01. Sorria

03. Ansiedade Song

sorria que a mocidade
vai botar abaixo a fedentina
e quem for sonso, sonso de verdade,
perde o bonde e chora igual menina
e depois não venha me dizer que o coice não vingou

deve
acionar os pais, a marinha mercante e todos os
jornais
ele deve
acionar os pais, a marinha mercante e todos os
jornais
ele deve
acionar os pais, a marinha mercante e todos os
jornais
ele deve
deve acionar até a associação de banhistas de
Lagoa Vermelha se deixar

sorria
sorria todo dia, toda hora
quero ver o jururu tomar um laço
pra bater, deixa que eu faço
pede as conta e vai embora
sorria que a mocidade
perde o bonde e chora igual menina

02. Pode Ser?

participação especial:
Thomas Dreher - bateria e teclado

libera o banco pra moça
dá pra ser ou tá difícil?
libera a mesa pro velho
dá pra ser ou tá difícil?
libera o porta-malas
dá pra ser ou tá difícil?
libera a quadra de vôlei
dá pra ser ou tá difícil?
libera um canto do galho
dá pra ser ou tá bem complicado, né?
libera o garoto Juca
dá pra ser ou tá difícil?
dá pra ser ou tá difícil?
dá pra ser ou vai complicar demais a tua vida?
então deixa.
pode ser?
libera a vaga pro manco
dá pra ser ou tá difícil?
libera essa mixaria
dá pra ser ou tá difícil?
libera que pega no tranco
dá pra ser ou tá difícil?
tu vai liberar algum dia?
dá pra ser ou...
pode ser? pode ser
tu vai liberar algum dia?
desgruda dessa porcaria
tu fede a alcatra
revira minha azia
o gato tá magro
e o pombo não pia

deve
acionar os pais, as cadeias de lanche, os formadores
morais
ele deve
acionar os pais, as cadeias de lanche, os formadores
morais
ele deve
acionar os pais, as cadeias de lanche, os formadores
morais
ele deve
agora uma coisa que ninguém pensou foi acionar um
pai de santo pra esse guri, né?
uuuuuããã
gostosa demais essa ansiedade
ele deve
acionar os pais, a marinha mercante e todos os
jornais
ele deve
bebe
pra baixar a bola, e a mania de morte e perseguição
ele bebe
até cair na calçada, vomitando a empada que ele
comeu do chão
ele bebe
pra dormir sossegado, acordar enjoado e fingir que tá
são
ele bebe

04. Os 7 Passos da Felicidade
participação especial:
Thomas Dreher - bateria

conclamamos em uníssono
os 7 passos da felicidade
movendo o enfermo para o lado oposto,
você aprecia possibilidades infinitas de cura

05. Abocanharam o T
abocanharam o T
não, não é possível!
manda odo mundo embora
fecha a grade! isso é errível!
enfia
enfia num albergue
e deixa acalmar
enfia
enfia no...

06. Chapa Frouxa
participação especial:
Thomas Dreher - bateria

07. Entrevista

participação especial:
Carla Viceconti - Solange

08. Homem Bipolar
que que eu faço pra entender
um homem igual a você
que prende a respiração
com gás do riso no pulmão
e prefere comer poeira
toda quarta e quinta-feira

09. Velho Song

participação especial:
Pedro Sá - guitarra e guitarra solo

lá na ponta do Aconcagua
uma cabana abandonada
um velho de oitenta anos
teima em se comunicar
quebrando os ossos do seu corpo
se atirando do lugar
vai, vai dar bom
enquanto o velho não se matar
aprecia o bom da vida
com cordialidade basca
o véio tá que tá
o véio pode, vai que ele tasca
será que sem as juntas
mesmo assim o véio não se engasga?
baseado no estudo do renomado Thomas Smirnoff
eu acho que não
mesmo quando ele cai
segura que ele cai
vai fazer render o belzebu
mesmo quando ele cai
segura que ele cai
deixa estatelar
pois é. você não vai acreditar
if you like my fire, i can’t stand it for so long

não há do que reclamar
do homem de tez bipolar
porque devo eu me esquentar
com o homem que crê que consegue voar?
vai e voa

a vida é uma poça d’água
um jato de coisa molhada
e o véio bem faceiro
se encharcando com a perna quebrada
desse jeito o idoso
segue o baile com a boca enfaixada

some e dispersa
e começa a festa
do homem bipolar

vai, vai dar bom
enquanto o velho não se matar

eu sou normal
na coreia do sul, homem bipolar azul
na coreia do norte, homem bipolar dá sorte
não há do que reclamar
do homem de tez bipolar
porque devo eu me esquentar
com o homem que crê que consegue voar?

mesmo quando ele cai
segura que ele cai
vai fazer render o belzebu
mesmo quando ele cai
segura que ele cai
deixa estatelar
pois é
e o velho vai quebrar
e vai se reunir
não dá pra acreditar
e o velho vai seguir
até sentir vontade de fazer xixi

10. América

13. Penugem Solta

homem que é homem não olha pra trás
siga o seu rumo e confie, rapaz

com a penugem solta
vou cair de boca
na quebrada da arueira
eu tenho a vida inteira
pra trocar de roupa

participação especial:
Domenico Lancellotti - bateria
Berna Ceppas - vocoder
Pedro Sá - guitarra solo na segunda parte

américa
o sonho encantado de uma nação
bandeiras em punho e botina no chão
invada essa terra de sol e algodão
eleva teu espírito e teu coração
américa
américa
paga a passagem e vai de avião
crê na palavra e conquiste um milhão
homem cavalgou
pata na terra opaca empacou
homem cavalgou
neca de pitibiriba de ofurô
homem cavalgou
pata na terra opaca empacou
homem cavalgou
neca de pitibiriba
há calor no mato
é mais melhor de fato
tem água de poço
e cantil de prata
te levar no braço
e conduzindo a massa
devolvendo o emplastro
que tu receitou

11. Revirando Lixo
participação especial:
Thomas Dreher - bateria

12. Garfos, Facas, Pratos e Colheres
participação especial:
Domenico Lancellotti - bateria
Berna Ceppas - synth

como lavar louça eficientemente
com sabão de coco ou com detergente
milhares de humanos fazem diariamente
tarefas destinadas a adolescentes
garotos de colégio lavam os talheres
e aprendem as funções de homens e mulheres
enxugam garfos, facas, pratos e colheres
sonhando ter futuro como carla perez

participação especial:
Thomas Dreher - bateria e arranjo de sopros

sei que não sou santo
mas hoje eu vou de branco
que é pra por maldade abaixo
engato a nega e ali me encaixo
desço a lomba e canto
um pé de bergamota
cruza na nossa rota
arranco a folha e me perfumo
o nego tá tomando rumo
vai virar agiota
e lá no lusco-fusco
vou pro balcão e ceva eu busco
pra molhar a garganta dela
arca dentária amarela
e um beijo cor de musgo
samba no samba que tem
um samba molhadinho
foi feitinho para mim
e pra você também
amor
esse mundo anda que tá tão virado
mas nada que estrague o seu rebolado
teu jeito me deixa assim
corado
tchaca tchaca tchaca pra mim
tchaca tchaca tchaca pra ti
quem chegou em paz
e queira muito fazer nenê
e ache um bom rapaz
que saiba bem como fazer atrás

14. Lontra Song

participação especial:
Thomas Dreher - bateria em algumas partes
Fábio Mattos e Thomas Dreher - final da faixa

o que você meteu na cabeça
da minha juventude?
essa lontrinha ilude

bom, bom
a lontra acordou
do sono mal dormido
e o bosque comovido
ressucitou

o seu discurso é bom pra garganta
mas não é fanta!

bom, bom
a lontra acordou
o mal de toda terra
nessa data encerra
ó, roedor
serraram o mastro
perderam a linha
mas lá vem munida
a nossa lontrinha
bom, bom
ressucitou bom
lontra, sempre prestativa
outrora jovem burra
pouco decidida
em transformar a situação
agora, é a sensação
dona de grandes virtudes
a nossa brava lontra
muito da exibida
foi inventar retaliação
agora, revolução!
sou fiscal
e ninguém vai me parar
esse furdunço de bandeira
virou zoeira
já deu o que tinha que dar
sou fiscal
e vão ter que me aguentar
quem inventou a roda
pode tratar de desinventar
olha, seu fiscal,
tenha santa paciência
a gente tá bolando
a nossa própria independência
tem tanta coisa errada
que não sei onde começa
o senhor tá enganado
ou tamo com cara de festa?

everybody now! uu!
e a lontra, tão sabida, o que que ela fez?
pediu prorrogação
o fiscal não era bobo e convocou o xadrez
pra acabar com a embromação
mas o bosque então virou floresta
e a bicharada toda presta e fincou o pé no chão
porque
nossa lontra tem mais cálcio e vitamina D!
fortificando o coração
se o tronco boia, o tempo muda, a toca vai ferver
alguém propôs reavaliação
se eu pego por verdade o tronco e o tronco toma de
você
a gente vem com um batalhão
um piripaque enrugou minha testa
e o céu se abriu pruma conversa que ninguém quis
ter
mas
bate esse papo e vamo se entender
eu e você

gravado por Diego Medina, Thomas Dreher e Berna
Ceppas entre 2005 e 2006 no apt. da Vasco, estúdio
Dreher e estúdio Monoaural. mixado por Diego
Medina em 2006
masterizado por Kassin em março de 2015
muito obrigado a todos os amigos do coração que
participaram deste disco. custou, mas saiu!
www.sumadiscos.com/ansiedadesong

