
3. SUBDESENVOLVER (Música: Nilsinho Amarante)

— Trombone- Nilsinho Amarante

2. MOINHOS DE TEMPO  (Letra: China / Bell Puã - Música: 

China / Yuri Queiroga)

Subúrbios invisíveis,   Tudo o que se perde pra nada ganhar. 

Remédio que não cura gente,   mercado de imaginação. Somos cabeças 

cheias de promessa,   esperança e algodão. Que todo dia recomeça 

como se já fosse amanhã.  Mas se depender dos olhos da antena para 

raciocinar,  logo não saberemos mais para que serve pensar.

De onde vem o tempo   e as horas desse lugar? Somos moinho 

de vento esperando o tempo cicatrizar. Distúrbios tão sensíveis 

que da classe média nem dá pra notar; Cegueira que embaça a men-

te, modelo de educação. ~ Somos cabeças cheias de esperança,  fé em 

Deus,   ilusão;**  que todo dia recomeça como se já fosse amanhã. Mas 

se depender da força do sistema para nos salvar, logo não saberemos 

mais para que serve lutar   

           Tá tudo meio embaçado, irmão, tamo caindo no abismo 

achando pisar no chão. Fica difícil sacar a real disputa quando 

tudo que passa no jornal me chega como verdade absoluta.  A 

propaganda é só ilusão. Vos apresento o espetáculo-corrupção 

pro povo achar  que só o voto é participação. Essa grande mídia  

tem que dar informação ; ä opinião sou eu que dou, vê se pode?. 

Só branco apresenta os programa  e até o horário é nobre.     Sem 

alarde. Vivência nem se compara a lattes. Tamo sim fazendo complô 

em meio à raiva que cresce do golpe. Meu amor falou  “ minha preta, 

tem que ter estratégia, vencer os comédia, esses tal de comídia ” 

. Pernambuco dos brabo não tem rabo preso; ninguém sai ileso dos 

verso que não tem cabresto. Eu não tenho sinhá nem sinhô. De onde 

vem o tempo e as hora do lugar que preto nenhum ocupou? Sangue 

nosso no caminho capitão do mato, zé polvinho. É tirar o seu da 

reta, sangue negro no caminho porque além do genocídio as ferida 

tão aberta. O povo mais brabo e vaidoso em linha reta.    Nordeste em 

fúria, é muita injúria:      execução de Marielle Franco      Os sonho 

roubado nóis toma de assalto pra que a dor dos preto não mais passe 

em branco.  

Vamo tirar uma panca ao invés de lembrar  a tal vitória 

capitalista. Tem que ter na memória  e no livro de história que a 

nossa elite era eugenista. Vaticano doado por um fascista..  Oh meu 

pai do céu, me ajude a enxergar ; até dói ser tão realista,  [[ saber 

que tanto cri-stão diz “amai a todos irmão” mas calam se o preto é 

executado ; só abrem a boca se o preto é cotista.  De escravo a pobre 

trabalhador, de raça inferior a vitimistas . Século XXI e branco 

insistindo em ser neonazista; fazem rèbuliço só de pensar que Jesus 

podia ser negro, que dirá uma preta contrariando estatística ? 

falando poesia marginal, afrontando a literatura elitista? Quero 

preta no padrão de beleza  mas goela abaixo nos enfiam certezas. 

Mercado de imaginação. Se for empresário tudo pode, até vender 

carne podre pra população; se pá fraudar patrimônio histórico 

em leilão. ]]  (Bell Puã) vai mandando a rima, deixo um salve para 

mano (China); que os fatos eu possa entender mesmo quando a tv me 

fizer companhia ; que ő sonho americano não seja o pior pesadelo da 

américa Latina. 

Respeita as mina.

— Djambê -- Lucas dos Prazeres / Baixo, guitarra, sample, violão - Yuri 

Queiroga / Berimbau, voz- China  /  Voz - Bell Puã
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**Música incidental = Quando a maré encher ( Fábio Trummer/Rogermąn/

Bernardo Chopinho)

1. VIVO ? (Letra e música: China)

Sai de casa mas não sabe se volta. Todo dia um coração na mão. 

Quem vai determinar quais são as chances de alguém virar  esta-

tística, nota de jornal?      A violência cospe bal..a e sangue. Outro 

corpo caiu no canal. A polícia vai brincando de Deus nesse   

inferno sub   

Corre o risco que o medo vê de olhos aflitos, O gatilho que vai di-

zer quem fica vivo.  =

Qual a sorte de quem não tem?  A coragem por trás de alguém?

O que vou fazer pra ficar vivo?

A coragem por trás de alguém?  Qual a sorte de quem não tem?

O que vou fazer pra ficar vivo?

Bumbo, caixa, ganzá, agogô, pandeiro, surdo, conga- Lucas dos Prazeres /

--- Baixo, guitarra, sample, programação-  Yuri Queiroga / Sample, progra-

mação, voz- China

tropical.



5’ OFERTÓRIO (Letra: China - Música: China / Yuri Queiroga)

Essas constelações vão me seguir,  por todo o caminho ilu-

minar. O vento já soprou a direção e deixo andar,   andar. Se isso é 

como prova de oração,  eu peço para me abençoar, fechar o corpo, me 

dar proteção     e respirar o ar

Luz divina, guia e proteção,   iłumina a minha escuridão.

Guarda o meu coração manso e gentil e a minha alma calma 

como um rio;   que todo o mal eu possa desviar          sem nada me 

alcançar.

e que os meus pés não cansem de seguir  por onde o pensamento 

me levar.   Esse oferŧório é prova de oração, o caņto de    xambá.

— Surdo, alfaia, conga, djambe, agogô, caixa, apito, chocalho- Lucas dos 

Prazeres / Sample, baixo, guitarra, programação, violão - Yuri Queiroga

Voz - China

4. O SELVAGEM (Letra: China - Música: China / Yuri Queiroga)

Autoconsciência, seleção natural. Predadores, parasitas da 

aldeia global. A continuidade e a existência do ser, O inimigo é 

necessário para me fortalecer. Eu disse…

Há compensação em destruir e o por quê? O ser humano é um 

processo que evolui para   E o infinito tá distante demais.

Vamos lá retroceder porém render--se jamais. 

Música para os macacos  / Dance comigo, selvagem

A nudez do olho vivo que não teme, desafia. O sentimento, o equi-

líbrio, a esperança de outro dia. Música para os macacos / Dance 

comigo, selvagem.   Dois pra lá ďois pra cá /Música, música

 

*Arranjo trombone -- Nilsinho Amarante / Caixa, zabumba, cajon, mineiro, 

panela, palmas- Lucas dos Prazeres / Baixo, guitarra, programação, sample, 

palmas - Yuri Queiroga /  Trombone- Nilsinho Amarante  / Palmas, voz - China

---------------trás

6.  FASCISMO TUPINAMBÁ (Letra: China - Música: China / 

Yuri Queiroga)

Sob as leis todos são iguais,  a diferença é quem paga mais. 

Todos têm direito ` a proteção mas quem decide faz distinção.

O direito de ser julgado,   independente e imparcial. A família é 

fundamental 

Liberdade de pensamento , consciência e religião. O cristão 

faz o juramento e a igreJa a separação. Todos querem educação , o 

saber, a voz da razão;    ( mas pensar não é a questão 

) . A  tortura da opinião. 

Fascista, Cidadão de bem, tabacudo,  •    vai tomar no cu;

— Sample, baixo - Yuri Queiroga /Guitarra - Neilton / Voz - China

e as pessoas de bem são o tribunal.

7. CONSUMO   (Letra: China - Música: China / Yuri Queiroga)

E quanto custa a felicidade? E quanto tempo tem de duração?

Já é mais cara que a realidade   e dura menos que alucinação.

O tempo todo se inventa de novo,  miraculoso jeito de vender. A pro-

paganda diz num apavoro  que ter já vale muito mais que ser.

Confiar  em quê? Cultivar o quê?

Substituir  e  satisfazer

Você vale o que consome ,  nem um centavo a mais.

Você sabe que o seu nome não vale nada demais

— Caixa, zabumba, pandeiro - Lucas dos Prazeres /  Baixo, guitarra, pro-

gramação, sample, micromoog - Yuri Queiroga/TR 808 - Matheus Câmara / Voz 

– China

9MAREAÇÃO (Letra: China - Música: China / Felipe Faraco / 

Arquétipo Rafa)

De que adianta navegar perto do vento, procurar a direção e 

flutuar  ;Se jogar com toda força sobre o pensamento,alimentar os 

sonhos pra amanhã acordar?  .

E se der praia a gente esquece que o sol    se esconde atrás 

dos prédios e seu reflexo é o que sobra pra nós. Essa insuportável 

alegria de viver,  Sorrir das circunstâncias   =––sem perceber que 

pode se defender.

Hoje vai sorrir pra tristeza; Quarta e domingo sempre tem fute-

bol.  Os dias só começam depois do carnaval. Essa insuportável alegria 

de viver, sorrir pra qualquer coisa; se enganar e  deixar acontecer .

— Bateria - Arquétipo Rafa / Baixo - Felipe Faraco / Guitarra, cassiotone - 

Yuri Queiroga /  Bujão - Lucas dos Prazeres/TR 808 - Matheus Câmara /

TR 606, caxixi, programação, voz - China/ Voz - Natália Matos

--------------- 

--------------- 

------------------------------ 

--------
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9. PÓ DE ESTRELA (Letra e música: China)

São coisas inexplicáveis do fundo do peito a me corroer .  São do-

ses diárias de certeza e medo pra me mostrar o quanto é frágil viver. São 

casas de areia para o mar desmanchar, e tudo é sonho até você perceber 

que na verdade somos pó de estrela iluminamos depois de escurecer.

E sem você já não faz sentido. Mas sem você nada faz sentido .

São fontes inesğotáveis de esperança e fé; as mãos pro céu 

procuram sempre outras mãos. Eu peço e agradeço nas minhas orações

e tudo faço pra me fortalecer. ̒

Mas casas de areia şão para o vento soprar e tudo é sonho até você acor-

dar, pois na verdade somos pó de estrela iluminando depois de escurecer

— Balde, bumbo, caixa- Bruno Cupim / Baixo, guitarra - Yuri Queiroga / 

Programação, pandeirola, sample, voz - China / Voz - Uyara Torrente

-------------------- 

----------------- ---- 

---

10. ENTRE CORONÉIS (Letra e música: China)

Viver como água sempre se adaptando. O lugar comum, a dife-

rença e a condição. Viver como lama nðs sapatos de alguém, entre 

coronéis, sobrenomes e cartéis. 

Respirar mais fundo até achar o equilíbrio. Pensa como age, 

ágil como quer falar . Sua inŧuição, um deus em exercício   que 

dança no escuro sem medo de se arriscar. 

Enfrentar qualquer perigo. Coragem para mudar. Pelos olhos 

do destino. Coragem para mudar

Tudo é uma questão de se manter alerta e vivo. A cada segundo 

o vento sopra em outro lugar destelhando sonhos e casas invisíveis

Tirando do chão os seus pés e a ilusão.

Viver como água sempre se adaptando/ Ŕespirar mais fundo 

até achar o equilíbrio . -Sua intuição é um deus em exercício que 

dãnça no escuro sem medo de se arriscar.

— Guitarra, sample - Yuri Queiroga / TR 808 - Matheus Câmara  / Bateria 

eletrônica, programação, baixo, órgão, sample, voz - Chinaxxx

11. FREVO E FÚRIA (Letra: China- Música: China / Felipe 

Faraco / Arquétipo Rafa)

É proibido pensar, falar, informar; todo o direito de argumen-

tar.    É proibido pensar, calar, se esquivar ; engolir a seco com gosto 

de sangue pra depois deixar sangrar, gritar, se rebelar.

é proibido dizer, querer se envolver, brilhar no escuro para amanhecer 

. É proibido, viver, nascer, morrer; tudo o que me resta é sobreviver. 

Desviando bombas, se espalhando em nuvem, desorientando /

se equilibrar pra depois    [ deixar sangrar, gritar, se rebelar.

É proibido pensar, falar, informar. É proibido pensar, calar, 

se esquivar. É proibido dizer, querer se envolver. É proibido, vi-

ver, nascer, morrer.

— Caixa - Tostão Queiroga / Surdo, zabumba, caixa, pandeiro, reco-reco - 

Lucas dos Prazeres / Baixo - Yuri Queiroga / Guitarra - Andreas Kisser /

Programação, voz – China 
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