LETRAS – EU NÃO SOU AFROUTURISTA
biarritzzz

1 – INTRO
É preciso acabar com a ideia de que as máquinas irão salvar o mundo
É preciso acabar com a ideia de progresso – in nito
Tudo que vai
Volta

2 - SAUDADES DO ARTISTA MISTERIOSO
Elas se perdem
Em labirintos
Elas se perdem,
Eu não existo
Nada mais inofensivo que o lápis preto
Nada mais ostensivo que um segredo
Eu não vou revelar o meu segredo
Nem tudo é um texto
Uma história não contada não dá medo
Uma história não contada não dá medo
Eu não vou te entregar o meu brinquedo
Nem tudo é um texto
Um texto
Um ímpeto, os de cabelo
Uma porta, um travesseiro
Elas não largam de me deixar
Elas não largam de me encontrar
E eu já não durmo mais sem sonhar
Eu já não vou acordar sem sonhar
Eu já não durmo mais sem sonhar...
[BIS]

fi

fi

Eu não vou acordar!

3 – ESCORRENDO CEU PELA CANELA
A Terra girou
Eu sei porque estou
Onde os pássaros cantam
Tudo é negro
E não clareou
Mas os pássaros cantam
Posso me perder, e pre ro
Posso perder tudo, tudo isso
Se eu só souber onde cantam
Ou eu piro.
Onde deve estar
A casa pra morar
Na mata
Dos entes perdidos
Onde deve estar
A casa pra morar
Na mata dos entes perdidos
Meus dentes caídos
De baixo de onde eu piso
De baixo de onde eu piso
[BIS]

4 – B.I.A. - EX@ feat. Mun Há e Deize Tigrona
Dia atrás do outro
Tu sai copiando os outros
Mas será que tu não sabe
Que isso tudo é muito escroto
Só quer tudo enquadrado
E militarizado

fi

E acha que todo mundo quer ter essa cara de otário !

EX@
EX@
EX@
EX@
EX@
EX@
São os ar gos de neutralidade de gênero da internet
Eu não vou ser aquilo que eu não quero ser [x4]
Você não vai parar
De querer matar
Todo mundo que te faz lembrar qual é o teu lugar
De macho surtado
Então ca aí parado
Que a vingança delas acabou de começar
EX@
EX@
EX@
EX@
EX@
EX@
São os ar gos de neutralidade de gênero da internet
Agora acabou é o m do teu show
Teu histórico do Xvideos te denunciou
Playboy “HT” não dá pra entender
Como a morte da Dandara não te faz sofrer
Eu não vou ser
Aquilo que eu não quero ser
Eu não nasci tão afrontosa pra te convencer
Fica calado seu comédia que eu vou falar
Se eu te digo EX@ tem que respeitar
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Eu não vou aquilo que eu não quero ser

Eu não cresci tão educada pra te dar prazer
Desce do palco, ca quieto
Vem nos escutar
É BIAHITS e a TIGRONA junto com MUN HÁ
Eu não vou ser aquilo que eu não quero ser [x4]
Eu não vou
Eu não vou
Eu não vou
Eu não vou...

4 ½– TRANSIÇÃO
Gaiola

5 – kAPTURA ou sURTAH (feat. Denise Nuvem & Henrique Falcão)
Magias da edição
É tudo criação
O bem é o mal
Do material
E todo recorte é um descontexto
Não vou deixar eles dominar o mundo!
Eu vou roubar o que for preciso de volta!
Não serei mais um objeto de estudo
Vou tá do outro lado da gaiola
Agora eu capturo eles tudo
Todos os bancos já são de imagem
O virtual é igual bruxaria
Mas quem possessa quem na realidade?
O real não é real
(captura ou surta!) [x4]
[BIS]
Captura ou surta

fi
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Eu pre ro surtar

Eu pre ro surtar
Captura ou surta
Nessa mídia medieval
Nessa mídia medieval
Eu pre ro surtar
Eu pre ro surtar
Eu pre ro-

6 – zeitgeistzzz
Aqui nada se cria
Aqui tudo se copia
Eu digo que hoje em dia
Não existe autoria
Me dê minha alforria
Do culto ao autor
Não existe senhor
Não existe senhor
[BIS]
Meu Deus,
O espírito do tempo tem falado comigo...
Ele diz pra eu esquecer tudo, tudo aquilo que eu nha aprendido
Meu Deus, são tantos, tantos deles!
Nem dá pra saber eu qual eu acredito
Crédito!
[BIS]

7 – #TUPI
Tupi
Eu sou Tupi
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Tridimensional

8 – DESCOBRIMENTO
Olha, atrás de você
Nunca saiu daí
Eles nunca, nunca vão ver
Ou entender o coexis r
[x2]
E lá estava todo esse tempo
Não parada, não era o momento
Não se escolhe, não se decide
Não existe descobrimento
[x2]
... Eu sou outras... outras... outras... outras... outras...
Por essa os livros não esperavam
Eu voltar pra elas
Por essa os livros não esperavam
Eu voltar pra elas
Por essa os livros não esperavam
Eu voltar pra elas
Vou voltar a rondar
Vão voltar a rondar
Vão voltar a rondar...
Ya no quiero que me mintas más amor
Mientras que me engañas sin razón
Es por eso que esta farsa ya se acabó
Bye bye,
Feliz cumpleaños
Ya no quiero que me mintas más amor
Mientras que me engañas sin razón
Es por eso que esta farsa ya se acabó
Bye bye,

ti

Feliz Cumpleaños

1500, o ano que não acabou*

* referência ao trabalho de Juma Marruá

9 – kApTuRaDaH sIm SuRtAdAh?? KoM cErTeZaH' (ai q sdd do orkut an remix)
[~~~]

10 – CTRL + I
Never apologize
For dreaming high
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