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Todo tempo pede sátiras. 
Mas têm horas mais sedentas 
da faca-rasga-bucho do ridículo, 
do Capetão de Bunda travestido
Capitão da Banda.

No passado, a sátira coibia desvios do status quo, agora 

contraria justamente o posto. Depósito de revolta, antidoto 

contra hipocrisia, um antes depor o poder que aprimorá-lo. 

Todo poeta hoje carece ser punk-sátiro, revelando o vício 

vestido de virtude, o assassino maquiado de mocinho, do 

demônio dublando a bíblia.

Estamos numa encurralada civilizatória, desgraçado ouvin-

te. Não bastasse a espécie bípede rumar pra destruição, a 

própria capacidade de simbolizar o fim anula-se em consu-

mo, em egolatria, em lorota moralista. E isso num planeta 

que seguirá rodando depois do último suicida.

O homem é um peido no arco temporal desta bola azul 

amassada. E é esse bafo de baixo que minha sátira enfras-

ca. Ações verminosas da ralé de cima, o estrume perfumado 

que contratou um espantalho para o planalto dessa miséria 

chamada Brasil.

Conteúdo completo no site encurralada.com.br04
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Fui estudar o tatibitate mental desse meliante, as patadas 

tuitadas, os arrotos filmados. Organizei a doença num ABC, 

estrofação dos cantadores de feira, que estropiei para am-

plificar o grau do horror. Assim, “ABC do Capetão tuititica” 

foi saindo, com desavisados achando o cheiro bom. 

Depois, acionei o cururu seriado em rimas (carreira de São 

João, do Divino, de Santana etc.) pra amolar o fio do cani-

vete. Assim, “Na carreira do mal de bem” vai dexavando a 

boa intenção do economista incapaz de calcular quanto dura 

uma cesta básica no prato da viúva com três órfãos pra criar. 

Depois, com o compadre Fábio Casemiro, simulamos a 

roda de catira, o desafio conciliatório em que os competi-

dores, só que em vez de se digladiarem, somam as línguas 

de aço contra o lixo empresarial, ventriloquado pelos polí-

ticos michês do mercado. Assim, “Catinga de roda” entoa 

o mandato fedorento.

Depois, a carniça em rodízio foi desenhada em máximas 

pelo estilete de Carol Betioli. Ali onde é mais gado o cida-

dão que come gado em churrasco infectado. Não bastasse 

a anomia de um governo que sequer (for)mula seu projeto 

de depredação, juntou-se a ele o corona-vírus, em si menos 
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letal que as cavalgaduras nomeadas que, sem tirarem o cu 

da boca, não conseguem carimbar o zero na areia. Assim, 

os poemagens de “Coronha-vírus” engatilham uma qua-

rentena ante o vírus do nosso autoritarismo, que jamais to-

mou uma vacina bem dada.

Depois, a canção popular, grande obra coletiva, imenso em-

pilhamento de tempos, dores e até esperança. É ali num 

samba, num rap, numa toada que se denuncia, cá pra nós, 

a indústria de moer corpos e almas. A Canção gestada por 

gente queimada de dor, dança desviando de balas, fala re-

sistente, canto do brasuca preto, branco e vermelho da luta. 

Assim, “cante.com” explicita a mensagem de um cancio-

neiro raramente verde-amarelo. Remédio para a ordem, de 

prisão, e o progresso, da desigualdade, curral fatal do boi-

cidadão, que, feliz, emagrece pra engordar a pequena fa-

mília brasileira sentada no cume da pirâmide canibal. 

Tudo foi publicação parcelada no Twitterçol, no Assbook e 

no Poesia à Mão. Tudo agora reunido numa só encurralada 

com injúrias e correções necessárias. 

É tapar o nariz e cair pra dentro!
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Adélio me tacou a faca, felizmente não foi o martelo.

Amazônia for sale by Salles.

Arma minha, fuzil que te feriste.

01 mai. 2019

A
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Bagagem de refeitos dá nessa lama daí.

Bebemos o Bebianno com laranja.

Brasil debaixo dum burro, fariseus por cima de tolos.

02 mai. 2019

B
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Capitão é o cavalo que marcha soldado com

                          [ seu general.

Criança sem malícia você cria e vigia com milícia.

Cuba é uma ditadura que mostra o cu até no nome.

03 mai. 2019

C
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Damares dá mais ânsia que o bigato da goiaba. 

Dedo que muito aponta acaba no cu.

Dilma que acabe infartada ou com câncer.

04 mai. 2019

D
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Educado é quem limpa o rabo com Paulo Freire.

Emprego e direito de menos é melhor que direito 

                                                 [  e desemprego demais.

Ernesto é um idiota patriota, tá okey-donkey?

05 mai. 2019

E
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Fake news contra inimigo é verdade.

Família e quadrilha às vezes dá rima, pô!

Filho delinquente vale uma oposição competente.

06 mai. 2019

F
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Gay é o cara que dá e gosta da pistola automática.

Guedes de Tchutchuca com a Bolsa dando muita

                                                                         [  pressão.

Guru que hoje dá o coach, ontem fazia nas coxas.

07 mai. 2019

G
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Haddad perdeu tranquilão pro bonecão do 

          [ Posto Ipiranga aqui.

Homem de bem esconde a cobra bem.

Homofobia é coisa de cu preso fazendo cu doce.

08 mai. 2019

H

Conteúdo completo no site encurralada.com.br15

ABC do

Capetão Twittitica
ABC do

Capetão Twittitica



Índio queimado é chover no molhado.

Inocente, nulo ou demente: o arrombado que 

             [ elegeu a gente.

Irmão de fé cozinha o cuscuz com Leviticus.

09 mai. 2019

I
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Jair, mexias bolsa no aro?

Joyce já foi escritor e cantora, hoje tem focinho

                                                                          [ de atora. 

Justo é o reto que nunca deu ré no quibe.

10 mai. 2019

J
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Kim Katacokinho katou no meu sakinho.

Kit-gay eu jamais peguei, mas divulguei até o 

                 [ cu fazer bico. 

Kiwi é o milico felpudo por fora e fruta por dentro.

11 mai. 2019

K
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Lamarca foi morto à bala, por mim seria a 

                                      [ coronhadas numa vala.

Lugar de falo é na sua bunda, Universidade!

Lula livre de debater comigo.

12 mai. 2019

L
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Mamadeira de piroca pra porra toda psicótica.

Moro e Mourão dá pra uma boa dupla sertanojenta. 

Movimento Brasil Lixo.

13 mai. 2019

M
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Nana nenê, que o Bozo vem matar, papai veste rosa...

Ninguém, minion, mora em condomínio ganhando

                  [ o mínimo.

Novo é uma carroça de abóbora com partida eletrônica.

14 mai. 2019

N
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Olavo, lá vou eu louvá-lo de novo de pau lavado.

Onyx Lorenzetti é o meu veterinário de banho,

             [ tosa e antirrábica.

Otário que se forma no YouTube é o nube da firma,

             [ é o voto no esperto.

15 mai. 2019

O
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Paraíso do mundo gay aqui dentro.

Paraquedista pula do debate na Hora Havan.

Partido Sazonal Laranjal.

16 mai. 2019

P
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Quando tinha Ministério do Trabalho, vivia

            [ tendo escravo.

Queiroz é da conta (rachadinha) do Flávio.

Quilombola eu meço por arroba, meu filho

            [ pelo que rouba.

17 mai. 2019

Q
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Reforma da Previdência que professa o horror

               [ ao próximo. 

Respeito ao preconceito voltou a ser um direito

               [ neste país.

Rosário de Maria, a vós suspiramos, gemendo 

               [ e estuprando.

18 mai. 2019

R
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Sangue gay na transfusão dá uma fraquejada 

             [ no macho aí.

Saudade de comer uma de treze sem ela dizer ECA. 

Sexo com galinha dá até pena.

19 mai. 2019

S
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Tereza Agrotoxina é a nossa menina veneno.

Tortura só é ruim quando não mata.

Twitter é a minha bolsa de colostomia pro robô cheirar.

20 mai. 2019

T
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União Anticomuna Futebol Clube: time dos

      [ assessores fantasmas da direita.

Ustra sempre brilhante na Sucursal do Inferno.

Uzi e abuse da mulher brasileira.

21 mai. 2019

U
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V na minha divisa simboliza o vexame que virá.

Venezuela vai cair de Maduro. 

Verba de gabinete serve para contratar puta e parente.

22 mai. 2019

V
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Weintraub, vai trabalhar, moribundo! Nem Lattes,

           [ nem mordes um Kafka!

W.O. em coletiva de imprensa é inovação nossa.

Wyllys era o Jeep do quartel, com a traseira cheia

                [ de macho.

23 mai. 2019

W
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X da Educação: passa o rodo na pública e passa

            [ o pano na privada.

Xerife de cu é rola, X9 do xibungo oculto é a boca.

Xoxota em Brasília, xará, quem gosta xuxa toda hora.

24 mai. 2019

X
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Yanomami comendo capim é o normal pra mim.

Yes, President Trump, I wanna be your pet!

Yoga pra recruta? Dá logo a bunda.

25 mai. 2019

Y
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Zé Aspone, Zé Bunda, Zé Coió... E agora, Zé Mané?

Zero sentado pelado na areia: currículo para ser ministro.

Zumbi dos Palmares cumunista! Dudu do Palmeiras 

                   [ bucetista!

26 mai. 2019

Z
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Pra falar bem a verdade

na carreira do Divino,

nesta terra tem carreira

de sucesso repentino,

quem apalpa o pau que manda

ou vem rico de menino.

Pra cantar mal a mentira

na carreira do Malino,

se você estuda e trabalha

seu direito é ser bovino,

tolerando um idiota

presidindo seu destino.

01 jul. 2019

1 Na carreira
do mal de bem
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Pra falar bem a verdade

na carreira de São João,

tem anarfa que é Bragança

arrotando Educação,

tem o cu do curto Heleno

entubando o pó do avião.

Pra cantar mal a mentira

na carreira do Tio Cão,

a gestão feita a distância

disso tudo que é Razão,

não enxerga além do palmo

vomitado de sermão.

03 jul. 2019

2 Na carreira
do mal de bem
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Pra falar bem a verdade

na carreira do Sagrado,

não carece de Ciência

nem do fato demonstrado,

a pesquisa foi pro ralo

porque o globo tá quadrado.

Pra cantar mal a mentira

na carreira do Danado,

é citar fazendo beiço

muito livro até lacrado,

é ganhar até medalha

quem jamais sacou Machado.

05 jul. 2019

3 Na carreira
do mal de bem
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Pra falar bem a verdade

na carreira de Deus-Pai,

quando forma Advogado

ele jura que não trai,

mas Juiz ilusionista 

é Neymar que finta e cai.

Pra cantar mal a mentira

na carreira do Rapai,

convocado pro Congresso

o Ladrão não diz um ai,

é no chat com Deltan

que ele frauda de Jedi.

08 jul. 2019

4 Na carreira
do mal de bem
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Pra falar bem a verdade

na carreira do Rei Santo,

financista na Fazenda

surrupia um tanto quanto,

reza a lenda do Mercado

feito casto por encanto.

Pra cantar mal a mentira

na carreira do Quebranto,

pau no Guedes arrendado

papagaio do acalanto,

“este Estado barricada

ao Privado sacrossanto”.

10 jul. 2019

5 Na carreira
do mal de bem
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Pra falar bem a verdade

na carreira de José,

essa mina que madruga

toda torta e faz café,

esse mano que reparte

meio pão contramaré.

Pra cantar mal a mentira

na carreira do Mané,

essa dona que trombando

preto e pobre engata ré,

esse dono que capricha

em mandar no pontapé.

12 jul. 2019

6 Na carreira
do mal de bem
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Pra falar bem a verdade

na carreira de Maria,

essa Máquina do Mundo

não tritura em harmonia,

se tem grana sangra um pingo

se não tem hemorragia.

Pra cantar mal a mentira

na carreira do Desvia,

é preciso ter bem claro

seu lugar na dinastia,

Rato nunca imita o Gato

que é da outra ideologia.

15 jul. 2019

7 Na carreira
do mal de bem
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Pra falar bem a verdade

na carreira do Rosário,

no gogó não falta um parça

que do bem é voluntário,

mas na prática o que conta

é a trapaça por salário.

Pra cantar mal a mentira

na carreira do Falsário,

na entrevista de trabalho

quem se fode é o cara Otário,

já o irmão que tá escaldado

sai pagando de Empresário.

17 jul. 2019

8 Na carreira
do mal de bem
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Pra falar bem a verdade

na carreira de Sant’Ana,

o Roceiro planta tudo

da batata até a banana,

nesse ponto o Agro é pobre

numa só cultura encana. 

Pra cantar mal a mentira

na carreira do Satana,

o miúdo é quem garante

nossa mesa da semana,

o graúdo é quem não paga

o que deve de sacana.

19 jul. 2019

9 Na carreira
do mal de bem
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Pra falar bem a verdade

na carreira da Saúde,

Santa Casa que se preze

do negócio que se cuide, 

pois a morte pro Acionista

alavanca lucro amiúde.

Pra cantar mal a mentira

na carreira do Ataúde,

Emergência depredada

rende fama a quem ilude,

o Pastor que faz milagre

e o Prefeito só virtude.

22 jul. 2019

10 Na carreira
do mal de bem
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Pra falar bem a verdade

na carreira do Remédio,

eu me entupo de excitante

pra pular de tanto tédio,

e ela se antidepressiva

vira Ismália e gira o prédio. 

Pra cantar mal a mentira

na carreira do Assédio,

você chupa a carreirinha

pra esquecer que é submédio,

seu reaça arroz de missa

senta aqui no dedo médio.

24 jul. 2019

11 Na carreira
do mal de bem
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Pra falar bem a verdade

na carreira da Esperança,

pra Messias basta o Cristo

que subiram por vingança,

o restante embolsa o povo

engordando a própria pança.

Pra cantar mal a mentira

na carreira do Coisança,

tome rap e cururu

misturando canto e dança,

salve a Cruz e salve a Guia

na batida e na cobrança.

26 jul. 2019

12 Na carreira
do mal de bem
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Mano Fábio Casemiro,

se aprochega pro dueto,

limpa a caixa de catarro,

toca a pinga no panfleto.

Nosso céu já tá fedido,

nosso mar ficando preto,

e o bosteiro, sem vergonha,

canta agora no coreto.

07 nov. 2019
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No coreto sobra espaço,

cabe até mais um bocudo,

obrigado, Mano Pedro,

tamo junto em trova e tudo.

Mais que pinga, é estricnina 

pra pegar na familícia,

tem catarro que dê conta

dessa podre de imundiça?

08 nov. 2019
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É famélica família,

pasta tudo que fareja,

do capim até o cartão,

rapa o dízimo da igreja.

Não tivesse a fuça branca

do coxinha tipo Veja,

nego entrava bem na cana

ou se dava mal no EJA

09 nov. 2019

Conteúdo completo no site encurralada.com.br50

catinga
de roda3



Os danado lascrifento,

tudo tísico e burbônico,

uma renca de salafra,

num tem um que seja idôneo.

Verminose da natura,

erva braba, tiririca,

não tem quem vale o que come,

são uns bando de lazica.

10 nov. 2019
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Vale mesmo o que descome,

tem cagaço e não faz caso,

morde a língua e já cai mole

escorrendo pelo vaso.

Vale menos que o Rio Doce

quem votou, não foi acaso,

se vestiu verde e amarelo,

se fodeu, tomou no atraso.

10 nov. 2019
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Taca óleo no oceano,

funda em pixe as tartaruga,

os corá contaminado

não dá trégua, nem tem fuga.

E o Dudu, de piroquinha,

qué bancá de macho tonto,

qué fechá inté o congresso,

tacá AI-5 em nosso lombo.

12 nov. 2019
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Na Quadrilha Bozonazi

quem se encosta vira bosta,

o burrão da Educação

zurra um meme por resposta.

A milícia da Polícia

do bandido guarda a costa,

mas o Bispo vigarista 

quebra a banca e dobra a aposta.

13 nov. 2019
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Tá testando a paciência

do povão desinchavido,

tá mexendo no beiêro,

vai tomá ferrão servido.

Noi dá boi pra num brigá,

boiadão prá num saí,

deixa logo de frescura,

ô, Carluxo, vazaí.

14 nov. 2019
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Bão remédio pra cagão,

que não pode com a sacola,

larga atoa na quebrada,

sem blindado e corriola.

No Twitter fala grosso,

quero ver aqui na viola,

onde o fraco janta prego

e quem peida é meia sola.

15 nov. 2019
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de roda9



Você dêxe de sê froxo,

larga mão desse tuíte,

nu’é leão, nem somo hiena,

vem aqui pr’eu dá uns parpite.

Nói num gosta di budú,

tabaréu metido a besta,

larga desse tar de Olavo,

nói num guenta tanta treta.

16 nov. 2019
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de roda10



Macho não se esconde atrás 

doutro macho assim de boa,

ou resolve e sai na mão,

ou assume que é leoa.

Trinta anos deputado,

debitando, e não enjoa

de louvar ladrão de farda 

que o cacau do povo escoa?

17 nov. 2019
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catinga
de roda11



Vai dizê que a terra é plana

ou adoçá refri com feto,

cê tá loco ou carraspana

ou é tonto a mais de metro?

Joyce Hasse tão rosinha, 

pá jumenta farta chifre,

se jumento não tem corno

mais jumento é quem mais disse.

18 nov. 2019

Conteúdo completo no site encurralada.com.br59

catinga
de roda12



Nessa cara de cavala, 

a linguiça dava um tranco, 

se tivesse um garanhão

no partido assaltimbanco.

Ficam só tirando self 

e piscando o loló branco,

se gritar “perdeu, banqueiro!”,

fala o mudo e corre o manco.

19 nov. 2019
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catinga
de roda13



Alexandre, o tar do Frota,

é uma junta de cem mula,

pode achá que nóis é tonto,

vem aqui fazê firula.

Mais de bobo nóis nem morre,

o michê ficou bonzinho,

é uma bicha de um machista,

salafrário bombadinho.

20 nov. 2019
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catinga
de roda14



Mano Fábio, mano velho,

o político é um ator,

funcionário do mercado,

na república pornô. 

Fecha a roda da porteira,

bate o pé, toca o terror,

mas também não vai viver

de cheirar esse fedor.

21 nov. 2019
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catinga
de roda15



E num guentam nosso pega,

vai peidá tudo arroz doce,

a cantiga aqui catinga

pelo chêro que eles trouxe.

Fecho a tampa dos esgoto,

nói falamo inté qui bem,

pau na roda dos escrôto

que não passa nem no ENEM.

22 nov. 2019
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Tudo está
na canção
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1

(1900), cante com Chiquinha Gonzaga

oh, abre a mala

que eu quero contar... 2x

eu tô na lida

não posso parar... 2x

oh, abre e fala

que eu quero escutar... 2x 

rosa do povo

é quem vai ganhar... 2x

12 out. 2020

Ó, abre alas
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2

(1907), cante com Ernesto Nazareth

eu falei 4x

não vai votar nesse ladrão 

que é travesti de capitão!

tó teu atestado

assina aqui: sou poltrão!

eu falei 4x 

13 out. 2020

Dengoso
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3

(1914), cante com Catulo da Paixão Cearense

& João Pernambuco

coisa mais bela 

neste mundo não existe, 

que o mugir de um gado triste,

sem noção, na paz votar 

parece até que 

o cu da culpa é quem descanta,

reprimido na garganta

desse gado a ruminar

14 out. 2020

Luar do sertão
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4

(1914), cante com Donga & Mauro de Almeida 

o chefe da milícia 

pelo whatsapp 

manda me avisar

que nessa biboca 

tem uma gorjeta 

para se embolsar

o chefe da milícia 

pelo whatsapp 

manda me avisar

que nessa birosca 

quem for cagueta 

pode até matar

14 out. 2020

Pelo telefone
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5

(1926), cante com Angelino de Oliveira

coisa mais bela 

neste mundo não existe, 

que o mugir de um gado triste,

sem noção, na paz votar 

parece até que 

o cu da culpa é quem descanta,

reprimido na garganta

desse gado a ruminar

16 out. 2020

Tristezas do Jeca
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6

(1928), cante com Sinhô

pura, pura, pura pelo senhor, 

pura, de sacanagem,

na santa pus, e com fervor,

vai ter louvor a tua

puta, pura, pura de enganação,

para que um dia

em possa à tarde, meu amor,

sem mais, botar no teu botão

17 out. 2020

Jura
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7

(1937), cante com Raul Torres & João Pacífico

há tempo enchi um patinho

que tinha bem pouca moral,

pois era ali nosso nicho

bem sussa fazer votar

no alto lá da campanha

perto do kim, no curral, 

paguei uns corno infeliz

c’as vaca sempre a rezar

18 out. 2020

Cabocla Tereza
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8

(1939), cante com Joubert de Carvalho

daí, comprei tudo 

pra você votar ni mim...

ó, neném, que fez 

arminha com a mão...

você tem, você tem

que poupar no cuecão

19 out. 2020

Taí
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9

(1944), cante com Geraldo Pereira & Nelson Trigueiro

você só vota com ele

e diz que é bom de serviço,

é ruim de fechar com isso,

não sou nenhum vacilão

quem ouve você, fodeu,

já saca a cabeça oca

e vaza do bate-boca

só pra dá um cagão

20 out. 2020

Sem compromisso
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10

(1946), cante com Luiz Gonzaga & Humberto Teixeira

eu vou contar pra você

como se lança um ladrão,

e quem quiser distorcer

é favor gostar de olavão

mimosa passe pra cá 

assunte o meu trezoitão,

agora é só me seguir

pode até dançar c’o ladrão

21 out. 2020

Baião
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11

(1951), cante com Adoniram Barbosa

se o rancor não está lembrado,

dá licença de contar,

que ali onde agora está

esse estropício alvo,

tinha uma dona séria 

num palácio respeitado

foi ali, seu tonto,

que os eua, seu moro e a patota

destruíram nossa maloca

22 out. 2020

Saudosa maloca
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12

(1959), cante com Antônio Carlos Jobim

& Newton Mendonça

se você disser 

que eu desatino, amor,

saiba que isso em mim 

pipoca imenso humor

só mesmo abestalhados 

têm bandido igual ao seu,

eu me orgulho apenas 

que no seu doeu

23 out. 2020

Desafinado
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13

(1964), cante com Roberto Carlos & Erasmo Carlos

é proibido pensar!

diz o sorriso que eu vi

é proibido pensar!

pois o bozo pode pegar

e lá vem a anta 

o sorriso inflamar, 

pois a mata que ele

agora vai queimar

boi-bombeiro pode apagar

24 out. 2020

É proibido fumar
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14

(1968), cante com Rita Lee & Tom Zé

caguei pra civilidade,

transei com mil picaretas,

por filho ladro e devasso

e não temo um panelaço

cocota beijando a cruz,

copulo e faço cabaço,

meu amor, sou flordelis,

pastora e deputatriz

25 out. 2020

Dois mil e um
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15

(1970), cante com Paulinho da Viola

se um dia, seu coração for intimado,

para dizer se entrou errado, 

será difícil negar

seu coração tem mania de horror,

e horror é bem fácil atrasar,

a farsa do seu autoengano colou, votou...

seu ditador vai desbotar

26 out. 2020

Foi um rio que
passou na minha 
vida
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16

(1970), cante com Paulinho da Viola

venho lhe dizer,

se algo foi tungado,

eu não sou culpado,

foi o covidão

venha me seguir,

trepe na garupa,

pra roubar sem culpa

no bolsoquistão

27 out. 2020

Réu confesso
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17

(1986), cante com Bi Ribeiro & João Barone

votei de gaiato no vadio,

entrei, entrei, entrei pelo cano...

votei no boato do vadio,

tomei, tomei, tomei no peidano...

28 out. 2020

Melô do marinheiro
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(1987), cante com Sarajane & Robson de Jesus

& Alfredo Moura

vamos abrir a roda 

e te eleger... 2x

tá ficando alargardinha, pro pastor,

abre a rodinha, pro pastor,

abre a bolsinha, por favor,

abre a rodinha

29 out. 2020

A roda
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(1992), cante com Adriana Calcanhotto

tudo ficou no lugar

eu quero mostrar essas vísceras 

eu vou subornar o diabo

eu quero algemar sua milícia

eu vou defender o seu murro

e me escarrar no seu rosto

eu quero virar o seu jogo

eu já enjoei dos seus filhos

30 out. 2020

Mentiras
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(1993), cante com Mano Brown

um, dois, três gados na calçada,

feliz e agitada toda a pátria-amada...

as postagens de merda, eles tocam o gado,

desperdiçam a mágoa, eles fazem a festa...

vários estilos, vagabundos, tipão de atleta,

o coxa rico, o boca aberta, isca predileta...

31 out. 2020

Fim de semana 
no parque
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(2001), cante com Lirinha & Clayton Barros

‘xô vê, ‘xô vê...

pagai-me o bicho é o que posso fazer

‘xô vê, ‘xô vê...

um terço contato pra chuva descer

‘xô vê, ‘xô vê...

mostra a quantia que eu dou de beber

‘xô vê, ‘xô vê...

crente é polícia, empresário é michê

01 nov. 2020

Chover ou 
Invocação para 
um dia líquido
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(2001), cante com Bonde do Tigrão

quer rachar? quer rachar?

o flavião vai te ensinar... 2x 

eu vou passar queiroz na mão, 

assim, assim

vou contar tutu na mão, 

vou sim, vou sim

vou militar pela corriola, 

assim, assim

vou pagar gambé pra mim, 

vou sim, vou sim

02 nov. 2020

Cerol na mão
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(2015), cante com La Fúria

sarinha moleca que 

quica de boca aberta... 2x

agora eu quero ver 

se você aguenta a prisão... 4x

pressão, prisão, pressão...

toca o bere-bere-bere-bere-berettão no vão

toca o berettão no vão... Nx

03 nov. 2020

Xerecão no chão
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(2019), cante com Martina Marana

chegou assim, 

como quem 

quer me engabelar no fim...

sorriu até... 

meter o pé ni mim

deu nos jornais,

que ele não 

seria alguém capaz...

não li, caguei...

depois votei na paz

04 nov. 2020

Ceguei 
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(2020), cante com Maraisa & Maiara

& Marília Mendonça

mesmo que me perguntassem, 

eu não confessaria, eu fingiria, 

disfarçaria até a morte, 

eu negaria até o fim 

quando você vota certo 

eu me desconcerto,

sem fazer esforço saca 

que sou louca com os olhos,

me deixa puta com seus olhos

05 nov. 2020

Quero você do 
jeito que quiser 
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