★ BLOCOMUM ★
Enquanto for privilégio
ter uma casa própria
ocupar será sempre um direito
E pra viver na cidade
muito mais do que arte
a novidade dessa estrela que nasceu
Bruxos, mandingueiros,
manobristas músicos e ativistas,
bailarinas e avós Loucos,
mestres e malabaristas
vadias, punks, budistas,
partidários ou ateus
Bixas, cozinheiros, rastafaris,
moradores das favelas
ou play boys de mente aberta
críticos, atores, vila-latas
professores e andarilhos
que acreditam no comum
Enquanto for privilégio
ter uma casa própria
ocupar será sempre um direito
E pra viver na cidade
muito mais do que arte
a novidade dessa estrela que nasceu
Bichos-grilos, vegetarianos
os caretas gente fina
e os vida loka em geral
hippies, Mc´s e mídias ninja
maconheiros, quilombolas
e nenhum policial
Xuxas, skatistas, metaleiros,
pensionistas, estudantes, não-fumantes,
camelôs, emos, eleitores indecisos,
dadaístas e ciclístas
que acreditam no amor

★ ANARCOFUNK ★
Bicha, preta, pobre, vadia, degenerada
Infectando a sua mente branca e civilizada
Cagando pra cultura, passando a merda na cara
Vomitando seus valores, sua louca afetada
Limpeza, saúde, sanidade, higienismo
Combinam muito bem
Com a palavra fascismo
Bicha, preta, pobre, vadia, degenerada!

★ DÊ UM ROLÊ ★

★

Não se assuste pessoa
Se eu lhe disser que a vida é boa
Não se assuste pessoa
Se eu lhe disser que a vida é boa
Enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir
Apenas quem já dizia,
Eu não tenho nada
Antes de você ser eu sou
Eu sou, eu sou o amor da cabeça aos pés
Eu sou, eu sou, eu sou o amor da cabeça aos pés
E só tô beijando o rosto de quem dá valor
Pra quem vale mais o gosto do que cem mil réis
Eu sou, eu sou, eu sou o amor da cabeça aos pés
Eu sou, eu sou, eu sou o amor da cabeça aos pés

★

BALADO DO LOUCO

★

Dizem que sou louco por pensar assim
Se eu sou muito louco por eu ser feliz
Mas louco é quem me diz
E não é feliz, não é feliz
Se eles são bonitos, sou Alain Delon
Se eles são famosos, sou Napoleão
Mas louco é quem me diz
E não é feliz, não é feliz
Eu juro que é melhor
Não ser o normal
Se eu posso pensar que Deus sou eu
Se eles têm três carros, eu posso voar
Se eles rezam muito, eu já estou no céu
Mas louco é quem me diz
E não é feliz, não é feliz
Eu juro que é melhor
Não ser o normal
Se eu posso pensar que Deus sou eu
Sim, sou muito louco, não vou me curar
Já não sou o único que encontrou a paz
Mas louco é quem me diz
E não é feliz, eu sou feliz

★

LUTA ANTIMANICOMIAL

★

Ser diferente é normal
A liberdade de não ser igual
Todo mundo é um pouco louco
E tem um sonho
O meu é acabar com o manicômio

A LÍNGUA LAMBE

★

A língua lambe
E lambilonga, e lambilenta,
a licorina gruta cabeluda,
E atinge o céu do céu, entre gemidos,
entre gritos, balidos e rugidos

★

TENHA COMPAIXÃO

★

Ô por favor, tenha compaixão
Tira nós tudo desta prisão
Estamos todos de azulão
Lavando o pátio de pé no chão
Lá vem a bóia do pessoal
Arroz cru e feijão sem sal
E mais atrás vem o macarrão
Parece cola de colar bolão
E logo atrás vem a sobremesa
Banana podre em cima da mesa
E logo atrás vem as funcionárias
Que são umas putas mais ordinárias!

★ HINO DA PRAIA ★
Fui me banhar na praia da estação
Mas esqueci o meu filtro solar
Agora saio no bloco do Tcha Tcha
Fantasiado de Camarão
Tenho certeza que valeu a pena
É um absurdo o tal decreto
Se o Lacerda curte a canetada
Que dê uma canetada no próprio reto

★ BAILE DO PÓ ROYAL ★
Deixaram o Pó Royal cair no chão
em pleno baile de carnaval
achei que ia rolar a confusão
mas a turma achou legal.
O pó chegou voando no salão | que farra sensacional
deu até notícia na televisão
virou Baile do Pó Royal.
O pó rela no pé
O pé rela no pó | O pó rela no pé | O pé rela no pó
Esse pó é de quem tô pesando?
Ah é sim, ah é sim
Você sabe eu também sei cor
Ah é sim, ah é sim
Não espalha que vai ser melhor

★ ALCOVA LIBERTINA ★

★ TARIFA ZERO ★

★ COXINHA DA MADRASTA ★

Chuta! Chuta! Chuta!
Chuta a Família Mineira

Se você pensa que eu pago a Tarifa
Tarifa eu não pago não
Transporte tem que ser de qualidade
E atender a população

Não sei se é ladrão,
Pervertido ou pederasta
Tem gente metendo a mão | Na coxinha da madrasta (2x)

Os moralistas estão chegando
Mas os Libertinos não os deixarão passar
Estão montadas as nossas barricadas
Das torres de marfim podemos ver descortinada a ilusão
Os moralistas, com seu juízo
Querem calar a esperança e o sorriso
Mas no Carnaval, a Alcova Libertina vai trazer o vendaval
Os moralistas, com sua batuta
Estão tentando nos impor sua conduta
Os moralistas, com suas conquistas
Querem riscar os nossos nomes das suas listas
Os moralistas, com sua batina
Querem fechar a Alcova Libertina
Mas não tem dessa, meu irmão
Um Libertino nunca trai seu coração
E no Carnaval, a Alcova Libertina vai trazer o vendaval
Os moralistas, com sua sina
Querem fazer nos valer sua rotina
Os moralistas, em seus quadrados
Acham que todos podem ser manipulados
As moralistas, recém casadas
Abriram mão do seu verdadeiro amor
Mas não tem pressa, minha menina
A tua vida há de fazer-te Libertina
E no Carnaval, a Alcova Libertina vai trazer o vendaval
Ó, Libertinos, façam de mim um eterno Carnaval

★ TETÊ, A SANTA ★
Dizem que a Tetê é uma santa
Que faz milagre coisa tal
Mas milagre mesmo, minha santa,
É beagá ter carnaval
E nisso a Tetê não tá sozinha
Mama-na-vaca já desceu até a vaquinha
Eu quero ver o tico-tico serrar copo
E o Peixoto sorrindo pra foto
Eu vou sair no bloco do Tcha-Tcha
Eu quero ver o que Rafa vai arrumar
Eu sou dourado e rosa choque
Tetê, a santa, é do rock

Não tolero a danada da catraca
Eu vou dar pulão
Pois a mobilidade é o direito à cidade
Para o bem do cidadão
Pra ir ao posto de saúde, à escola e ao trabalho
Mais lazer fim de semana pra estudante e operário
Menos carro de passeio
A madame no busão
O doutor no coletivo é menos poluição
E o balaio cada dia mais precário
Garante o lucro só no bolso do empresário
Tarifa Zero valoriza o seu salário
Por tudo isso somos antitarifários
Se você paga, não deveria
Pois o transporte não é mercadoria! (2x)

★ MARCHINHA IMAGINA NA COPA ★
Derrubaram minha casa
Por um erro de arbitragem
Ai meu deus, essa copa do mundo
É uma puta falta de sacanagem!
Beagá não sai ganhando
Nem se for pra repescagem
Se o filho da babá é dono da bola
Vou levar minha pelada pra Contagem
Se na praça não pode vender pipoca
Imagina na Copa!
Se o Aécio tá fechado com a Coca
Imagina na Copa!
Se na Guaicurus só ta dando poliglota
Imagina na Copa!
Se o burguês pira nas mina de pi... Ôpa!
Imagina na Copa!
Se a Savassi ta achando que é Europa
Imagina na Copa!
Se no rádio essa música não toca
Imagina na Copa!

Milhares de reais por mês
Pro lanchinho do burguês (2x)
O nosso dinheiro ele gasta
Na cozinha da madrasta
Tira a mão, tira a mão
É hora de dar um basta
A grana da população foi parar na cozinha da madrasta

(2x)

Agora BH
já tem Édipo e Jocasta
Burguês pôs o seu cigarrete
na coxinha da madrasta
Milhares de reais por mês
Pro lanchinho do burguês (2x)
O nosso dinheiro ele gasta
na cozinha da madrasta
Tira a mão tira a mão
É a hora de dar um basta
A grana da população foi parar na cozinha da madrasta

★ MANJERICÃO ★
Não vou comprar manjericão
Eu vou plantar no meu jardim
Se todo mundo plantar um
Manjericão! Não vai faltar pra mim
Manjericão é muito bom
Manjericão é natural
Manjericão para a bronquite
Manjericão para abrir o apetite
Vão Manjericão!
Depois te encontro na larica do Bolão
Hoje comigo ninguém pode
Não vou ficar de bode
Não vale dizer não
Vem, não dá pra viver sem
E a gente sempre tem
No Bloco do Manjericão (2x)
Vão Manjericão! | Depois te encontro na larica do Bolão

(2X)

