
01 VOCÊ NÃO DISSE 

Lula Queiroga

Tudo que eu tinha a declarar

Virou espuma

O que eu queria ter ouvido

Você não disse

Junta tudo de nós dois

Chega no mar e joga

No raso também se afoga

Você me empurrou do navio

Eu fui levado na onda

Vim bater numa ilha

De silêncio e de sombra

O que era chama de amor

Agora é fogo de palha

E eu vou morrendo na praia

O vento vem no meu olho, tempestade de areia

A lua acende oceano, horizonte clareia

Deixa a maré me levar

Pra longe, longe, longe

Onde a memória me foge

Eu tô dançando no escuro

Com vagalumes em volta

Uma corrente de amor se desprende, se solta

Eu tô ouvindo sereias, lavadeiras, cirandeiras

Me levam pro meio da roda

E deixa a roda girar pra longe, longe, longe

Onde teu nome me foge

E deixa a roda girar, girar, girar pra longe

Onde a lembrança se esconde

Bactéria: teclado

Tostão Queiroga: bateria, programação, latas

Eduardo Braga: guitarras

Yuri Queiroga: guitarras, programação

Lucky Luciano: baixo, violão

Lula Queiroga: vozes

Lucas dos Prazeres: matraca, caxixi, pandeiro, moringa

O Fabra: teclado



02 ALTOS E BAIXOS 
Lula Queiroga e Yuri Queiroga

Eu tô botando dúvida
Eu tô botando defeito
Eu tô prestando pra nada
Tô ficando obsoleto de mimFicando absolutamente não afim

Eu tô na crista da onda
Eu tô fazendo sucesso
Tô no topo do cristo
Sou o motor do progressoTopo tudo pra chegar 
No primeiro lugar
Que eu não sei onde é, mas deve Ser melhor do que aqui

Eu fico frio de medo
Eu fico cheio de dedo
Eu tô prestando pra nada
Tô querendo me livrar de mimEu fico transparentemente não afim

Eu sou o herói do momentoEu sou a capa da veja
Eu sou o tampa de crush

Lenine: voz
Lula Queiroga: voz
Yuri Queiroga: violão, violão com caneta bic, guitarra, programações
Rafael Duarte: baixo
Digital Groove (Felipe Falcão / Zezão Nóbrega): programações
Tostão Queiroga: bateria
Lucas dos Prazeres: percussão

Sou a loura da cerveja schinEu sou a nova coqueluche do invernoPobre feliz de mim

Eu fui tirado do time
Tô em regime de fome
Eu tô prestando pra nada
Tô perdendo a validade de mimEu fico aparentemente não afim

Eu tô nadando em dólaresEu fiz o gol da vitória
Eu sou o centro da históriaEu sou o aço da votorantimEu sou jesus tirando férias no infernoPobre feliz de mim



03 CORAÇÃO BURRO

Lula Queiroga e Yuri Queiroga

Pra você ver como é que a coisa é delicada

E de repente o vento vira a seu favor

Bom momento pra ficar assim
Doido de amor

Eu não dormi e foi por sua causa

Minha cabeça quando vê enlouqueceu

Tudo basta, basta que sacie a sede de amor

Pra você ver que parecia complicado

E no entanto quando vê aconteceu

Boa hora, bom que seja agora, logo

Na correria, no meio do corredor chinês

No mar de gente sua cara apareceu

Salve linda, noite clareou cedo

E quando as horas passam ligeiras

Os dias têm menos tempo de sol

Dias curtos no meu coração burro

Todo grande amor vem de um coração burro

Todo grande amor vem de um coração puro

Wilson Farias: percussão

Yuri Queiroga: violão, guitarras, programação, extintor e percussão

Tostão Queiroga: bateria

Lucky Luciano: baixo e latão de leite

Lula Queiroga: vozes e percussão

O Fabra: teclado



04 TEM JUÍZO MAS NÃO USA

Lula Queiroga e Pedro Luís

Pode aproximar

Pode reagir

Pode admitir

Ou nem perceber

Quando ela chegar

Vai doer no olhar

Vai modificar a luz

Dessa noite

Se eu olho pro sol

É pra cegar o juízo

Também não tem como fechar

O olho pra você

Freiou

A madrugada

É de um pouco disso tudo

Que eu preciso

Se eu olho pro sol

É pra cegar o juízo

Enquanto o gelo derrete

A água tá subindo

O chão

Sacudindo

A gente tem juízo mas não usa

Não tem como evitar

Nem pra onde correr

Pode recuar

Ou entrar no clima

Quando ela chegar

Vai te convencer

Que é melhor ficar aqui

Essa noite

Fica no mínimo

No máximo uma noite

Lenine: voz

Nena Queiroga: vozes

Lucas dos Prazeres: vozes, reco-reco e pandeiro

Eduardo Braga: guitarra

Yuri Queiroga: guitarra

Lucky Luciano: baixo e violões

Lula Queiroga: voz e violão

Tostão Queiroga: SPD-S



05 FULANA
Lula Queiroga

Tudo que eu fiz foi dizer não vá
Aconteceu no susto
Porta fecha, lá vai ela
Atrás do vidro da janela
De um metrô noturno
Tudo partindo

A mão parada, no alto, foi
Como se fosse assalto
Como se a fulana me roubasse
Um braço, um nome, um rim
Ela sumiu de mim
Toda e pra sempre

E agora o que é que eu vou dizer em casa
Pras paredes
Apago a luz
E vou me acostumando a respirar na escuridão

Estação corações solitários informa:
La station coeurs solitaires informe:

Pessoas de coração palpitante não devem ultrapassar a faixa amarela. 
Les personnes au coeur palpitant ne doivent pas dépasser la bande jaune. 

Mulheres gestantes e suicidas mantenham distância dos trilhos de alta voltagem. 
Femmes enceintes et suicidaires éloignez-vous des rails de haute tension.

Negros e homossexuais mantenham a naturalidade e sorriam pois vocês estão sendo filmados.
Noirs et homosexuels restez naturels et souriez car vous êtes filmés. 
 
Pedimos desculpas pelos banheiros entupidos e pichações nas paredes da plataforma. 
Veuillez nous excuser pour les toilettes bouchés et pour les tags sur les murs du quai. 

Toninho Ferragutti: acordeon
Nilsinho Amarante: bombardino
Geraldo Maia: coro
Pupillo: bateria
Bebel Kastrup: voz (metrô)
Lucky Luciano: baixo
Yuri Queiroga: violão, teclado e programação
Lula Queiroga: vozes
Lucas dos Prazeres: moringa e cajon
Tostão Queiroga: cajon



06 BARULHO DA GOTA
Lula Queiroga e Yuri Queiroga

A Via Láctea cabe dentro de uma dúvida
O infinito é o limite de uma dor

Come sem fome, dorme sem sono
E o ciúme vai aonde você for

Capibaribe cabe dentro de uma lágrima
Última gota de uma fonte que secou

Copo sem água, olho sem foco
Tudo que eu toco se transforma em lembrança

Se a poeira cegou
Fecha os olhos pra ouvir melhor

Escuta o barulho da gota
Orvalho trará manhã

(Pára com isso)

Tudo que eu me lembro
Já faz parte do passado

A infância da paixão
Que já faz parte do passado

O nosso barco de flores
O nosso giro aos arredores rumo ao centro do prazer

A nossa escola, nossa casa, nosso sonho de voar o mundo afora
A nossa rosa de vento, a nossa rosa celeste

Como tem passado?
Como tem passado pra esquecer

Geraldo Maia: voz
Elias Paulino: banjo e voz

Ylana: voz
Yuri Queiroga: violão, baixo e programação

O Fabra teclado e programação
Lucas dos Prazeres: ilú e latinha

Lula Queiroga: voz
Eduardo Braga: guitarra 8 

05 FULANA
Lula Queiroga

Tudo que eu fiz foi dizer não vá
Aconteceu no susto
Porta fecha, lá vai ela
Atrás do vidro da janela
De um metrô noturno
Tudo partindo

A mão parada, no alto, foi
Como se fosse assalto
Como se a fulana me roubasse
Um braço, um nome, um rim
Ela sumiu de mim
Toda e pra sempre

E agora o que é que eu vou dizer em casa
Pras paredes
Apago a luz
E vou me acostumando a respirar na escuridão

Estação corações solitários informa:
La station coeurs solitaires informe:

Pessoas de coração palpitante não devem ultrapassar a faixa amarela. 
Les personnes au coeur palpitant ne doivent pas dépasser la bande jaune. 

Mulheres gestantes e suicidas mantenham distância dos trilhos de alta voltagem. 
Femmes enceintes et suicidaires éloignez-vous des rails de haute tension.

Negros e homossexuais mantenham a naturalidade e sorriam pois vocês estão sendo filmados.
Noirs et homosexuels restez naturels et souriez car vous êtes filmés. 
 
Pedimos desculpas pelos banheiros entupidos e pichações nas paredes da plataforma. 
Veuillez nous excuser pour les toilettes bouchés et pour les tags sur les murs du quai. 

Toninho Ferragutti: acordeon
Nilsinho Amarante: bombardino
Geraldo Maia: coro
Pupillo: bateria
Bebel Kastrup: voz (metrô)
Lucky Luciano: baixo
Yuri Queiroga: violão, teclado e programação
Lula Queiroga: vozes
Lucas dos Prazeres: moringa e cajon
Tostão Queiroga: cajon



07 GEUSA
Lula Queiroga

Abre ala que lá vem Geusa

Pilotando um carrinho de neném

Com a roupa que madame mandou costurar na máquina

Pra babá não passar vergonha

E poder subir pelo elevador social

Esse cheiro é o tempero de Geusa

Pilotando o fogão principal

Com o avental que madame trouxe de Portugal

Pra ela cobrir a barriga

E poder servir a mesa

Sem chocar o pessoal

Lirinha: voz

1º poema: Luis da Câmara Cascudo

2º poema: Lirinha

Silvério Pessoa: voz

Pupillo: conga e bateria

Elias Paulino: cavaco

Nena Queiroga: vocal

Jam da Silva: balafon e triângulo

Tostão Queiroga: maraca

Lulu Oliveira: pedal e guitarra

Lucky Luciano: baixo e violão

Lula Queiroga: voz

Yuri Queiroga: violão percussivo



08 MELHOR DO QUE EU SOU (PENSANDO ALTO) 

Lula Queiroga
Eu sei que você sente falta 

Soube que às vezes até chora por mim

Por isso é que eu tenho

Aparecido pouco
Eu sei que fica mais fácil

Você gostar de mim quando eu não estou

Imaginar o sujeito ideal

Meio normal, meio louco

Todo mundo faz um filme com a lente da mente 

E no deserto do seu coração

Prefiro ser um vulto distante

Do que um chato a mais por perto

Aposto na surpresa

No momento

Quando a gente se encontrar de novo

E demorar no beijo

Até perder a língua,

A voz e a noção

Do que é que pode acontecer entre nós

Amanhã
Não vou te procurar

E você vai me achar

Melhor do que eu sou
Felipe S: voz

Nilsinho Amarante: bombardino

Guga Fonseca: teclados

Yuri Queiroga: balafon, guitarra, teclado e sampler cordas

Tostão Queiroga: bateria

Lucas dos Prazeres: reco-reco

Lucky Luciano: baixo

Lula Queiroga: vozes

Eduardo Braga: guitarra



09 BELO ESTRANHO DIA DE AMANHÃ
Lula Queiroga

Notícias perderão todo controle dos fatos
Celebridades cairão no anonimato

Palavras deformadas
Fotos desfocadas

Vão atravessar o Atlântico
Jornais sairão em branco

E as telas planas de plasma
Vão se dissolver

O argumento ficou sem assunto
Vai ter mais tempo pra gente ficar junto

Vai ter mais tempo pra enlouquecer
Com você

Políticos amanhecerão sem voz
O outdoor com as letras trocadas

Dentro do banco central 
O pessoal vai esquecer

Como é que assina a própria assinatura
E os taxistas já não sabem que rua pegar

Que belo, estranho dia
Pra se ter alegria

(Eu respondo e pergunto:) 
É só um tempo pra gente ficar junto

É só o tempo de eu enlouquecer
Com você

Alarmes já pararam de apitar
O telefone celular descarregou

O aeroporto tá sem teto 
E a moça da TV

Prevê silêncios e nuvens
A firma que eu trabalho faliu

E o governo decretou feriado
Amanhã no Brasil

(será que é pedir muito)
É só um jeito de a gente ficar junto

É só um jeito de enlouquecer
Com você

Toninho Ferragutti: acordeon
Eduardo Braga: slide weisenborn, tampa de açucareiro

Lucky Luciano: baixo fretless, viola 10, teclado
Lula Queiroga: vozes, violão

Tostão Queiroga: faqueiro, surdo
Yuri Queiroga: saco plástico, teclado, violão com caneta



10 MANGA, GRAVIOLA, HORTELÃ 
Lula Queiroga, O Fabra, Lulu Oliveira, Tostão Queiroga, Lucky Luciano e Yuri Queiroga

O sol bate na telha
Reflete na fruta

E a moça ginga para o céu
Terral

Pode gritar que ela não escuta

Fone de ouvido
Bolsa laranja

Desce a rua principal
E o som

Aumenta o volume do sorriso dela

Pinga! Pinga!
Pinga colírio no olho da favela

Pinga! Pinga!

Escolhe manga
Sacode o cabelo

Seu desfile matinal
Ao sol

Bomba explode ela não vai ouvir

Vai colorida
Abduzida

Pelo fio do walkman
Manhã

Cheira a graviola respira hortelã

Colírio no olho da favela
Pinga!

Enquanto o sangue escorre pela televisão
No ouvido dela toca a mesma canção

Pinga colírio no olho da favela

China: voz (carrinho da economia)
Jr. Black: voz (colírio)

Lula Queiroga: voz, violão two strings
Lucky Luciano: baixo

Yuri Queiroga: guitarras
Lulu Oliveira: violão

O Fabra: synth
Eduardo Braga: guitarra, programação, hammond, synth
Lucas dos Prazeres: caixa, alfaia, guiro, agogô de bico



11 MEUS PÉS 
Lula Queiroga e Yuri Queiroga

Meus pés têm vontade própria
E se eles resolvem sair por aí
Não adianta fazer cara feia
Nem espernear pra ficar
Meus pés não me deixam fugir

Por outro lado isso até ajuda
Eu nem preciso escolher aonde ir
Quando eles querem correr
Batem perna é, é um deus-nos-acuda
Vão até o inferno atrás de você

Eles comem grama, cimento, asfalto, assoalho
Areia, tapete
Eles seguem você
Eles pisam de leve, encurtam caminhos
Descobrem atalho
Pra chegar em você

Eles não tão nem aí
Se o seu cabelo está vermelho
E seus olhos de gato do mato
Me dão plenitude, desejo e sonho

Meus pés gostam de dormir de pé
Pra ficar da altura da sua cabeça
Eles querem que tudo aconteça
Que a gente adormeça
Como anjos
Vamos dançar com passos de anjo
Meus pés vão levar você

Alceu Valença: voz
Hugo Gila: baixo
Spok: sax barítono
Chiquinho: teclados, sintetizadores
Eduardo Braga: guitarra
Tostão Queiroga: bateria
Yuri Queiroga: violão
Lucky Luciano: teclado
Lula Queiroga: voz



12 AGORA CORRA

Lula Queiroga, Lulu Oliveira, O Fabra, 

Tostão Queiroga e Lucky Luciano

Segure o balanço

Não deixe que pare

Acelere
O mundo que vire

Que ela te espera

Você tá com pressa

E tem motivo

Pra chegar veloz e vivo

Que ela tem a sua vida na mão

Ela é quem jorra luz no seu caminho escuro

Ela tem a sua vida na mão

Ela te dá valor

Ela te dá razão

Sob o sol, céu granizo, lama, terra

Lua, estrada, farol

Um ciclone, motocicleta em fogo

Você tá no jogo

E o jogo é de ação

E ela tem a sua vida na mão

Ela é que tem o joystick do seu coração

Ela é a cura e a coroação

Agora corra, agora corra

Apenas uma bomba-relógio

Uma questão de fração de segundo

Equação de primeiro grau

Apenas uma escada infinita

Que não sobe nem desce

Escada sem degrau

Tente invadir o aeroporto

Segure o avião na cabeceira da pista

Só não pode perder de vista

O principal

Spok: sax barítono
Lucky Luciano: baixo, teclado, violão
Yuri Queiroga: programações, viola 10, guitarra, cavaquinho, teclado
Tostão Queiroga: bateria, percussão
Lula Queiroga: vozes
Lucas dos Prazeres: caxixi
Eduardo Braga: guitarra
Nando Lauria, Guga Fonseca, Thiago Hoover, Eduardo Braga e Lula Queiroga: coro



14 MEGAZEN 

Lula Queiroga e Felipe Falcão

O monge veio de longe ensinar

Que a lei de Isaac Newton

É superstição

Todo mundo pode levitar

Quem finge que tá satisfeito em andar no chão

Vive de ilusão

Deixa a voz do monge te levar pelo ar

Mais alto que um trem
Megazen

Estação primeira do além

Acelerando as asas no pulsar

De cada músculo do seu coração

Você pode decolar

E visitar parentes no Nepal

Amigos no Japão

Só na vibração

13 TECTOPOP
Lula Queiroga

Terremoto, revolução
No meu mundo particular

Abro a janela e não vejo a rua
Não tem onde procurar (você)

Vou comprar uma lanterna
Vou morar numa caverna

Antes que o teto caia
Sobre a minha sombra

Ou o que sobrou de nós dois

Como se o chão sumisse
No meu mundo particular

Penso em sair de casa
Mas não tem mais porta 

Pra atravessar 

Vou buscar abrigo
Num abrigo nuclear

Quando eu sair
Já vai ser outro dia

Outra vida pra recomeçar

Raio, raio, raio
Não cai duas vezes no mesmo lugar

Garotas namoram na praça
Pedras na minha vidraça
Beijos no supermercado
Me levam de volta ao passado
Que foi feliz até ontem
Quando o céu ainda tinha horizonte
E o galo cantava pro sol
- o nosso amor era classe
Um clássico de futebol

Placas que agora se chocam
Estavam unidas um instante atrás
Os bêbados na padaria
Não sabem a falta que você me faz
Boto algodão no ouvido
Tomo o último comprimido
Deixa eu perder os sentidos
Deixar a chuva de raios passar

Raio, raio, raio
Não cai duas vezes no mesmo lugar

Silvério Pessoa: voz
Nilsinho Amarante: trombone
Lula Queiroga: vozes
Lucky Luciano: baixo
Eduardo Braga: guitarra
Yuri Queiroga: guitarra, violão de aço, pandeirola, programação
Tostão Queiroga: bateria, pandeirola



14 MEGAZEN 

Lula Queiroga e Felipe Falcão

O monge veio de longe ensinar

Que a lei de Isaac Newton

É superstição

Todo mundo pode levitar

Quem finge que tá satisfeito em andar no chão

Vive de ilusão

Deixa a voz do monge te levar pelo ar

Mais alto que um trem
Megazen

Estação primeira do além

Acelerando as asas no pulsar

De cada músculo do seu coração

Você pode decolar

E visitar parentes no Nepal

Amigos no Japão

Só na vibração

Deixa a voz do monge te levar pelo ar

Mais alto que um trem

Megazen
Estação primeira do além

Pelo ar
Memória ran

Nada é repetido

Megazen
Todo mundo vive de ilusão

Felipe Falcão: programação

Erick: berimboca

Eduardo Braga: weisenborn slide

Lucky Luciano: baixo, teclado

Yuri Queiroga: teclado, guitarra, programação, percussão

Lula Queiroga voz



Produção executiva Danielle Hoover, Tostão Queiroga e Karina Hoover
Produção executiva musical Tostão Queiroga
Engenharia de mixagem Dominique Chalhoub
Co-direção musical Lucky Luciano
Técnicos Leo Dim, Paulinho Germano e Yuri Queiroga
Assistente técnico Eduardo Braga
Masterização Ricardo Garcia (Magic Master)
Ilustrações, fotos e programação visual Zezão Nóbrega
Foto capa Anna Barroso
Foto contracapa Guigo Queiroga

 
Todas as faixas foram gravadas no estúdio Luni Áudio (Recife), em 2007/2008, exceto voz de Lenine
em Altos e Baixos, voz Ylana Queiroga em Barulho da Gota e guitarra Jr. Tostoi em Geusa, gravadas no estúdio Mini 
Stereo (RJ) por Jr. Tostoi. As mixagens foram realizadas nos estúdios Luni Áudio (Recife) e Spectacle (RJ).
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