal das pessoas é que procuram a Deus nos lugares, mas ele quase sempre esta nas pessoas. 

A minha pergunta pra você é: o que você tem feito? Ele esta em você? 
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  o barqueiro 

Sabe as vezes me sinto como um barqueiro no rio da vida, carregando pessoas, escutando
historias, e ajudando deste o ponto de partida. 

Mas eu não sou seu destino, na vida há aqueles que são o destino e outros, companheiros de
viajem.  

Eu levo você ate onde precisa chegar, ou ate onde eu puder acompanhar, mas ha coisas que não
posso tolerar. 

Você já sentiu como barqueiro de alguém?  

Procurando levar a pessoa a um lugar melhor, mas se afastando no processo. 

A verdade é que nas aguas do rio da vida, já fui barqueiro, ja fui passageiro, mas não fui destino... 

Sabe esta historia de que tudo esta escrito.... é mentira.  

O unico destino imutavel é a morte o resto é questão de escolha e um pouco de sorte!  

Cuidado para não afastar quem te quer bem, a sorte de ter um companheiro leal são poucos que
tem!  

E ate a escolha da solidão é sua também. 

  

.
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  Do zelo ao desentenresse 

 Cuidado! Todos temos bagagens isso temos que aceitar, todos temos traumas ou feridas para
curar. 

Quem não é complicado, não viveu! Este é a verdade.  

Mas se você se fechar, eu ainda vou tentar me aproximar, entrar e ate te ajudar. 

Se você estiver fragil a gente pode conversar.  

Você sabe que estou aqui, e comigo você pode contar!  

Mas se se fechar demais,  se me afastar demais, eu vou respeitar. E vou de fato me afastar. 

E cada vez mais e mais distante ate você nao me encontrar. 

A ausencia gera saudade, mas esta mesma ausencia causa desisterese. 

Cuidado!  

Se você se afastar demais, vou entender que nao me quer por perto, e vou me acostumar a não ter
você aqui. 

E assim cada um seu destino, a de seguir.  

" A maior tolice que alguem pode fazer, é repetir o mesmo ato esperando um resultado diferente." 
Mario Sergio Cortella 
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 Jardim de Gelo

 Eu me torno frio, quando necessario, este não foi um dom, foi um apredizado!  

Normalmente eu sou fogo, aqueço quem precisa e queimo quem merece!  

Mas a cada decpção uma nova flor é plantada, flor de gelo, cristaliza que cresce em meio a fria
geada. 

Criei uma armadura de gelo de fina camada, que foi engrossando com a auforada. 

Não é que eu não sinta nada, ao contrario, eu sinto tudo, intensensamente, mas não vou permetir
que doa novamente!  

Não é frieza é proteção!  

Não é insensibilidade, é reciprocidade, se você plantou tem que colher... 

Mas nesta hora, muitos vão se arrepender!  
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 Frio de inverno 

 Cada vez que você se afasta, eu me afasto de volta, cada passo que você da, eu dou em direção
oposta!  

Bagular não é a minha resposta!  

Você diz que eu posso escolher, que você não liga se vai ou não me  perder.... 

Acredite, começo a esperar que seja verdade, pois se isso continuar, não vai dar você vai me
perder. 

Eu me apego, insisto, e custo a deixar partir, mas se eu deixo não tem mais volta!  

Se eu me fechar pra você, você não me achar. 

A escolha é sua, a decisão também, mas a consequencia vem.... 
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  O boemio e a boemia

Não se preocupe se você não conhece a boemia, acredite ela te ajudará um dia!  

Entre as varias damas que em minha vida passaram, entre as varias moças que ao longo do
caminho me cativaram.... 

Algumas eu me apaixonei, e me desepicionei, e com a velha boemia me recuperei. 

Outras poucas posso dizer que amei, porem não deu muito certo, então para a boemia voltei. 

E ainda outras eu tentei ajudar, cuidar das feridas e acalentar, mas ate nisso eu falhei e para minha
companheira retornarei!  

Eu não me esmurreço, ou vivo a me queixar, isso pouco iria ajudar, quem sabe um dia eu possa
sucegar e a minha velha amiga deixar. 
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  Lobo Ferido 

Como um lobo eu tento proteger!  

Como um lobo mostro meus dentes e garras para fazer a maioria correr! Na intenção de proteger
os leais, eu me torno fera sem mais.  

Uma camada grossa de pelo negro para se misturar a noite, garras capazes de cortar aço, e dentes
capazes de rasgar em pedaços. 

Mais ainda sim, mesmo caminhando solitario, ainda protejo quando necessario. 

Um problema em ser um guardião, em ter este pelo espesso que por vezes aguenta uma estocada,
e que muitos imaginam que eu não sinta mais nada. 

Grande engano! Eu sinto tudo!  

Eu carrego cada lembraça, cada cicatriz, cada historia de cada ferida por mim vivida. 

Umas são mais faceis de lhe dar, mas outras a gente custa a cicatrizar. 

O lobo esta ferido, ele esta sangrando.... mas calma ja ja, esta cicatrizando. 

Ate lá olho para lua e sigo uivando....  
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  O Pateão de um homem só

Como odin procuro sabedoria, procuro ter a visão alem do alcance, ver o que outros não veriam. 

Como hermes sendo rapido na reação, te olho em tudo, sem deixar pra tras nenhum irmão. 

Como ares to pronto pro combate, eu não sou facil de ir para o abate!  

Como dionisio gosto de farriar, de vez enquando é bom beber e ver as gatas dançar. 

Como artemis aprrendi a caçar, afinal se a vida é uma selva é melhor as minhas garras eu afiar!  

Como persefane e hades eu quero me apaixonar, mas eu não faço ideia de quando isso vai rolar. 

Como se eu fosse hercules eu vou enfrentar, pois não ha trabalho que possa me parar!  
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  O que eu sou? 

Eu sou diplomata por natureza... 

Guerreiro por necesidade! É pura força e resistencia, sem vaidade!  

Eu sou um guerreiro por sobrevivencia, mas acima de tudo o que protege sua exencia!  

Como wolverine regenerado das porradas que a vida da, como pantera negra com uma causa para
lutar!  

Não é que eu nao sinta dor, é que eu simplesmente não vou parar!  

E como a força de acerração me dando força pra continuar, e seguir correndo... 

Enquanto tiver alguém com quem  me irportar!  

Quando for desistir, procure lembrar: se eu parar a quem eu vou desapontar?  
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 o que esperar? 

O que esperar, parceiro? Espere e verá! Mas não espere que caia do ceú, porque do ceú só cai
chuva... 

Peça com fé, mas acorde, fique de pé!  

Não peça "  eu quero isso" , peça " me de forças pra ter isso"  

Joelho no chão e oração, para ter saude e paz! Do resto a gente corre a trás!  

Quem espera, cansa. Quem corre atrás alcança!  

Não peça um carro novo, peça um emprego novo, e comece tudo de novo!  

Ano novo tai, agradeço pelo que eu consegui, e é claro que espero melhorar...  

Mas quero forças pra que eu possa lutar! 
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  As asas do rei 

Se meu capitão quer ser um rei, com ele eu irei ao seu lado voarei!  

Estilo três espadas, pronto pra matar, não a nada neste mundo que eu não vá cortar.  

Fiz uma promessa de o melhor me tornar, mas também fiz amigos e por eles vou lugar!  

Existe algumas coisas que prefiro não cortar, existe um certo homem que preciso derrotar, mas
pela vontade do meu capitão eu pedi pra ele me treinar.  

Sim eu treinei, sim eu melhorei. E se tentar machucar meus companheiros ou meu capitão eu te
cortarei!  

  

Se meu capitão quer ser um rei, com ele eu irei ao seu lado voarei!   

Na minha infancia, aprendi o valor de uma alimentação, do quanto é triste sentir fome, sim eu sei a
sensação. 

Com perna vermelha eu treinei, um cozinheiro me tornei, um amigo eu encontrei e com ele
navegarei. 

Formamos a nossa tripulação e nos meus amigos ninguém põe a mão!  

Se em uma dama você tocar, saiba eu vou te chutar, direto pro fundo do mar!  

Eu tenho regras que aprendi: só uso as mãos para cozinhar, não vale a pena minhas mãos sujar,
se tocar em uma dama eu vou te quebrar, se tocar no capitão você vai queimar. 

Se meu capitão quer ser um rei, com ele eu irei ao seu lado voarei!  
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 A sombra do Falcão

Você vai pagar! Eu vou te caçar!  

Havia a muito tempo, um autivo e belo falcão um guerreiro leal, um amigo, a quem chamei de
irmão. 

Nas sombras de tuaa assas amigos encontrei, alegria eu vivi, uma mulher eu amei. 

Mas você me enganou e os sacrificou, em troca de poder, nossas vidas trocou.  

Me diga: Quanto sangue você derramou? Que especie de homem você se tornou?  

Mas pro seu azar eu sofrivivi, e nem ligo pro braço que perdi, o que mais me atormenta foi o que eu
vi!  

Você abusou da mulher que amei bem na minha frente!  

Mas eu sobrevivi e você vai pagar! Não importa quanto eu ainda tenha que matar, ou quanto tempo
isso vai levar...  

As asas do Falcão eu vou cortar!
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  Veja o morcego no ceu

Eu sou aquele que mesmo sem matar, é capaz de amedrontar!  

Eu sou a vingança, sou a justiça para aqueles que não podem ou não conseguem lutar!  

Se esta cidade esta imunda, noite apos noite eu vou limpar!  

O meu trabalho é cansativo, perigoso,  e por vezes a linha eu quis cruzar...  

Mas se eu cruzar, não ha mais como voltar!  

Eu temia os morcegos por isso os adotei, e atráves deles um simbolo eu criei. 

Agora toda vez que eles veem o morcego no ceu, tremem!  

Tornei o meu medo, o medo deles. 

Eu sou o Batman e ante a minha prensença, criminoso já tem a sentença!  

Eu faço o que a lei não pode fazer, eu vou a lugares onde eles não podem estar. 

Estou sempre na sombras, escondido a te vigiar. 
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  Marcas na memoria

Você tem e sabe quem, tem! O nome de alguem na sua memoria, uma foto, uma lembrança, uma
historia... 

Alguém que talvez você tenha amado, ou só desejado. Tanto faz, algo que passou, que ficou pra
trás... 

Passa na sua memoria de fez enquanto, gatilhos que do nada vão te lembrando, dos momentos,
das conversas e tudo vai voltando.... 

Se você for fraco, ai meu amigo, em pouco tempo ta chorando!  

São marcas na memoria.  

E assim como cicatrizes elas não vão embora, dizem que o tempo cura, mas é mentira. 

O tempo cicatriza! Ele não tira a lembrança, mas diminui a dor, seja por paixão ou amor. 

Então o que fazer? Como viver?  

Ue vivendo, não esquecendo, mas também não remoendo, só deixa a vida seguir seu caminho.  

" a vida é como um rio, nao se pode tocar a mesma agua duas vezes!" Heráclito
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  sobro da vida 

Sabe por que se diz que se da um sobro da vida? Ou a vida é sobro?  

Por que tudo é passageiro, transitorio e finito.  

Você não tem riquesas, você não tem dinheiro, você não tem morada, você só os usa nesta
jornada. 

Quando o seu fim chegar, tudo isso você vai deixar.  

Viva para ser lembrando, ou vida para ser notado. Esta errado!  

Viva para que sua falta seja sentida, para que as pessoas sintam sua falta no dia de sua
despedida.  

Por que quando este dia chegar, as pessoas que você deixar para trás vão lembrar com carinho de
você.  

Não seja orgulhoso, seja humilidade!  

A hulmidade de engradecera.  
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 A noite 

A noite se faz meu guia... 

A lua minha companhia... 

Esta não é a rota que eu queria, não é o meu sonhar, mas também não é o meu pezar... 

Tudo o que fiz foi me adpitar!  

Uma dama ao meu lado, um copo, um som ligado. 

Mas um ceú estrelado. 

Outra madrugada e eu aqui acordado. 

Queria casar, ter filhos e sucegar, dormir as 8 da noite e ver minha mulher cozinhar. 

Mas ate que isso aconteça eu não vou chorar!  

Vou sair, e ver a lua brilhar, encontrar outra dama para me acalentar e nos braços dela me afagar. 

Ver outra morena tatuada do meu lado, mais uma noite bem acompanhado, outro lençol
amarrotado!  
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  O perfume 

O perfume exalando na minha casa, o cheiro dose e que me tras sua pensença, seu cheiro, seu
corpo...  

Minha imaginação flui toda vez que seu perfume me alcança, seu cheiro em um traveiseiro doce
lembrança... 

Cada fragrância que exala, me lembra uma dama entre o corredor do meu quarto ate minha sala... 

Deixa eu sentir seu cheiro! E ver qual é o seu perfume, pode ser que eu me acostume!  

Cheiro de mulher, desperta a sensação, um perfume doce, uma fragrância, aaa minha imaginação! 

Este tipo de brincadeira me da tesão!  

E então? Que perfume você vai usar?  

Como que aroma vamos brincar? 
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  Ta Dificil ne? 

Ta dificil, ne? Ta pesado, pois é...  

Ninguém prometeu facilidade, mas na verdade tem horas em que o peso é muito para carregar. 

Eu entendo, é serio. 

Mas de verdade, não tem miterio, se ta pesado é normal, mas divide o peso que da certo no final. 

Dividir? Mas com quem? As vezes eu caminho e não vejo ninguém. 

É serio? Familia, Amigos tem gente para ajudar, pessoas com quem você pode contar. 

E se mesmo assim não achar, dobre o joelho e comece a rezar.  

Tem sempre alguém para te escutar...  

Se ta pesado, se ta dificil, se apoia Nele, Ele não nega ajuda! 
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 Conduta 

Todos tem um código de conduta de moral,quem não tem não é racional! As vezes as pessoas não
vêem sua ética,por causa do que você fala,ou veste. Falo bobeira,isso não fim,mas isso não te da
este direito,meu código não é seu ninguém é perfeito! Olha ai,ne indireta sei que tem muita
gente,que mo gente boa,to ligado também que tem gente é falso igual nota de três,so malandro na
vida,vacilou perde a vez. Sei que tem gente que fala mal,diz por ai que falo merda,ta normal,sabe
por que? Não passei o que passei,não cheguei onde cheguei,sozinho isso é fato,também fala de
mais igual rato,so escondido,por que bater de frente...... vai vendo! Sei que falo bobagem,sei que
sou da sacanagem,mas o que você não é o que tem dentro,este é meu talento,falar o que
falar,chegar onde quero chegar,mas sem pisar. Antes de falar de mim,faz um favor pra
sociedade,olha você no espelho pensa e todos os seus defeitos,penso? Vai corrigir,e vaza daqui!
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  Sou Remedio 

Tanto tempo que a gente conversou, seus problemas você contou, eu me importei, de você
cuidei.... 

Mas peço desculpas se em algum momento falhei!  

O que você falou contra você não vou usar, fica tranquila seus segredos não planejo contar. 

Mas fico triste pela maneira que esta, você me trata como um remedio. 

Algo para buscar em tempos de dor, ou para matar seu tedio... 

Some e não quer conversar.  

Diz que ta sem tempo, mas tudo é questão de priorizar.  

Como seu remedio você quer me tratar, e acredite isso eu posso ate deixar.... 

Mas se você não me procurar, não vai me ouvir chamar, por que eu vou aos poucos me afastar!  
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 Mais uma vez 

Minha cabeça ta girando, onde eu to? O que? Que horas são? 

Quem é esta gata aqui do meu lado? Puts que linda, com este corpo moreno, todo tatuado. 

Ah... espera! 

Agora eu to lembrando! 

Mais uma vez amanheceu, e eu aqui vendo a cabeça girar, olhando para esta dona linda, e
querendo me lembrar do nome dela. 

Mais uma vez, eu estou aqui, ela nua aqui do lado, eu outra vez bem acompanhado. E se me
lembro bem, esta dona manja do rebolado. 

Eu lembro deste corpo em cima de mim, rebolando e eu arranhando ele dedinho. 

Não lembro seu nome, não sei nem onde coloquei meu telefone... 

Mas deste corpo eu não vou esquecer, do seu perfume que me fez derreter, da sua tatuagem nas
costas que eu beijei enquanto você rebolava... er gata, eu lembro que você não parava! 

Amanheceu e você do meu lado, eu te acordo com um beijo na testa, agradeço a gentil companhia,
que embora paga foi de grande valia. 

E em meio a seu corpo suado e todo tatuado, eu não consigo esquecer o seu rebolado!
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  Namoro a boemia 

Namoro a boemia esta é minha vida. 

Não é porque não procuro amar de verdade, mas sim por que na verdade não achei alguém. 

E ficar sozinho não é bom pra ninguém. 

Por isso de vez enquanto, saiu e procuro companhia, para mais uma noite, mas que se acaba ao
nascer do dia. 

Saiu pra acalmar o pensamento, para atender uma necessidade... 

Mas na verdade embora me abrace e me dê carinho, amanhece e eu estou sozinho! 

Namoro a boemia isso eu já sei, talvez eu esteja errado, acredite eu já pensei... 

Mas eu trato com carinho quem me atendeu, e pago a companhia que a dama me ofereceu.
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  Confiança 

Ei, em quem você confia? 

Se eu te dizer, conte seu maior segredo, a quem contaria? 

Os filósofos dizem que só é possível ter cinco amigos reais.... 

O resto são camaradas, nada mais! 

Tirando a sua família, em quantos você confia? 

Com quantos pode realmente contar? 

Já parou pra pensar? 

Confiança é fácil de perder, e difícil de conquistar! 

Cuidado em quem você escolhe confiar!
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 Quem eu sou...

Eu só apenas uma criança que viu seu mundo ruir! 

Eu só fruto da vingança, foi ela quem me fez existir! 

É culpa da sujeira desta cidade eu estar aqui... 

É por causa daquela noite que não posso mais sorrir. 

Eu me tornei o que a cidade precisa, eu me tornei a justiça! 

Não se preocupe, eu não vou te matar... 

Mas vou fazer você sangrar! 

Um homem mascarado, com um símbolo no peito. 

Ao ver o meu farol no céu, aqueles que fazem mal tem medo. 

Por que um morcego? Me perguntaram. 

Eu respondi: por que eu tenho medo deles, e eles também terão. 

Me diz agora qual a sensação? 
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 Extra, extra...

Extra, extra mais uma tragedia! 

Mais uma morte, outro assalto infeliz! 

Mais uma guerra, outra pessoa que morreu por um triz! 

Deixa eu te perguntar: você já viu o jornal de hoje? 

Deixa eu perguntar: Se você o torcer, quanto sangue vai pingar? 

Você já notou, que nos jornais não há noticia feliz. 

Nunca quem escapou, nunca quem se recuperou. 

Sempre quem morreu, ou quem sangrou. 

Infelizmente, tragedia vende. 

Guerra, doença, morte, miséria. 

É o que tem jornal... 

E se você assisti isso, pensa comigo: 

O que isso diz de você no final? 
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 Passarinho 

Quando um passarinho esta ferido é normal querer cuidar. 

É normal proteger. Eu não consigo evitar. 

Vejo algo quebrado e quero consertar. 

Pegar os cacos e ajeitar e se possível remontar. 

Isso não ta errado, é humano. 

Se você tiver a oportunidade de ajudar, ajude. 

Mas cuidado, se você cuidar de um passarinho, que caiu do ninho, 

E não deixa-lo voar, como ele vai melhorar? 

Se você cuida de uma pessoa quebrada, há coisas que você terá que entender.... 

Tolerar. 

Muitas vezes a pessoa tem um passado... e isso vai pesar. 

Mas toma cuidado para não tolerar demais. 

Ou esta pessoa te fará de bobo, ou pior... 

Ela deixa de crescer e se torna incapaz. 

E ai como que faz? 

E a historia do passarinho, ensine a voar... 

Não coloque no ninho, por mais ferido que ele possa estar. 

Há um limite de quanto ajudar....
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 Cansei 

Se as mensagens pararem de chegar, eu to bem. 

Não precisa preocupar. Só cansei... 

Cansei de insistir! Cansei de tentar te entender! 

Cansei de só eu me esforçar, e você não fazer por merecer! 

Eu entendo seu passado é complicado. 

O esquema é conturbado. 

 Mas eu tive paciência, pra lhe dar. 

Eu te dei tempo para melhorar. 

De dei atenção, tentei ajudar. 

Deixei você sair da minha vida e voltar. 

Eu sei, eu não sou uma flor de candura. 

Tenho meus defeitos, como toda criatura! 

Mas você parece não querer melhorar. 

Parece que eu piso em ovos toda vez que tento conversar. 

Na moral, cansei de tentar.... 

Espero que Deus possa lhe ajudar. 
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  O olho de Hórus

  

Assim como no Egito, na era atual, há um Hórus por ai.... 

E pior que ninguém percebeu, ou se quer deu atenção. 

Ou não notou a real dimensão, ou alcance deste olhar. 

Você já sabe, ou eu preciso falar? 

Tecnologia. É serio, é ótima, não tem discursão. 

Mas já imaginou o real alcance, ou a dimensão? 

O tamanho da enrascada se ela for mal usada.... 

Me responde: você tem uma câmera, por ai? 

Então podem te ver. Estão de olho em tudo. 

Assim como Hórus da antiguidade, existe ele na modernidade. 

Capaz de te ver, te ouvir, te roubar, sem sair do sofá. 

Já parou pra pensar? 

Mas a tecnologia não é ruim, ela não é culpada. 

Na verdade ela está limitada. 

 Limitada pela ética de quem a usa. 

Existe sente que só usa pra conversar, trabalhar... 

Gente honesta que não vai te incomodar. 

Mas existe gente sacana, que se faz de bom, mas engana... 

Cuidado em quem você vai confiar! 

Cuidado em pra quem você vai se mostrar! 

Tem muitos Hórus a te vigiar.... 
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 Vejo humanos

Vejo humanos, mas não vejo humanidade... 

Vejo muitos por ai, mas poucos são de verdade! 

Ser humano, é como somos chamados. 

Mas será que somos humanos de fato? 

Deixa eu perguntar: tu ajuda alguém? 

Tu levanta quem caiu, ou só joga pedra, hein? 

Vejo humanos, mas não vejo humanidade! 

O bicho homem é o pior bicho esta é a verdade! 

Movido por egoísmo, ganancia ou vaidade... 

Mas nunca por humanidade! 

Bora mudar esta realidade?
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 Livre 

Você é livre pra voar... 

Livre pra sonhar. 

Livre pra acordar e desistir o que quer comer. 

O que quer fazer? 

E como vai ser? 

Você é livre pra pensar. 

Livre ate pra falar. 

Mas servo do que prometer. 

É livre pra agir, como lhe convier. 

E livre pra escolher como vai ser... 

Mas é escravo das consequências que aparecer. 

É bom não se esquecer.... você é livre ate a conta chegar. 

Mas depois você é obrigado a pagar. 

Cuidado com o que vai escolher!
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 Quem já te viu chorar? 

Sabe estes dias eu parei pra pensar... 

Somos fracos, e isso é fato. 

Mas não é a imagem que queremos passar. 

Por fora, fortes, inabaláveis dispostos a suportar... 

Por dentro, mortos e com vontade de chorar! 

Isso não é problema, ou defeito é uma realidade. 

Mas deixa eu perguntar: quem já te viu chorar? 

Quem já te viu mal a ponto de desmoronar? 

Pense... em quem você consegue lembrar? 

Alguém que já tenha visto seus momentos de fraqueza. 

Aqueles que você esconde e que não tem beleza. 

Lembrou de alguém? 

Este é seu amigo de verdade. 

Ele já te viu, fraco, cansado, e sem vaidade. 

E ainda esta com você. 
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