
Os sentidos da vida: mem6ria e utopia

Filhos de uma Nova Estacao 1

No adeus da calma do verao,
ceus e chuvas excessivos
reduzem e definem a jornada.
Subjugados pelo silencio,
nossos passos vencem espac;os.
Folhas vao arrebatadas
E juncos agitados pela palidez do sol.

Onde esta 0 veiculo de fogo,
a carruagem ardente ha tanto prometida
e tao pacientemente esperada?
Se ha mensagem,
deve repousar na patria antiga
das encruzilhadas
onde as portas se of erecern e se recusam:
a escolha fica entre uma instantanea autonomia -
raizes retorcidas de uma terra comum -
e 0 vazio estranho e escuro,
em que 0 homem perscruta 0 misterio da vida
movendo-se e ecoando nas trilhas ordinarias
de urn ordinaria chao.

Que caminho?
Onde as trilhas se desfazem
e as certezas da viagem e da busca
abandonam mapas e sentido.
Alem das nuvens?
Acelerem ja 0 passe:
o ar e rarefeito e gelado,
e a for~a que nos atrai
e a mesma que nao nos deixa partir.

1 DE VINCK, Catherine. A Time to Gather: selected poems. Combemer, Ontario: Alleluia
Press, 1967 e 1974, p. 33. Trad. Ricardo Tescarolo.



"A vida e uma historia cheia de som e furia, contada por um idiota e que

nao significa nada", define William Shakespeare, em Macbeth, frase que serve de

inspirac;ao a William Faulkner em sua surpreendente obra "0 Sam e a Furia" (2004),

em que Benjy, 0 'idiota' que inicia a narrativa, reduz a existencia a "uma agonia sem

olhos e sem lingua" (p. 330), so restando, entao, uma vag a intuic;ao para nos guiar

tropegamente "nos descampados da alma", como supoe Fernando Pessoa.

Ocorre, todavia, que a vida, mesmo encharcada de absurdos e

perplexidades desconcertantes, encontra sentido a partir da percepc;ao que

desenvolvemos de nos mesmos, esse "sinal vagamente pressentido" ou essa

"dadiva vagamente entendida" (na expressao de T.S. Elliot) de nossa propria

presenc;a, constituindo 0 sentir do que acontece quando somos modificados por

nossas relaC;oes interpessoais ou intervenC;oes na realidade. Temos, pois uma

percepc;ao de nossos proprios sentimentos, uma noc;ao do nosso self no ato de

conhecer que ocorre quando sentimos as emoc;oes que os originam e "se situam

exatamente no limiar que separa 0 ser do conhecer", estabelecendo uma "Iigac;ao

privilegiada com a consciencia" (DAMASIO, 2000a, p. 64-65).

A introspecc;ao - essa capacidade de nos "mirar no espelho do espirito e

nos devorar" (FLUSSER, 2002, p. 40) -, embora apresente uma natureza inata, tem

componentes aprendidos, constituindo 0 que Churchland (2004) denomina "0

argumento da rede", correspondente a faculdade de nossa mente de "teorizar

furiosamente" e formular "um arcabouc;o conceitual com 0 qual ela apreende, explica

e faz previsoes sobre esse mundo". Desse modo, desenvolvemos "invenc;oes,

modificac;oes e revoluc;oes conceituais" impregnadas de teoria que vao se

modificando e se desenvolvendo ao longo da vida, variando de uma pessoa para a

outra. Logo, ainda que para um idiota a vida possa nao ter sentido, 0 mesmo pode

nao ocorrer com outra pessoa. Desse modo, a nossa mente vai progressivamente

aprendendo sobre si mesma por meio de "um processo de desenvolvimento

conceitual e de discriminac;ao aprendida que esta em paralelo exato com 0 processo

pelo qual ela apreende 0 mundo fora dela". (p. 126-136).



o sentido da vida, entretanto, nao se encontra apenas no que e util e

pratico. De fato, fazemos coisas biologicamente inuteis e, aparentemente, quanto

mais inuteis, frivolas e vas, mais parecemos exalta-Ias. E 0 caso de nos questionar

por que nos empenhamos por coisas que parecem tao triviais e futeis e as

vivenciamos como sublimes. A nossa sensibilidade nao e resultado de processos

ciberneticos ou de combina<;oes neurol6gicas, nem 0 'eu' uma "combina<;ao de

partes do corpo, de estados cerebrais ou de bits de informa<;ao, mas uma unidade

das condi<;oes de eu ao longo do tempo, um unico locus que nao se encontra em

lugar nenhum especifico". Assim, a vida nao se reduz a uma cadeia causal de

eventos e estados, sendo a essencia do sentido um misterio. A perplexidade da vida

diante dos misterios, portanto, pode ser 0 pre<;oque pagamos por nossa capacidade

de pensar e lembrar e "que nos franqueou um mundo de paJavras e senten<;as, de

teorias e equa<;oes, de poemas e melodias, de piadas e historias, das pr6prias

coisas que fazem valer a pena ter uma mente" (PINKER, 1998, p. 590-591).

o sentido da vida esta, pois, no sentido dos sabores, cheiros, toques,

visoes e sons que transportamos na memoria e na privacidade dos sentimentos

nascidos da natureza publica das nOSS8S emo<;oes pJantadas em nossas

lembran<;as, numa trama "tecida ao redor de ciclos sucessivos de emo<;oes seguidas

por sentimentos que se tornam conhecidos e geram novas emo<;oes, numa polifonia

continua que sublinha e pontua pensamentos especificos em nossa mente e a<;oes

em nosso comportamento" (DAMASIO, 2000, p. 64).

o sentido da vida e tambem 0 significado que buscamos em nossas

cogita<;oes sobre a finalidade de nossa existencia e no esfor<;o de entende-Ia e

explica-Ia: e, pois, rumo, dire<;ao. Nessa busca incessante e angustiante nunca nos

afastamos, nunca estamos sos de nos mesmos, sendo a memoria 0 mapa conciso

"de um territorio que emerge do passado [e de] uma terra incognita que se projeta

teleologicamente no futuro, e da qual depende a nossa compreensao do sentido de

nossa existencia" (TESCAROLO, 2003, p. 63).

Mas a vida, de que procuramos os sentidos, "nao e 0 que a gente vive,

e sim 0 que a gente recorda e como recorda para conta-Ia" (Gabriel Garcia Marques,

Viver para Gontar), garantindo a nossa identidade (Marcel Proust, Em busca do

tempo perdido) e alimentando nossos sonhos ...e pesadelos.



, Medo e esperanc;a: sonho ou pesadelo?

Chego aos campos e vastos pahicios da
memoria, onde estao tesouros de inumeriiveis
imagens trazidas por percep~oes de toda
especie... Ali repousa tudo 0 que a ela foi
entregue, que 0 esquecimento ainda nao
absorveu nem sepultou ... Ai estao presentes 0

ceu, a terra e 0 mar, com todos os pormenores
que neles pude perceber pelos sentidos, exceto
os que esqueci . .It Iii que me encontro a mim
mesmo, e recordo das a~oes que fiz, 0 seu
tempo, lugar, e ate os sentimentos que me
dominavam ao praticii-Ias. .It Iii que estao
tambem todos os conhecimentos que recordo,
aprendidos pela experiencia propria ou pela
cren~a no testemunho de outrem.

Santo Agostinho, Confissoes

Minha mae vai completar noventa anos de vida em dezembro, lucida e

saudavel, mas muito triste. Urn duro golpe a abateu: a morte inesperada de minha

irma cayula no ana passado. A falta de minha irma esta provocando em minha mae

- e em nos todos que convivemos com ela e a amamos, evidentemente - urn

sofrimento lancinante pela falta das pessoas a quem amamos e que queriamos vivas

"hoje, e com a idade que hoje tivessem, se ate hoje tivessem vivido" (Fernando

Pessoa).

Ortega y Gasset (1973) nos ensina que saudade e uma forma galaico-

lusitana derivada de 'solitudine,', 'soledade', 'solidao'. E 0 que e solidao senao

sempre a solidao de alguem? Sinto saudade de minha Irma porque estou sozinho

dela e sinto sua falta. 0 "sermao da Semana Santa," diz Ortega, "que se chama 0

sermao da solidao, medita sobre a mais dolorida palavra de Cristo: 'Eli, Eli! Lamma

sabacthani' - 'Meu Deus, meus Deus! Porque me deixaste sozinho de ti". Nesse

sentido, faz-se uma referencia a ideia mais importante de Leibniz- as monadas -

que, segundo seu juizo, nao tern 0 sentido de unidade nem de unicidade, mas de

'soledade'. Para Ortega, as monad as de Leibniz "nao tern janelas. Acham-se



fechadas em si mesmas". Assim, a medida que possuimos a vida e cuidamos dela,

constatamos que as pessoas vao passando, e nos vemos submetidos a viver "0

nosso radical viver ...sozinhos, e que, somente em nossa solidao, somas nossa

verdade". A nossa solidao, 0 nosso ser humano, nao significa que existamos sos,

mas que nos integramos no grande sistema universal, com todas as suas coisas.

Mas, em nossa realidade radical, somos monadas. E, "como entre essas coisas

estao os outros seres humanos", estamos sozinhos, apesar de estar com eles e com

o resto do universo (p. 87-88).

Portanto, nesses tempos solitarios e "de transic;ao rumo a novas

cartografias e novas formas de se contar uma historia", em que "0 conhecimento

avanc;a tecnicamente em seus metodos e em seus temas", 0 que de fate estamos

procurando identificar sac as nossas origens e nossas fontes. E quanta mais

evoluimos, mais recuamos em nossas investigac;oes, mais aprofundamos nosso

conhecimento sobre 0 passado da humanidade e do universo, mais proximos

ficamos do principio de tudo e mais saudades temos de tudo 0 que se foi: "como

numa escada em espiral, 0 mergulho do passado e 0 avanc;o do conhecimento

encontram-se ligados por uma intimidade ambigua" (STEINER, 2003, p. 23).

E, se a "referencia de toda despedida eo passado", como diz Steiner (op.

cit., p. 19), tornamo-nos progressivamente mais sensiveis ao passado a medida que

o fim fica mais proximo. Minha mae, por exemplo, recorda com muito mais c1areza

detalhes de sua vida de menina na Italia, no terrivel pas-guerra. Lembra-se

viva mente do trabalho, ainda crianc;a, na fazenda de cafe em fazendas no interior de

Sao Paulo, e depois como operaria de uma fabrica de chapeus Ramenzonni, na

capital paulista, na Rua do Lavapes, bairro do Cambuci, no primeiro quarto do seculo

passado. Quanto mais distante de hoje 0 fato, mais viva a lembranc;a. E, no entanto,

nao se lembra do que comeu ontem, e dificilmente se lembra de tomar seus

medicamentos na hora certa, dependendo de minha irma para isso.

A memoria, a deusa Mnemosyne, e a mae das Musas e protetora das

Artes e da Historia. Ela empresta aos poetas e profetas 0 poder de anunciar 0

passado e cogitar 0 futuro, dando imortalidade aos mortais. Para Santo Agostinho

(1999), a memoria e 0 espirito, que ele reconhece como a parte mais importante da

alma humana. A memoria, entao, inseparavel da percepc;ao do tempo, e algo que
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escapa ao nosso controle inexoravelmente, emergindo como a historia singular da

vida de cada ser humane que vem a vida, 0 que, de alguma forma, afeta de uma

maneira singular a historia de vida daqueles com quem entramos em contato.

Essa e a revela<;ao de que cada pessoa nao e, afinal, autora nem

produtora isolada da a<;ao, pois urn outro, tambem sujeito dessa historia, te-Ia-a

iniciado antes, uma memoria dependendo, assim, de outra, que se tecem na

memoria de todos os que viveram. Isso porque a historia de cada vida humana e a

Historia de todas as historias humanas resultam de a<;6es em que e impossivel isolar

"0 agente que imprimiu 0 movimento ao processo; e embora esse agente seja muitas

vezes 0 'heroi' da historia, nunca podemos aponta-Io inequivocamente como 0 autor

do resultado final" (ARENDT, 2001, p. 197).

Conhecer e ter memoria, ensina Platao. Por isso, talvez, a memoriza<;ao

tenha side considerada tao essenciaJ para 0 aprendizado, ao menos em certo

periodo da historia de educa<;ao. Lembro-me de meus tempos de escola primaria em

que decorar era a atividade mais importante e uma grande recompensa: decorei

poesias imensas para recitar nas festas da escol, e isso me enchia de vaidade

(santa vaidade infantil...). Decorar poesias e trechos inteiros de Iivros de Historia era

tambem 0 castigo mais comum, e 0 mais produtivo. Sabia de cor todos os verbos

reguJares e irregulares da Lingua Inglesa, todos os afluentes do Rio Amazonas (Rio

Negro ...) e sei todo 0 manual de Canto Gregoriano que apresentavamos nas missas

solenes (fui 1a voz do coral infanto-juvenil "Os Canarinhos de Brodosqui").

A memoria constitui, entao, urn presente do passado. Presente em duplo

sentido: como dom e como permanencia. No entanto, a memoria nao se reduz ao

registro cerebral automatico de acontecimentos, pessoas, textos e narrativas. Se

fosse apenas isso, nao seria possivel explicar porque selecionamos 0 que

lembramos ou 0 que esquecemos, pois tudo estaria automaticamente gravado e

disponiveJ em nosso cerebro, e espontaneamente nos lembrariamos de tudo. E,

ainda que se reconhe<;a urn componente biologico na memoria - pois e do cerebro

que existe num corpo e das atividades desse corpo no mundo que emergem 0

sentido das coisas e da nossa existencia nesse mundo (Francisco Varela) - isso

nao explica 0 elemento de racionalidade e afetividade de nossas vidas.



A mem6ria tambem nao e apenas introspecgao, mas projegao coletiva e

publica, na medida em que estabelece um vinculo entre a etica fundadora dos

principios, valores e identidade e as hist6rias das vidas humanas que, de outra

forma, desapareceriam se nao estivessem registradas na mem6ria dos

monumentos, narrativas e documentos.

A mem6ria tampouco pode ser absoluta. Pensar, para Borges, e esquecer

diferengas, generalizar, abstrair. lembrar de tudo, portanto, e maldigao, como

ocorreu com Funes, 0 Memorioso (BORGES, 1979, p. 477-484), enlouquecido em

seu mundo abarrotado de detalhes. Borges, no entanto, revela seu supremo respeito

pela mem6ria, ao declarar que nao se sentia no direito de pronunciar 0 verba

recordar, por ser sagrado. Atravessar 0 rio Lete, 0 rio do esquecimento, e uma

dadiva (WEINRICH, 2001), na medida em que nos ajuda a esquecer a culpa e 0

medo e a alimentar a esperanga. No entanto, 0 medo e a esperanga sao "duas

ficgoes supremas que a sintaxe deflagra, segundo Steiner, pois, se de um lade a

esperanga "inclui 0 medo do incumprido", que, por seu lade, "carrega em si uma

semente de esperanga e a sugestao de uma superagao". Entretanto, e a esperanga

que e problematica, pois sempre "representa uma inferencia transcendental", uma

presungao que envolve uma especulagao futura (como se faz na Boisa de Valores),

como e 0 caso exemplar das oragoes (2003, p. 15).

Do ponto de vista da epistemologia, a mem6ria possui certas fungoes

consideradas essenciais para a elaboragao da experiencia e do conhecimento

cientifico, filos6fico e tecnico: a de reten~ao de um dado da percepgao, da

experiencia ou de um conhecimento; a de reconhecimento e produ~ao da

informagao ou conhecimento; a de reminiscencia do passado; e a de evoca~ao

desse passado.

• a que nos permite reconhecer as coisas, pessoas e lugares (mem6ria

perceptiva);

• a que adquirimos por atengao deliberada ou voluntaria (mem6ria-habito);

• a que nos faz guardar a lembranga de coisas, fatos, pessoas e lugares

importantes para n6s (mem6ria-fluxo-de-duragao-pessoal);



• a fixada por uma sociedade pelos mitos fundadores e relatos, registros,

documentos, monumentos, datas e nomes, fatos e lugares importantes para a vida

coletiva (mem6ria objetiva, social ou hist6rica);

• a gravada no c6digo genetico (mem6ria bioI6gica);

• a das maquinas e computadores, seja a permanente - ROM - Read-Only

Memory - seja a volatil - RAM - Random Access Memory (memoria artificial)

(CHAUf, 2000).

A mem6ria, enfim, ao descobrir 0 passado pessoal e coletivo, inventa um

futuro desejado em sonhos ut6picos que de alguma maneira congregam hist6rias

como a de Antonio Conselheiro, cuja aventura, em Canudos, Euclides da Cunha tao

magistral mente descreveu; as Ligas Operarias, de Francisco Juliao; a comunidade

que Fritjof Capra acaba de anunciar em sua ultima visita ao Brasil; 0 pesadelo que

George Orwell descreve em '1984; "0 Admiravel Mundo Novo", de Aldous Huxley; 0

exercicio presungoso que Francis Fukuyama perpetrou em "0 Fim da Hist6ria" e 0

resgate de '1984' e ' Admiravel Mundo Novo' que ele faz aparecer em "Nosso Futuro

P6s-humano"; a Atlantida, de Platao, e a Nova Atlantida, de Francis Bacon; os

socialismos romanticos de Saint-Simmon e Fourier e 0 socialismo marxista de Ernst

Bloch em "0 Principia da Esperanga" (1938/1947) e "0 Espirito da Utopia" (1959); a

Revolugao Francesa e a Comuna de Paris; os kibbutzim, em Israel; a tragica

comunidade religiosa de Jim Jones em Jonestown, nas Guianas; os totalitarismos do

socialismo real e do nazismo; 0 sonho do Eldorado ("Mundus Novus"); e a

mensagem da cangao 'Imagine", de John Lennon.

Todas essas utopias de alguma forma surgem da Utopia de Thomas

More, publicada em 1516 (entre a Guerra das Rosas e 0 rompimento de Henrique

VII com 0 Papa), que inaugurou esse novo genero literario e ofereceu uma nova

teoria social. A obra de Thomas More - que recebeu grande estimulo de seu amigo

Erasmo que, no mesmo ana e coma mesma motivagao publicou "Institutio Principis

Christiani" ("Educagao de um Principe Cristao") - e talvez a expressao mais bela do

espirito ut6pico, porque e a critica social mais sabia, penetrante e liberal e a menos

assustadora, arbitraria e autoritaria de todas as que foram escritas, sendo uma

referencia tanto para movimentos Iiberais quanta marxistas, que a consideraram um

texto pre-revolucionario em sua defesa da causa do povo contra a do rei e em seu

combate contra a desigualdade social.



Thomas More descreve Utopia atraves da narrativa do aventureiro

portugues Hitlodeu que teria acompanhado Americo Vespucio em tres de suas

quatro viagens, 0 que deixa caracterizada a influencia que as hist6rias sobre 0 "Novo

Mundo" exerceram sobre Thomas More, cuja obra se divide em dais livros: 0

primeiro sobre os problemas e vicios do Velho Mundo - traduzindo uma critica a

ordem feudal e as monarquias absolutas vigentes ou emergentes - e 0 segundo

sobre as virtudes de Utopia- -, uma ilha conquistada por Utopus (dai Utopia), que ai

teria estabelecido uma sociedade civica perfeita. Utopia, portanto, nao resultou de

urn movimento popular de liberta9ao, mas da vontade de urn soberano esclarecido,

sendo uma terra sem hist6ria e sem 0 mecanisme dialetico da contradi9ao.

Representa uma sociedade ideal e necessaria em que a lei e a igualdade, mais do

que a liberdade e a justic;a, constituem os pressupostos fundamentais.

A i1ha de Utopia, de Thomas More, nao e uma extravagancia da

imaginac;ao, mas uma forma ideal de organiza9ao social e politica que considera as

deficiencias do mundo e do ser humane: e 0 sonho da institucionalizac;ao da virtude

em urn mundo cheio de vicios. E a firmac;ao de uma etica social inspirada no bem

sagrado da busca da fraternidade, da tolerancia e do bem comum que trazem a

felicidade e a auto-realiza9ao onde ela nao existe. Utopia, portanto, nao e a

idealizac;ao do mundo ou da natureza humana, mas da organiza9ao social capaz de

promover a renova9ao da moral individual e coletiva da humanidade -- com suas

estruturas, regras, rituais e institui90es. Nao e tampouco fruto da interven9ao divina,

mas da a9ao humana, estando livre, portanto, da legitimac;ao religiosa. Essa ideia

descaracteriza, por exemplo, a "Cidade de Deus", de Santo Agostinho, au 'A Cidade

do Sol', de Campanella, dessa categoria de utopias.

Em Utopia, a res publica se impoe pela lei sobre todos e a cidadania se

coloca acima do individuo. a cidadao utopiano e urn ser inteiramente social, em que

vale a pena 0 sacrificio do bem estar presente individual para a felicidade dessa

sociedade em que convergem 0 valor central da vida etica (autonomia) e 0 bem

estar de todos. E (no sonho de Paulo Freire) urn mundo inedito, mas viavel. Thomas

More, a despeito de seu catolicismo fervoroso, a quem foi fiel ate a morte, pensa

uma Utopia com plena liberdade religiosa, embora mostrando a coerencia dos

principios cristaos com 0 sonho ut6pico, a crenc;a mais comum na i1hae em Mitra, 0

principio da criac;ao e da unidade universal.



Utopia e a invengao de uma sociedade realmente possivel, mas para a

qual nao teria lugar entre as convulsoes de um sistema feudal em declinio e a

formagao das monarquias absolutas. 0 poder que se estabelece em Utopia e 0 da

razao, mas 0 conteudo das decisoes estariam de acordo com as necessidades e

desejos humanos. Ali, os mesmos princlpios morais governariam tanto a vida publica

quanto a privada, prevalecendo 0 espirito de tolerancia e pluralismo.

Fugindo um pouco do sentido comum que assumiu ao longo do tempo,

utopia apresenta um conteudo especifico que se opoe a outras formas de sonho,

anseio, antecipagao ou denuncia. A ideia de utopia emerge em uma epoca em que

perdemos a esperanga de um mundo sobrenatural, restando a busca, aqui na terra,

de "um mundo organizado de modo mais justo, com as riquezas mais bem

distribuidas e as pessoas mais felizes" (MACHADO, 2003, p. 5).

Utopia, produto da seculariza(fao, surge no momento em a imagem do

paraiso se desvanece. Utopia e, em verdade, "um produto da seculariza(fao".

Afinal,m hoje em dia, a ideia do virtual e muito mais rica do que a de utopia, e a

pr6pria ideia de sociedade perfeita foi se decompondo na avalanche de

totalitarismos de todos os tipos. Utopia nao e mais possivel nesses tempos

contemporaneos em que a completude e a perfei(fao s6 SaG encontradas no Mal

absoluto e a busca pela cidadania se encontra em uma ideia de democracia muito

distante daquela de Utopia, na medida em que destr6i qualquer principio estavel de

poder e nao garante um lugar para 0 ideal de sociedade nas instaveis e inconstantes

rela(foes "entre atores sociais, ideologias e modos de expressao e a(fao". Por isso

Utopia nao esta mais presente nos diversos estagios e formas da modernidade

(TOURAINE, 2000, p. 29)

Parece-nos, entao, que 0 sonho de Utopia se perdeu para sempre ao

longo da modernidade. Nao ha mais espa(fo para tal genero de narrativa hoje em

dia, nem para tal desejo de sociedade, em um tempo em que 0 a nogao de Estado

foi se diluindo e a economia de mercado, a industria cultural e as 'tecnopatias' - as

"falsas utopias" (CHOAY, 2000) - eliminaram qualquer possibilidade de imaginar

uma sociedade mais solidaria e, por isso, mais feliz. Essa busca frustrada manifesta

uma das mais profundas crises contemporaneas, alerta-nos Steiner: a crise dos

"futuros ut6picos, messianicos, positivistas e reformistas elaborados e projetados por
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toda a tradigao ocidental", para os quais contemplamos como se estivessemos
\

olhando para tras". (op. cit., p. 24). Talvez s6 nos resta, entao, alimentar uma utopia

particular e ir embora para Pasargada, porque

La sou amigo do rei
La tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
You-me embora pra Pasargada
You-me embora pra Pasargada
Aqui nao sou feliz
La a existencia e uma aventura
De tal modo inconseqOente
Que Joana a Louca de Espanha
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive
E como farei ginastica
Andarei de bicicleta
Montarei em burro bravo
Subirei no pau-de-sebo
Tomarei banhos de mar!
E quando estiver cansado
Deito a beira do rio
Mando chamar a mae-d'agua.
Pra me contar hist6rias
Que no tempo de eu menino
Rosa vinha me contar
You-me embora pra Pasargada
Em Pasargada tem tudo
E outra civilizagao
Tem um processo segura
De impedir a concepgao
Tem telefone automatico
Tem alcal6ides a vontade
Tem prostitutas bonitas
Para gente namorar
E quando eu estiver mais triste
Mas triste de nao ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
La sou amigo do rei
Terei a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
You-me embora pra Pasargada.
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