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1. Juruparlyson
2. A Pimenteira Dela

3. Boliviana
4. Chica Mala

5. Sumido
6. A Comunista

7. Com Inspiração, Amazonas
8. Cumbia Para Não Casar

9. Pussangueira
10. Pampa Gira

11. Dancehall do Seu Manoel
12. Dancehall Do Daraum Ding Ding Ding Down

13. Estudo Sobre O Xamanismo
14. Cobra Grande

15. Autossuficiente

1. JURUPARYLSON
(Agenor)

Guere Guere Guere Guere Guere Gue Gueregue (x4)

Falava há muito tempo
Pra fazer as festas 
Ensinou a gente a tocar
Um pouco de água morna
pedaços de canela em pau 
de canela em pau

Benzia os instrumentos 
Com tabaco e vento
E o seu cocar
Ferva três minutinhos
Corra tome um banho
Do pescoço pra baixo (x2)

Hoje em dia bichinho no distrito vai trabalhar
É pra se fuder
É pra se lascar

Juruparylson, meu filho vem cá para eu te explicar
tudo que ta bom
tende a piorar (x2)

2. A PIMENTEIRA DELA
(Agenor Vasconcelos/Magaiver Santos)

Tô doido na boquinha dela,
Vou por Tom Zé pra ela pirar
Ficar olhando da janela,
a quarentena acabar
Um benzimento de Amor
Que ela aprendeu com seu avô (x2)

Vai tu! Vou não.
Bota uma Pimenta na canção (x2)

Quando eu passar daquela porta
Vou precisar de uma ajuda
Pra dar um trato na madeira

Passar cera de carnaúba
Uma pimenteira eu vou plantar
Pimenta nunca vai faltar
Pra quando chegar meu amor
Benzida lá do seu avô

Vai tu! Eu vou.
Só me diz porque que demorou

Cê foi? Fiquei.
Logo no momento do replay.

Birimbim bom bom (x11)
Bom Bom Bem Bem
Bem Bem Bom Bom

Tô doido na boquinha dela,
Vou por Tom Zé pra ela pirar
Ficar olhando da janela,
A quarentena acabar
Um benzimento de Amor
Que ela aprendeu com seu avô (x2)

Vai tu! Vou não.
Bota uma Pimenta na canção

Tá bom, cheiroso.
Bota uma pimenta na canção

Quando eu passar daquela porta
Vou precisar de uma ajuda
Pra dar um trato na madeira
Passar cera de carnaúba
Uma pimenteira eu vou plantar
Pimenta nunca vai faltar
Pra quando chegar meu amor
Benzida lá do seu avô

Vai tu! Eu vou.
Só me diz porque que demorou

Cê foi? Fiquei.
Logo no momento do replay.

3. BOLIVIANA
(Agenor)

Tchurup Tchururu (x6)

Reza uma velha lá pelas bandas da Bolívia
Desmentidura até dor de dente
Ela faz passar 
Diz que ela cura chifre potente
Faz o amor voltar (x2)

Boliviana, boliviana
Venha me salvar.
Débito ou grana? (x2)

Tchurup Tchururu (x6)

Reza uma velha lá pelas bandas da Bolívia
Desmentidura até dor de dente
Ela faz passar 
Diz que ela cura chifre potente
Faz o amor voltar (x2)

Boliviana, boliviana
Venha me salvar.
Débito ou grana? (x4)

Tchurup Tchururu (x6)

Reza uma velha lá pelas bandas da Bolívia
Desmentidura até dor de dente
Ela faz passar 
Diz que ela cura chifre potente
Faz o amor voltar (x2)

Boliviana, boliviana
Venha me salvar.
Débito ou grana? (x2)

Reza uma velha lá pelas bandas da Bolívia
Desmentidura até dor de dente
Ela faz passar 
Diz que ela cura chifre potente
Faz o amor voltar (x2)

4. CHICA MALA 
(Agenor)

Some o mês inteiro (x3)

E volta tatuada
Com florzinha no ombro para feminilizar
O braço de tacacazeira

Quando o caboco aqui (x3)

Se resolve na farinha
É a receita da farofa da florzinha 
refogada com pití...

Some a tarde toda (x3)

E volta bronzeada
Com marquinha na anca para apimentar o paladar dos 
meus amigos e inimigos

Quando a coboca lá (x3)

Quer se divertir, pega o barco tal
hora tal, nem avisa eu vou pra Santarém

Eu vou partir 
Eu vou partir seu coração 
Meu nome é chica mala e eu não sou babá de negão.

Some o mês inteiro (x3)

Quando a coboca lá (x3)

Quer se divertir, pega o carro tal
hora tal, nem avisa eu vou pro Tepequém

Eu vou partir 
Eu vou partir seu coração 

5. SUMIDO
(Agenor)

Olha menino eu não vou combinar
Se der eu passo por lá (x2)

Tu tá tão sumido
Sumido, sumido

Perdido, perdido (x2)

Toda hora isso
Aonde, aonde

Bonito, bonito
Já vai vadiar

6. A COMUNISTA
(Agenor)

Falava da precarização
Usava um batom vermelho
Tattoo de estrela no dedo
Para mostrar ao querido 
Interessado, dos muitos que a queixava
A playboyzada assustava
A gata é comunista, cada história

Falava da precarização
Usava um batom vermelho
Tattoo de estrela no dedo
Para mostrar ao querido 
Interessado, dos muitos que a queixava
A playboyzada assustava

A gata é comunista
Os boy tão carente na pista
A gata é comunista 
Metida ambientalista

Precarização
Vermelho

No dedo
Querido
Interessado
A queixar
A playboyzada assustava

A gata é comunista
Os boy tão carente na pista
A gata é socialista 
Metida ambientalista (x2)

Falava da precarização
Usava um batom vermelho
Tattoo de estrela no dedo
Para mostrar ao querido 
Interessado, dos muitos que a queixava
A playboyzada assustava
A gata é comunista

Falava da uberização
Usava um batom vermelho
Tattoo de estrela no dedo
Para mostrar ao querido 
Interessado, dos muitos que a queixava
A playboyzada assustava

A gata é comunista
Os boy tão cabreiro na pista
A gata é socialista 
Metida ambientalista

Uberização
Vermelho
No dedo
Querido
Interessado
A queixar
A playboyzada assustava

A gata é comunista
Os boy tão cabreiro na pista
A gata é socialista 
Metida ambientalista (x2)

7. COM INSPIRAÇÃO, AMAZONAS
(Agenor, Agostinho e Léo)

Música para essas bandas
É feito bote certeiro
Cada qual na sua vibe
Brincadeira de respeito

Música com o coração
Música conspiração
Amazonas,
Música com inspiração (x3)

Música com o coração
Música conspiração
Amazonas,
Música com inspiração (x2)

8. CUMBIA PARA NÃO CASAR
(Agenor)

Yo maduro estoy
Años después
Ahora se
Que que queres tu
Yo a te mirar 
Tu a bailar

Sinto que quer
Cumbia para não casar
Pra namorar
Pra só ficar
Pra separar
Um tempo para pensar (x2)

9. PUSSANGUEIRA
(Agenor Vasconcelos/Marcelo Nakamura)

Tua cara de madeira já não treme má rapaz
Tua cara de madeira já não treme 

Saques em Wall Street 
Lives da caboca chic
Umbigo que mãe plantou

Aquela morena triste
Pussangueira 
Genital Influencer
Pensa que o “índio” ajudou

O capitalismo faz neném
Vai lá, vai. Muambeira em Letícia Socialite em Manaus
Dá-lhe um pino na compensa abre lá pro matagal
Tua cara de madeira já não treme má rapaz (x2)
Tua cara de madeira já não treme má rapaz
Tua cara de madeira já não treme (x2)

Saques em Wall Street 
Lives da caboca chic
Umbigo que mãe plantou

Aquela morena triste
Pussangueira 
Genital Influencer
Pensa que o “índio” ajudou

O capitalismo faz neném
Vai lá, vai. Muambeira em Letícia Socialite em Manaus
Dá-lhe um pino na Ceasa abre lá pro Flamanau
Tua cara de madeira já não treme má rapaz (x6)

10. PAMPA GIRA
(Agenor)

Olha que coisa linda
Olha a tranquilidade (x2)

Olha que o mundo gira
que a pampa gira 
e você não sabe. (x2)

Caboco fazia um canto
Pra comer a minha mente (x4)

Mas eu tô tão murdida 
Ele não me convence (x4)

Olha que o mundo gira
que a pampa gira 
e você não sabe.
Mas eu tô tão murdida 
Ele não me convence

Olha que coisa linda
Pra comer a minha mente (x2)

Caboco fazia um canto
Na maior tranquilidade (x2)

Olha que o mundo gira 
Ele não me convence (x2)

Mas eu to tão murdida
Que a pama gira
E você não sabe (x3)

11. DANCEHALL DO SEU MANOEL
(Agenor)

Lara lara lara lara lá (x7)

Lá no Dancehall do Manoel
Descaindo a linha branca põe feitiço no papel
Agora que geral vai pra lá
Não sei porque eu também vou
Eu te encho de desejo 
E você me enche demais

Lara lara lara lara lá (x7)

Agostinho vai dançando por aí
O Léo vai dançando por aí
O Agenor vai dançando por aí 
O mundo todo eu me perdi
Agostinho vai dançando por aí
O Léo vai dançando por aí
O Agenor vai noiando por aí 
O mundo todo eu me perdi

Tengo reum tengo reum teum (x7)

Esse menino vai dançando por aí
O Léo vai dançando por aí
O Agenor vai dançando por aí 
O Julinho vai dançando por aí
A Cris vai dançando por aí
Amaral vai dançando por aí
O mundo todo eu me perdi
A Waléria vai dançando por aí
A Núbia vai dançando por aí
A Jam vai dançando por aí
O mundo todo eu me perdi
A Silvinha vai dançando por aí
A Lara vai dançando por aí
A Patrícia vai dançando por aí
O mundo todo eu me perdi

12. DANCEHALL DO DARAUM
DING DING DING DOWN
(Agenor, Agostinho e Léo)

A porta ta aberta
É só você entrar
À noite vai ter festa
Daraum ding ding ding down (x4)

O mundo é um Dancehall (x15)

À noite vai ter festa
Daraum ding ding ding down

13. ESTUDO SOBRE O XAMANISMO
(Agenor)

Uma pedra no meu olho
Um lance no meu ouvido
Que vem do meu parente mais antigo
Que me ensinou os movimentos 
Que neutralizam o inimigo
E faz o nosso grupo crescer unido (x5)

Dançando até o amanhecer (x13)

14. COBRA GRANDE
(Agenor)

Lero lero lá
Lero lero lá

A cobra grande vai
Para o fundo te levar (x2)
Lá no fundo tem
Tanta gente linda

Lá no fundo tem 
O encanto dessa vida (x2)

Lombreiro ro ro ro ro
Maconheiro ro ro ro ro
Feiticeiro ro ro ro ro
O Belchior sozinho pela rua
Uma mulher sozinha pela rua

15. AUTOSSUFICIENTE
(Milton Jorge/Agenor Vasconcelos)

Eu gosto de andar arrodeado por amigos
Onde quer que eu vá não gosto de estar
sozinho em nenhum lugar
Sem essa de ser autossuficiente
Quando quer chorar procura um ombro pra deitar
A cabeça sem o pescoço não pode levantar
O joelho dobra ajoelhando pra rezar

Dá também pra vadiar 
Dá também pra só curtir
Dá também pra se entreter 
Sem dar piti (x2)

Eu gosto de ouvir o ensinar do tempo amigo
Toda hora lá, o tempo vai mostrar
Que mesmo você só 
Sozinho não está
autossuficiente como a “tribo”
Que quando quer trocar organiza o festejar
O brilho no olhar de um menino
A cabeça erguida pois vencido não se dá

Aponta a câmera
e vem dançar!

Para escutar,
é só escanear.



1. JURUPARYLSON
(Agenor)

Guere Guere Guere Guere Guere Gue Gueregue (x4)

Falava há muito tempo
Pra fazer as festas 
Ensinou a gente a tocar
Um pouco de água morna
pedaços de canela em pau 
de canela em pau

Benzia os instrumentos 
Com tabaco e vento
E o seu cocar
Ferva três minutinhos
Corra tome um banho
Do pescoço pra baixo (x2)

Hoje em dia bichinho no distrito vai trabalhar
É pra se fuder
É pra se lascar

Juruparylson, meu filho vem cá para eu te explicar
tudo que ta bom
tende a piorar (x2)

2. A PIMENTEIRA DELA
(Agenor Vasconcelos/Magaiver Santos)

Tô doido na boquinha dela,
Vou por Tom Zé pra ela pirar
Ficar olhando da janela,
a quarentena acabar
Um benzimento de Amor
Que ela aprendeu com seu avô (x2)

Vai tu! Vou não.
Bota uma Pimenta na canção (x2)

Quando eu passar daquela porta
Vou precisar de uma ajuda
Pra dar um trato na madeira

Passar cera de carnaúba
Uma pimenteira eu vou plantar
Pimenta nunca vai faltar
Pra quando chegar meu amor
Benzida lá do seu avô

Vai tu! Eu vou.
Só me diz porque que demorou

Cê foi? Fiquei.
Logo no momento do replay.

Birimbim bom bom (x11)
Bom Bom Bem Bem
Bem Bem Bom Bom

Tô doido na boquinha dela,
Vou por Tom Zé pra ela pirar
Ficar olhando da janela,
A quarentena acabar
Um benzimento de Amor
Que ela aprendeu com seu avô (x2)

Vai tu! Vou não.
Bota uma Pimenta na canção

Tá bom, cheiroso.
Bota uma pimenta na canção

Quando eu passar daquela porta
Vou precisar de uma ajuda
Pra dar um trato na madeira
Passar cera de carnaúba
Uma pimenteira eu vou plantar
Pimenta nunca vai faltar
Pra quando chegar meu amor
Benzida lá do seu avô

Vai tu! Eu vou.
Só me diz porque que demorou

Cê foi? Fiquei.
Logo no momento do replay.

3. BOLIVIANA
(Agenor)

Tchurup Tchururu (x6)

Reza uma velha lá pelas bandas da Bolívia
Desmentidura até dor de dente
Ela faz passar 
Diz que ela cura chifre potente
Faz o amor voltar (x2)

Boliviana, boliviana
Venha me salvar.
Débito ou grana? (x2)

Tchurup Tchururu (x6)

Reza uma velha lá pelas bandas da Bolívia
Desmentidura até dor de dente
Ela faz passar 
Diz que ela cura chifre potente
Faz o amor voltar (x2)

Boliviana, boliviana
Venha me salvar.
Débito ou grana? (x4)

Tchurup Tchururu (x6)

Reza uma velha lá pelas bandas da Bolívia
Desmentidura até dor de dente
Ela faz passar 
Diz que ela cura chifre potente
Faz o amor voltar (x2)

Boliviana, boliviana
Venha me salvar.
Débito ou grana? (x2)

Reza uma velha lá pelas bandas da Bolívia
Desmentidura até dor de dente
Ela faz passar 
Diz que ela cura chifre potente
Faz o amor voltar (x2)

4. CHICA MALA 
(Agenor)

Some o mês inteiro (x3)

E volta tatuada
Com florzinha no ombro para feminilizar
O braço de tacacazeira

Quando o caboco aqui (x3)

Se resolve na farinha
É a receita da farofa da florzinha 
refogada com pití...

Some a tarde toda (x3)

E volta bronzeada
Com marquinha na anca para apimentar o paladar dos 
meus amigos e inimigos

Quando a coboca lá (x3)

Quer se divertir, pega o barco tal
hora tal, nem avisa eu vou pra Santarém

Eu vou partir 
Eu vou partir seu coração 
Meu nome é chica mala e eu não sou babá de negão.

Some o mês inteiro (x3)

Quando a coboca lá (x3)

Quer se divertir, pega o carro tal
hora tal, nem avisa eu vou pro Tepequém

Eu vou partir 
Eu vou partir seu coração 

5. SUMIDO
(Agenor)

Olha menino eu não vou combinar
Se der eu passo por lá (x2)

Tu tá tão sumido
Sumido, sumido

Perdido, perdido (x2)

Toda hora isso
Aonde, aonde

Bonito, bonito
Já vai vadiar

6. A COMUNISTA
(Agenor)

Falava da precarização
Usava um batom vermelho
Tattoo de estrela no dedo
Para mostrar ao querido 
Interessado, dos muitos que a queixava
A playboyzada assustava
A gata é comunista, cada história

Falava da precarização
Usava um batom vermelho
Tattoo de estrela no dedo
Para mostrar ao querido 
Interessado, dos muitos que a queixava
A playboyzada assustava

A gata é comunista
Os boy tão carente na pista
A gata é comunista 
Metida ambientalista

Precarização
Vermelho

No dedo
Querido
Interessado
A queixar
A playboyzada assustava

A gata é comunista
Os boy tão carente na pista
A gata é socialista 
Metida ambientalista (x2)

Falava da precarização
Usava um batom vermelho
Tattoo de estrela no dedo
Para mostrar ao querido 
Interessado, dos muitos que a queixava
A playboyzada assustava
A gata é comunista

Falava da uberização
Usava um batom vermelho
Tattoo de estrela no dedo
Para mostrar ao querido 
Interessado, dos muitos que a queixava
A playboyzada assustava

A gata é comunista
Os boy tão cabreiro na pista
A gata é socialista 
Metida ambientalista

Uberização
Vermelho
No dedo
Querido
Interessado
A queixar
A playboyzada assustava

A gata é comunista
Os boy tão cabreiro na pista
A gata é socialista 
Metida ambientalista (x2)

7. COM INSPIRAÇÃO, AMAZONAS
(Agenor, Agostinho e Léo)

Música para essas bandas
É feito bote certeiro
Cada qual na sua vibe
Brincadeira de respeito

Música com o coração
Música conspiração
Amazonas,
Música com inspiração (x3)

Música com o coração
Música conspiração
Amazonas,
Música com inspiração (x2)

8. CUMBIA PARA NÃO CASAR
(Agenor)

Yo maduro estoy
Años después
Ahora se
Que que queres tu
Yo a te mirar 
Tu a bailar

Sinto que quer
Cumbia para não casar
Pra namorar
Pra só ficar
Pra separar
Um tempo para pensar (x2)

9. PUSSANGUEIRA
(Agenor Vasconcelos/Marcelo Nakamura)

Tua cara de madeira já não treme má rapaz
Tua cara de madeira já não treme 

Saques em Wall Street 
Lives da caboca chic
Umbigo que mãe plantou

Aquela morena triste
Pussangueira 
Genital Influencer
Pensa que o “índio” ajudou

O capitalismo faz neném
Vai lá, vai. Muambeira em Letícia Socialite em Manaus
Dá-lhe um pino na compensa abre lá pro matagal
Tua cara de madeira já não treme má rapaz (x2)
Tua cara de madeira já não treme má rapaz
Tua cara de madeira já não treme (x2)

Saques em Wall Street 
Lives da caboca chic
Umbigo que mãe plantou

Aquela morena triste
Pussangueira 
Genital Influencer
Pensa que o “índio” ajudou

O capitalismo faz neném
Vai lá, vai. Muambeira em Letícia Socialite em Manaus
Dá-lhe um pino na Ceasa abre lá pro Flamanau
Tua cara de madeira já não treme má rapaz (x6)

10. PAMPA GIRA
(Agenor)

Olha que coisa linda
Olha a tranquilidade (x2)

Olha que o mundo gira
que a pampa gira 
e você não sabe. (x2)

Caboco fazia um canto
Pra comer a minha mente (x4)

Mas eu tô tão murdida 
Ele não me convence (x4)

Olha que o mundo gira
que a pampa gira 
e você não sabe.
Mas eu tô tão murdida 
Ele não me convence

Olha que coisa linda
Pra comer a minha mente (x2)

Caboco fazia um canto
Na maior tranquilidade (x2)

Olha que o mundo gira 
Ele não me convence (x2)

Mas eu to tão murdida
Que a pama gira
E você não sabe (x3)

11. DANCEHALL DO SEU MANOEL
(Agenor)

Lara lara lara lara lá (x7)

Lá no Dancehall do Manoel
Descaindo a linha branca põe feitiço no papel
Agora que geral vai pra lá
Não sei porque eu também vou
Eu te encho de desejo 
E você me enche demais

Lara lara lara lara lá (x7)

Agostinho vai dançando por aí
O Léo vai dançando por aí
O Agenor vai dançando por aí 
O mundo todo eu me perdi
Agostinho vai dançando por aí
O Léo vai dançando por aí
O Agenor vai noiando por aí 
O mundo todo eu me perdi

Tengo reum tengo reum teum (x7)

Esse menino vai dançando por aí
O Léo vai dançando por aí
O Agenor vai dançando por aí 
O Julinho vai dançando por aí
A Cris vai dançando por aí
Amaral vai dançando por aí
O mundo todo eu me perdi
A Waléria vai dançando por aí
A Núbia vai dançando por aí
A Jam vai dançando por aí
O mundo todo eu me perdi
A Silvinha vai dançando por aí
A Lara vai dançando por aí
A Patrícia vai dançando por aí
O mundo todo eu me perdi

12. DANCEHALL DO DARAUM
DING DING DING DOWN
(Agenor, Agostinho e Léo)

A porta ta aberta
É só você entrar
À noite vai ter festa
Daraum ding ding ding down (x4)

O mundo é um Dancehall (x15)

À noite vai ter festa
Daraum ding ding ding down

13. ESTUDO SOBRE O XAMANISMO
(Agenor)

Uma pedra no meu olho
Um lance no meu ouvido
Que vem do meu parente mais antigo
Que me ensinou os movimentos 
Que neutralizam o inimigo
E faz o nosso grupo crescer unido (x5)

Dançando até o amanhecer (x13)

14. COBRA GRANDE
(Agenor)

Lero lero lá
Lero lero lá

A cobra grande vai
Para o fundo te levar (x2)
Lá no fundo tem
Tanta gente linda

Lá no fundo tem 
O encanto dessa vida (x2)

Lombreiro ro ro ro ro
Maconheiro ro ro ro ro
Feiticeiro ro ro ro ro
O Belchior sozinho pela rua
Uma mulher sozinha pela rua

15. AUTOSSUFICIENTE
(Milton Jorge/Agenor Vasconcelos)

Eu gosto de andar arrodeado por amigos
Onde quer que eu vá não gosto de estar
sozinho em nenhum lugar
Sem essa de ser autossuficiente
Quando quer chorar procura um ombro pra deitar
A cabeça sem o pescoço não pode levantar
O joelho dobra ajoelhando pra rezar

Dá também pra vadiar 
Dá também pra só curtir
Dá também pra se entreter 
Sem dar piti (x2)

Eu gosto de ouvir o ensinar do tempo amigo
Toda hora lá, o tempo vai mostrar
Que mesmo você só 
Sozinho não está
autossuficiente como a “tribo”
Que quando quer trocar organiza o festejar
O brilho no olhar de um menino
A cabeça erguida pois vencido não se dá


