1 - TRÊS AMIGOS
(Rodrigo Campos/Thiago França/Sergio Machado)

4 - MANO LÉGUA
(Juçara Marçal/Kiko Dinucci)

7 - OSANYIN
(Kiko Dinucci)

São três amigos para matar
Mais doze santos pra apedrejar
Um grande amor a sodomizar
É, não deu, não dá

Eh! Mano Légua
Me ensina a caminhar
Tá na rua, tem cachaça
Já subiu, voltou
Eita!
Tá na porta, na janela
Sentinela do lugar

Ewe inje (folha funciona)
Oogun inje (remedio funciona)
Osanyin elewe mi (meu senhor das folhas)

Uma esperança morta pra lá
Uma ferida aberta pra cá
Um carnaval onírico, ai
É, não deu, não dá
Tem um carmim, um fim, um dó
Tem um agogô, um pus, um som
Tem, de funeral, de bem viver
Tem, de cheiro meu, de cheiro bom
2 - ANGOULÊME
(Juçara Marçal/Thiago França/Kiko Dinucci)
Manca, pula, para e berra desespero na tela do celular
Vaga pela rua, na penumbra inventa seu amor fora do ar
Tem comida mas não come
Tem morada mas sem chave pra entrar
Vai beijar o chão de pedra
Transformada em pedra fria e cinza
Pele tatuada, carne mutilada, o seu dente sangra
Chora enquanto ri sozinha
Faz careta, grita um verso a quem passar
Não tá bom aqui em cima
Salta, sai de banda, um, dois, não tá mais
Platibanda leva a marca da felina sonsa que tem asa
3 - IMAGEM DO AMOR
(Kiko Dinucci/Rodrigo Campos)
Quatro bacias de barro
Cercavam o quarto
Onde iria nascer
A criatura de asas
Menina tardia dos guias de luz
O bisturi, a toalha,
O canto perdido na voz incomum
A escultura quebrada
O falo partido
Presságio infeliz
A imagem do amor
Não é pra qualquer um
Fere os olhos desleais
Impele os imortais
A escultura quebrada
Se regenerava, o falo brilhou
Uma cascata fluía envolvendo bacia de barro no chão
Consternação no semblante servil da parteira, a criança na mão
Uma beleza disforme, sem rosto, sem nome, sem moderação
A imagem do amor
Não é pra qualquer um
Fere os olhos desleais
Impele os imortais

5 - ANGOLANA
(Thiago França/ Kiko Dinucci/Juçara Marçal)
Me diz de onde é que vem a gana de voar
A fome de mirar o horizonte, o fim
Me diz de onde é que vem
A sina de correr
Pra o onde quer que eu vá
Vou ao redor de mim
(Quem dera) respirar
No peito um novo ar
Me perder por um caminho enfim
Me diz de onde é que vem
A sede de cantar
A seiva da canção
No sangue tom carmim
Se embrenhar no oco do vulcão
E acender o fogo do estopim
Explodir, cantarolar
Malabares, bicho, cão
No vermelho do vinho
Na flecha partida
No chão
Querubim
6 - CORPO VÃO
(Thiago França/Kiko Dinucci/Juçara Marçal)
O corpo vão, rastro não há
O passo segue a trilha
É circular dentro de si
Gira rodamoinho
Volta a seguir
Feito andarilho, só
A cabeça girou
Uma faca no ar
Faz o certo virar o errado
Escuridão
Oco voraz
Vai engolir o mundo
Regurgitar
Boca funil
Amanhã come o ontem
Hoje o vazio
Torna a virar semente, pó
Na cabaça gerou
O segredo, o vão
Faz o torto voltar
A ser regra

Ewe wa fun mi (folha venha me dar)
L’ase ewe o (o axé da folha!)
8 - TOQUE CERTEIRO
(Kiko Dinucci/Siba)
Meu amor, eu acho que se a gente for pensar
De repente nem dá tempo de se imaginar
Você fez que me dizia e eu quis escutar
Depois ouviu meu recado antes deu mandar
Corre na frente que eu vou já
Mexe daqui, prali, pracolá
Chegue primeiro que eu tô lá
Quem já tá indo, por lá já tá
Toque certeiro, tará, taratá
Dance, balance, pra lá pra cá
Diz que já foi, que eu fui quem já
Volta voando de onde estará
Já fui faz tempo
Nem deu pra notar
Mesmo escondendo
Não dá pra negar
Toque certeiro
Pra onde apontar
9 - OBA KOSO
(domínio público - candomblé keto/nagô/yoruba)
Oba ni sa re looke odo (Ele é o Rei que pode despedaçá-lo sobre o pilão)
O be ri omon (Aquele que cumprimenta como um guerreiro os filhos)
Oba ni sa re looke odo (Ele é o Rei que pode despedaçá-lo sobre o pilão)
Oba koso ayo (Ao rei de Koso com alegria)
Maa ina ina
Maa ina ina
Oba Koso
(Não mande o fogo sobre nós, rei de Koso)

