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Do meio do século XX para o XXI
A coisa mudou em toda a nação
Pra contrário revoltoso
Eu não dou explicação

Do meio do século XX para o XXI
A coisa mudou em toda a nação
É no filme, é no cinema
É mulher de todo jeito na televisão

Do meio do século XX para o XXI
Na bagagem que eu despacho
Eu botei contrário dentro
De cabeça para baixo

Do meio do século XX para o XXI
A coisa mudou em toda a nação
É no filme, é no cinema
É mulher de todo jeito na televisão

Do meio do século 
XX para o XXI1

Onze de setembro, na capital Nova York
Deu-se um caso com o povo da nação
Um avião terrorista bateu na torre
Ficou tudo sem controle, houve uma 
grande explosão

Onze de setembro, na capital Nova York
Eu estava assistindo quando passou na TV
Eram dez horas e um avião sobrevoava
Ali ninguém esperava o que ia acontecer 

Ataque de 
Nova York2

Os jornais anunciaram / 
De Roma à Jerusalém
As forças americanas, moreninha / 
Prenderam Saddam Hussein

Os jornais anunciaram / 
Notícia no mundo inteiro
Era um grande ditador, ei moreninha / 
que virou prisioneiro

Quando eu chegar a morrer / 
A semente leva fim
O Ourém não dará outro, moreninha / 
Repentista igual à mim

A Prisão de 
Saddam Hussein3

Foi ordem do Presidente 
Que mandou anunciar
Que todo aeroporto
Piloto para voar
Guarnecer as águas brasileiras 
pra submarino não entrar

Contrário anda dizendo
Que esse ano é campeão
Contrário, eu quero saber
Se tu mesmo tem rojão
Para cantar uma noite inteira - 
A noite de São João

Foi ordem do Presidente 
Que mandou anunciar
Que todo aeroporto
Piloto para voar
Guarnecer as águas brasileiras 
pra submarino não entrar

Eu cheguei com Ouro Fino, 
No ponto pra guerrear
Montei o meu batalhão
Tô pronto pra governar
Eu mandei dizer para contrário
Otário, tu sai pra lá

Submarino4
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Minha mãe, mamãe eu vou 
Amanhã para o Iraque 
Meu filho, tenha cuidado 
Não vá passear de táxi 
Que os jornais de Bagdá 
Anunciam os ataques 
 
Minha mãe, quero benção 
Me diga adeus, que eu já vou 
Meu filho tenha cuidado 
Siga com nosso Senhor 
Mataram Saddam Hussein 
E a guerra continuou 
 
Minha mãe, quero benção 
Quero ouvir as vozes suas 
Meu filho, tenha cuidado 
Não vacile pelas ruas 
Mataram Saddam Hussein 
E a guerra continua 
 
Minha mãe, quero benção 
Não sei se eu volto este ano 
Meu filho tenha cuidado 
Pra depois não ter engano 
Comparar um brasileiro 
Com um soldado americano

Soldado americano5

Eu fui travessar baía
No barco eu não ia só
Sabendo pra onde eu ia
Dançar o meu carimbó

O mar é um deserto
Mas eu já estava perto
Pra falar com meu amor
Às 4 da matina
Veio o furacão Katrina
Meu barco  virou, virou 

Mandei fazer um balão
As peças forradas de aço
Igual o Apollo 15
Quando subiu no espaço

Mandei avisar Contrário
Pr’ele não fugir do ataque
Que eu vou fazer com ele
O que fizeram no Iraque

Mandei dizer pra Contrário
Qu’ele vai perder a razão
Eu vou revirar com ele
Como foi no Paquistão

Avoa avião pra São Luís 
Avoa pra Belém do Pará
Pra Teresina, Piauí
E pra Fortaleza, Ceará

Avoa avião para Belém
Com o passageiro feliz
Para o Estado do Maranhão 
Pra capital que é São Luís

Avião, avoa por aí
Que pra voar não tem mofina
Para o Estado do Piauí 
Pra capital que é Teresina

Avoa avião pra São Luís 
Avoa pra Belém do Pará
Pra Teresina, Piauí 
E pra Fortaleza, Ceará

Avoa avião de Teresina
Avoa que eu paguei a despesa
Para o Estado do Ceará 
Pra capital que é Fortaleza

Avoa avião pra São Luís
Avoa pra Belém do Pará
Pra Teresina, Piauí 
E pra Fortaleza, Ceará  

Furacão Katrina

Mandei fazer 
um balão

Avoa avião
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Eh, motorista, tem responsabilidade
Corre com 100 na estrada, 
Com 80 na cidade
Com 120 não pode pisar no freio
Atropela quem tá no meio em alta velocidade

Eh, motorista, tem responsabilidade
Passa de 100 na estrada, 
Pensando que isso é coragem
Com 120 não pode pisar no freio
Atropela quem tá no meio com o 
Pé na embreagem

Eh, motorista, tem responsabilidade
Passa de 100 na estrada, 
Pensando que é só correr
Com 120 não pode pisar no freio
Atropela quem tá no meio - 
Ele mata ou vai morrer

Contrário fez o DNA
Depois que ele se consultou
Mas o exame deu negativo
Não tem sangue de cantador

Meu batalhão se pôs a urrar
Urrou no coração das meninas
De todo o gado da fazenda
O meu é o enfeite da campina

Contrário não seja mais teimoso
Na hora de se aquietar
Porque teu sangue é só revoltoso
Tu não serves pra porfiar

Contrário fez o DNA
Depois que ele se consultou
Mas o exame deu negativo
Não tem sangue de cantador

Na rodovia de Ourém à São José
Tupinambá, Santa Rosa e Conceição
Era difícil só porque não existia parabólica
E energia ligada em televisão

Alta velocidade

DNA

Na rodovia de 
Ourém à São José
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Apoio

Para baixar o disco, acesse
www.fabiocavalcante.com


