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               Quem pode dar a alguém a verdadeira forma 

para ser feliz? 

 

        Quem pode construir uma estrada na 

espiritualidade de alguém para que este se sinta 

disposto a peregrinar pela existência? 

 

        Quem poderia fazer com que o tempo fosse 

mais dilatado que a própria essência de sua 

medida? 

 

        Quem poderia num pequeno espaço, 

contribuir para que um grupo de pessoas sentisse 

a prazerosa forma de viver? 

 

        Qual meio de alimento e bebida consegue 

dominar os prazeres de vidas e torná-las 

prisioneiras do tempo e do lugar? 

 

      

          Quem? O quê? Como? Onde? Quando?  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

Cada vida que se soma a outra, 

Adquire o direito de buscar um estágio maior que o seu, 

Encontrar conhecimento, hábitos, sentimentos etc. 

Totalmente diferentes e cheios de oportunidades, 

Assim, se puder o individuo estar com mais pessoas, 

Naturalmente as oportunidades de se conhecer mais, 

Onde não se imagina, acontecerá em forma de existência. 

 

Glória, se aqueles que se unirem transformarem, 

Um cotidiano cinzento, noutro iluminado e colorido!   

Iluminados serão todos, por uma contagiante alegria, 

Mulheres e homens. Vivendo um estado de descobertas, 

Alegria que compartilham, nos sorrisos e gargalhadas, 

Risos que explodem após cada piada ou história engraçada, 

Ao delírio quando se canta um pedaço de música que encanta, 

Estas vidas descem o suave rio do tempo no barco do prazer, 

Sensibilizados pela grandeza dos companheiros e companheiras! 

 

Do passado mais distante contam suas histórias, 

Ao futuro fazem jorrar seus sonhos e ideais. 

 

Saúdam o presente maravilhoso com um brinde e altos brados, 

Instigam o silêncio a quebrar sua rotina e explodem, 

Libertos do dia de trabalho e da luta da sobrevivência, 

Vidas que se unem para energizar as ausências, 

Ainda que a família seja grandiosa no amor e no prazer! 

 

 

Cada segundo que salta no corpo do relógio, 

Rompe desafortunadamente o espaço e o tempo, 

Esta medida, jamais deveria existir naquele exato instante, 

Se infinito fosse, bendita seria a existência, 

Infiltrar mais e mais na esfera da vida e de seu saber, 

O conviver com criaturas maravilhosas cria este desejo. 

 

Mentiras? Palhaçadas? Gozações? Piadas? Cantos? Etc. 

O encanto da riqueza dos assuntos faz viajar, 

Remando e remando pelas águas do oceano tempo, 

As vidas da Atílio Valentini, 

Em um pequeno grupo se constrói um universo, 

Sublime e encantador de prazer de viver! 

 

 



Juntos formam uma legião de prazeres, 

Um pequeno grupo que parece um grande exército 

Naturalmente medido pela energia de viver, 

Instante inigualável a cada encontro naquele lugar, 

Onde a rua se torna sala de visita, 

Reino encantado dos espíritos que se tornam felizes! 

 

Jovens se tornam as vidas que ali estão, 

O tempo de suas existências esconde atrás da alegria, 

Soltam-se na direção da luz da satisfação, 

Enfeitados com a brilhante forma de juventude. 

 

E soltam a língua com as piadas divertidas, 

Um a um entra em cena com sua parte de entretenimento, 

Ziguezagueando pela diversidade das falas, 

Em cada mostra de suas habilidades, 

Buscam dominar o grupo para a alegria, 

Isto sem contar que o desejo de cada um 

Ostenta a garra do sucesso de ser criativo. 

 

Liberdade sim, liberdade de expressão, 

Este seria o primeiro mandamento deste grupo, 

Momentos que não se prendem a normas e práticas, 

O ser se contamina com a liberdade, e existe, 

Sorrindo e criando, para o universo do grupo. 

 

Gira que gira a conversa na roda, 
A presença de espírito de cada um contribui para o enriquecimento, 

Reina o segundo mandamento, todos devem participar, 

Cada um ao seu modo edifica um tempo novo, 

Insistindo alegremente na constituição de valores 

Arraigados ao espírito liberto e criativo de todos. 

 

Lá vai um saltitando de alegria na direção da geladeira, 

Ele leva o desejo de todos, mais prazer para se ter, 

Isto seria respeitar e viver o terceiro mandamento, Cerveja, 

Leve que desce macia, e sobe aos poucos ao espírito, 

Acariciando o espaço mais precioso de uma vida! 

 

Mas tem guaraná, tira gosto e muito mais, 

As crianças fazem a alegria ao redor, 

Rastejando, correndo, pulando, gritando e preocupando; 

Isto seria o quarto mandamento, Cuidado... 

A rua nem sempre é um lugar seguro para crianças. 



 

De segunda a quinta, tudo parece normal no cotidiano de todos, 

E a cada dia, cresce no desejo a sexta que se aproxima. 

 

Felizes só de pensarem naquele dia, naquela noite, 

Reunidos estarão para a grande satisfação, 

E não ficam os outros instantes da vida esquecidos, 

Isto seria o quinto mandamento, Sexta-feira, 

Todos os dias são importantes naquelas vidas, 

Apenas que na sexta-feira, tudo acontece de melhor, 

São apenas algumas horas, que valem por uma eternidade! 

 

Mil e uma noites, conto árabe que viaja no tempo, 

O tempo deste grupo chama-se mil e uma sexta, 

Reta final da semana, instante real do paraíso, 

As vidas se transformam num grito de liberdade, 

Elas ficam à vontade, e os hábitos são simples, 

São vidas libertas do cotidiano engravatado. 

 

Mesmo que existam diferenças sociais e culturais, 

As vidas que ali estão, se tornam iguais, 

Reina o espírito da irmandade, 

Isto seria o sexto mandamento, Igualdade, 

As vidas se nivelam no campo do prazer e alegria! 

 

Cada um se projeta naquilo que aparece, 

Retratos da vida são mostrados em cenas contadas, 

Iluminado o palco pelas estrelas do céu, 

São atores brilhantes na peça chamada Encontro, 

Todas as sextas representam um papel sem roteiro, 

Infinita é a criatividade de cada um para projetar, 

Naturalmente o conteúdo inigualável de sua representatividade, 

Aplaudidos que são pela natureza, em forma de vento e brisa. 

 

Belo é o conjunto da obra vivenciada naquele palco, 

Uma porta de garagem que recebe bancos e cadeiras, 

Forma-se um circulo ao redor de banquinhos 

Onde sobre eles ficam cervejas e salgados, 

Lá cada um pode servir sem constrangimento, 

O saciar é contribuir para o estado de graça do momento. 

 

 
 



Canto que rasga a conversa, solta a graça do encanto, 

Razão de buscar no passado músicas inesquecíveis, 

E vai do Rock ao Sertanejo, passando pela MPB e o carnaval, 

Mais que isso, tornam-se cantores de primeira, 

A graça não está na harmonia ou profissionalismo, 
Sim na demonstração daquela música que marcou em seu coração, 

Conquistas e perdas foram embaladas por elas, 

O tempo passa, mas a marca registrada jamais! 

 

Milhões de estrelas como expectadoras daquele ambiente, 

Ostentam o brilho que confunde com o do grupo, 

Respeitando evidentemente cada universo e valor, 

Isto seria o sétimo mandamento, Brilho, 

Lá da alma e do espírito de cada um do grupo 

Levanta com força e grandeza uma luz inigualável, 

O existir que exala uma rica forma de sentimento. 

 

Como pássaro solto no espaço a bailar, 

Rindo descontraidamente no ambiente maravilhoso, 

Estas vidas constroem a cada sexta-feira uma nova página, 

Maravilhosa no livro que todos escrevem ali, 

As noites de sexta, 

Será sempre um best-seller na literatura de suas vidas, 

Cada exemplar valerá ouro, 

O livro está sendo escrito nas páginas chamadas tempo. 

 

Juntos fazem a vida ser mais que vida, 

Um templo a ser visitado às sextas-feiras, 

Nas orações criadas e respeitadas por cada um 

Isto seria o oitavo mandamento, Religião, 

O ato do encontro das vidas no templo, 

Rua Atílio Valentini. 

 

Pelos caminhos da vida se encontraram, 

Almas, espíritos, corpos como queiram, 

Um a um foi construindo sua história, sua vida, 

Levados pelo destino se encontraram, 

Ali naquela rua do bairro Santa Mônica. 

 

 

 

 

 

 



Não há como voltar no tempo, 

O viver é do presente para o futuro, 
Rir é um combustível rico de energia para a máquina corpo espírito 

Isto seria o nono mandamento, Sorrir. 

K na rua da alegria dos encontros semanais, 

O importante é preservar esta santa forma de existência! 

 

Mais que isso, construir a cada sexta-feira, 

A fórmula melhorada que eles próprios descobriram, 

TODOS JUNTOS SEMPRE! 

Sabem que o mais importante será sempre, 

Unidos serão sempre mais forte que o grande inimigo, 

Baixa capacidade de ser feliz! 

A grandeza de um individuo está na sua capacidade de união, 

Reunir, formar um exército para enfrentar a solidão, 

Armazenar estrategicamente energia chamada alegria, e vencer! 

 

Girem o tempo no convívio desta maravilhosa sexta-feira, 

Ao tempo de sua glória e realização, 

Razão dos encontros semanais, feito adoração, 

Cantem, riem, vibrem, chorem, discutam, vivam! 

Isto seria o décimo mandamento, Ser feliz! 
A vida agradece o exemplo maravilhoso que vocês dão de união! 

 

Sirvam-se do tempo de sua existência, 

O caminho que escolheram para peregrinarem, 

Não será mais ou menos que sua conquista, 

Inspire-se, torne-se senhor de sua realidade, 

Alcance o topo de sua imaginação, realizando-a! 

 

Mais que ser, é deixar o feito, 

Implantar no universo dos homens sua obra, 

Reinar pode ser uma vontade de muitos, 

Apenas alguns reinarão em suas existências, 

Na verdade, ser rei não é possuir súditos e palácios,  

Alcançar seus sonhos e torná-los reais, também! 

 

Salve a vida, a família, o amor, a amizade, 

Isto sim que são valores incalculáveis, 

Lá na essência de seu espírito deverá sempre existir, 

Vida maior que a que está ao seu redor, 
E acredite dali sempre tirará a energia para enfrentar as barreiras, 

Iluminado sempre será se souber estar consigo e com os outros, 

Reine no seu universo, com simplicidade e humildade, 



Algum dia se precisar, terá alguém ao seu lado que o respeita! 
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