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HERÓI
césar lacerda

eu.
e quem dissesse o contrário
jamais entenderia o fato
de que na solidão distante
vasta, densa, amante.
mora brasileiro
meu coração de herói.
a não ser que me torne um indefeso
(digo assim preservando
vou te fazer feliz!
os meus segredos)
levo,
em
mim,
toda sorte e jeito
eu.
de ser o inverso daquilo já feito e,
que só pensava em tudo
ainda além, do que não foi.
e me queria surdo,
quis aprender canções
na voz do povo: bençãos
morei na dor, brasil.
no coração de herói.
vou te fazer feliz!
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corpo, fumaça
levitar
sair para passear
peso de um sopro no ar
cabeça pra baixo, sala
vontade de se aproximar
de outro sol
um lugar, uma manhã
transformar
os detalhes que nos cercam
e ouvir
brilhar a voz
a nossa vez

PESO

DE

UM

josé luís braga
e luísa rabello

SOPRO

NO

AR

pra não se conformar
seguir adiante
tatear o mundo inteiro que nos
cega
e ouvir
a sua voz
e a minha voz
na mesma voz

na beira do abismo dancei
sem querer eu pude voar
nas águas do rio eu nadei
mergulhando eu pude respirar
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LIVRE

antonio loureiro

essa noite eu sonhei
que o muro caiu
e todos eram livres
e eu podia ser eu
meu corpo na lama soltei
esparramado virei argila e sal
a verdade pronto falei
liberdade é primordial
essa noite eu sonhei
que o muro caiu
e todos eram livres
e eu podia ser eu

tanto
te quiero tanto
y el resto tirando
se va llevando
lo que pasó
canto
si puedo canto
y el viento silbando
va acompañando a donde estoy
mientras tanto el canto
te va llorando
a donde voy
y la respuesta al llanto
me la irá dando
al salir el sol
ando
si puedo ando
y el tiempo esperando
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MILES DE AÑOS
edgardo cardozo
me ve pasando
a donde voy
mientras tanto el canto
sigo
se puedo sigo
más fácil hallarnos
se me vas llamando
a donde estoy
mientras tanto el canto

5
TWIBLONS
luiza brina
e o blog da nina

a nina criou um twiblons,
e o seu significado
embora não esteja claro
está tentando ser
era vermelho sobre o azul
o suspensório da palavra
que dá na voz da nina
que quase disse
o que estava embaralhado
só que o problema todo é feminino:
penso, penso, penso, penso
e chego em bolinhas.
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ACASO

leo cavalcanti
foi mesmo assim, sem querer
que em você tropecei
e que esse tombo
me desarrumou de vez
tudo era fácil e feliz
de forma quase infantil
e a vida seguia tão convencional
sempre igual, sem motivação
você apareceu para molhar o meu sertão
e mostrar que nem tudo tem previsão
mas agora eu sei, que o acaso faz a lei
por um triz já não sou o mesmo ser
tudo que eu sei é que o acaso é meu rei
foi você quem mostrou, me fez saber

que o amor não se prevê
dizem também por aí
que o acaso é algo menor
que o destino é escrito e o tempo
o sabem bem de cor
como um roteiro a seguir
sem dedos de improvisação
e a vida seria letra de canção
atonal, presa no refrão
sem ter espaços a preencher
com corais pra fazer
o universo se surpreender
mas agora eu sei, que o acaso faz a lei
por um triz já não sou o mesmo ser
tudo que eu sei é que o acaso é meu rei
foi você quem mostrou, me fez saber
que o amor não se prevê
foi mesmo assim, sem querer
que em você tropecei
e que a felicidade teve a sua vez

essa não é pra mulher de ninguém, ninguém
nem pra menina nenhuma dizer que estou apaixonado
essa não vou dedicar a ninguém, ninguém
serve talvez pra soar em alguém que rime com meu jeito
louco,
sem respirar
o amor em paz.
esse é pra praia deserta secar, sumir
serve talvez pra calar um alguém que diz que tudo é louco
essa é pro som balançar e lançar ânsia
serve talvez ao Cobain que, sei lá, vai ver tá me escutando
rouco,
sem respirar
o amor em paz.
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ESSA

NÃO

É

rafael macedo
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PURIFICATION
paim

purification
i´m praying on knees
a small sign from you
i´m ready to suffer,
eyes on the ground,
the haunted walk,
cold,
loneliest fee,
my penitence,
the loudest boo,
infinite blue

since my early days
learned a curious game or I never would
to cast my dark pleasures over who just wanted
to save me from the hole that I’ve digged in my soul
you were pointed in a public square in your delicious act
that gives chills on you
when you to put it on words
your friends pretend don’t recognize you
you´re watching yourself
out of your own body
step by step to the remorse
but in the deep
and you feel satisfied

help me light my cigarette
my strength for willing is gone
face the limits between us
unbreak my heart in bloom
if we are friends
why the thrill has gone away
we fall asleep
as if we were awake in vain
why do i love you
the same old way i always did
i can’t take no more
i’d like so much
to fight it back
someday i will
don’t wanna die
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THE JUDGEMENT
rafael ludicanti e m. braccini
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leonardo marques e artênius daniel

APENAS DISTRAÇÃO

quero mais
mas você diz
não tem mais paixão
quero achar
que não é assim
deixar as coisas como estão
deixar as chaves no portão
produzi alguém
mesmo sem razão
você estava ali
persegui o bem
enquanto você
só distração

não faz mal
gostar de mim
por ocasião
só não dá pra ser feliz
deixando as coisas como estão
deixando as roupas pelo chão

tarde, bem tarde te chamo você não me escuta, mas vai escutar
hoje te guardo distante amanhã pode ser você a me guardar
meu coração te chamava você não estava pra eu te encontrar
mas o teu mundo fazia, numa fantasia de te imaginar
pensando em toda a esperança que você criança iria nos dar
e em toda insegurança que agora sentia a te esperar
é, agora dividindo vou perpetuando a continuar
começa a fazer sentido o tempo antes de você chegar
ei
o que tiver que ser é
já
você que vai dizer
vem
espero pra te abraçar
vou
amar-te enquanto viver
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O QUE TIVER
QUE SER É
kiko klaus

perto, bem perto me deito contando história pra te embalar
hoje te guardo e num instante, amanhã pode ser você a me guardar
meu coração já te ama, vida é chama queimando no ar
começa a fazer sentido o tempo antes de você chegar
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TRANSEUNTE
makely ka

como será que ela dorme
o que será que ela come
pra onde vai quando some
e qual será o seu nome
onde será que ela mora
por quem será que ela chora
com quem será que namora
onde estará ela agora
o que será que ela sonha
dentro da noite sozinha
e qual será sua senha
quem sua fada madrinha

do que será que ela corre
porque será que ela foge
será que se isola na torre
e quando adormece ela morre
será que é a felicidade
será que ela até me sorriu
será que ela é de verdade
será que ela nunca existiu
foi só uma vez numa tarde
virou a esquina e sumiu
pergunto por toda a cidade
mas ninguém nunca mais a viu

voa menino, voa
pra sua estrela natal
voa menino, voa
por cima do temporal
sei da saudade que sente do tempo, do coração
vejo o lamento que mora na sua canção
eu também tive um sonho que passou
também sou feiticeiro e cantador
eu também ouço histórias na voz do tambor
voa menino, voa
pra sua estrela natal
voa menino, voa
por cima do temporal
sei dos seus sonhos perdidos nos olhos da mãe do luar
conheço o amor infinito que deixou por lá
eu também tive um rio que secou
também sou guerreiro e sonhador
eu também sei cantar pra não gritar de dor
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ESTRADA

NATAL

sérgio pererê
voa menino, voa
pra sua estrela natal
voa menino, voa
por cima do temporal
eu também tive um sonho que passou
também sou feiticeiro e cantador
eu também ouço histórias na voz do tambor
eu também tive um rio que secou
também sou guerreiro e sonhador
eu também sei cantar pra não gritar de dor

gravado ao vivo de 17 a 24 de novembro de 2012 no teatro
espanca! em belo horizonte, minas gerais, durante a 2ª
mostra cantautores.
técnico de gravação thiago corrêa
mixado e masterizado no estúdio frango no bafo em belo
horizonte por henrique matheus
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produção executiva jennifer souza
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