interessado

Na Busca do Conhecimento
Poema Liricista
Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses.
(Sócrates)
Busca do conhecimento é sempre o principal critério
Pensamento de senso crítico de tal forma que impressiona
Todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes
mergulhando em páginas
submergindo nas palavras
afogando-me em frases
modéstia parte bem colocadas
quanto mais ganho profundidade
aí é que perco visibilidade
restando apenas um dos sentidos a real sensibilidade
a mente humana e seus mistérios
alicerce pro meu império
onde a busca por conhecimento é sempre o principal critério
a rima não estaciona, funciona, proporciona
sensação de bem estar mas nos leigos infecciona
quem aciona cada verso se emociona e posiciona
pensamento e senso crítico de tal forma que impressiona
interesses intelectuais nos tornam mais inteligentes
todos nós somos ignorantes
só que em assuntos diferentes
nos destacamos em determinadas funções exercendo-as
naturalmente
mc sem conteúdo não me supera por mais que ele tente
ansioso por novidades absorvo o máximo de informações
extraídas de filmes livros e de várias canções
além mundo na ideia dos vice, e sim dos campeões
incitam conhecimento nas suas apresentações
supremo e apoteótico é aquele que é insatisfeito
pros outros tão formidável
pra ele está com defeito
sempre quer se superar e procura ser mais que perfeito
horas com a cara nos livros hoje estão surtindo efeito

quero ser culto em abundância com o que tenho ou não
acesso
o ensino da rede pública não garante o meu progresso
o descaso na educação
realmente é um prato indigesto
causando nos estudantes indignação em excesso
*refrão
o livro é uma arma
os estudos o escudo
vejo olhares de surpresa cada vez que eu atuo
minha aparência não condiz com a inteligência que possuo
não pago de intelectual só fico em off e evoluo
verdadeiras obras primas são as letras que concluo
estudiosos e pesquisadores
alunos e professores
todos eternos aprendizes profissionais ou amadores
convivo com armas e flores no mundo de desamores
proveniente infelizmente sempre de "n" fatores
pensadores traduzem o que não está ao alcance de nossas
vistas
a sobrevivência de um ser humano resume-se em percas e
conquistas
aprecio analises linguísticas sintáticas combinatórias
poema elemento químico inexistente na tabela periódica
com ensino médio completo cursando técnico em mecânica
assim como Azevedo anseio por uma coisa mais orgânica
beat 15kg records fino como orquestra sinfônica
o liricista trazendo conhecimento de forma sônica
o verso é sincronizado tal qual ginástica rítmica
com rimas exatas e fáceis como função logarítmica
o estilo é sempre o mesmo como fórmulas de física
eu sou gigante independente da minha estatura física
não prego complexidade
não ser compreendido me assunta
não sou boca pra esses ouvidos
assim falava Zaratustra
...

ao mesmo técnico bacharelado pós graduado doutorado
eu quero ser Ph.D. o que tiver que aprender estou

Terra Plana? Esses caras viajam!

Carlos Cavalcante, mais conhecido como Poema Liricista, é um rapper e poeta pernambucano. tendo iniciado sua carreira
no ano de 1999, no extinto grupo de rap Hipótese Real, no decorrer da sua carreira, participou de diversos grupos e
coletivos nordestino, atuando também em carreira solo, sendo influenciado por artistas como Chico Science, Nação Zumbi,
Faces do Subúrbio entre outros. O diferencial das suas letras consiste na variedade dos temas abordados, vocabulário
abrangente e fortes referências nordestinas, proporcionando uma construção inteligente e ao alcance de jovens e adultos.

