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Cadáver Pega Fogo durante o Velório: uma
linda reflexão para o dia de Finados.

O dia de Finados já passou. Lavamos túmulos, levamos flores,
choramos e dedicamos aquele respeito aos que nunca valorizamos em
vida. A morte melhora todo mundo. Claro que relembrar os mortos tem
um papel simbólico importante. Ainda mais se pensarmos que como todo
bom feriado, deve ter acabado em muita cerveja, que torna a memória
ainda mais seletiva e os afetos exacerbados. A questão é que não
relembro os mortos, mas, como gosto de alguns vivos, é para eles que
ofereço essa linda reflexão sobre o dia de Finados. Essa é letra da
música Flores de plástico ao amanhecer dos cariocas do Fernando Pellon
e Renato Costa Lima, lançadas no disco Cadáver Pega Fogo Durante o
Velório. Esse é um disco de samba, lançado em março de 1983, e que é
indispensável por um motivo simples: é um clássico para quem adora
música politicamente incorreta. Para quem acha que Rogério Skylab é
um gênio, está faltando ouvir esse. O álbum foi censurado durante um
ano pela ditadura militar e até hoje ainda é meio desconhecido,
circulando em blogs e comunidades do Orkut. Ser censurado pela
ditadura não parece ser grande coisa se pensarmos em todos os
autores, cantores e compositores censurados no Brasil durante o
período. Mas o que torna esse disco maravilhoso são as letras, que
misturando poesia ao estilo Augusto dos Anjos, possuem um senso de
humor sinistro e falam de escatologias, violência urbana, morte, loucura,
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suicídio, masoquismo, prostituição e por aí vai. Tudo regado à base de
muito samba. E nesse “por aí vai” é que entra essa letra que colocamos
aqui. A reflexão de um morto sobre o dia de finados. Tive contato com
esse disco em 2008 e me apaixonei logo de cara. A capa traz a foto dos
integrantes da mesma maneira como eram anunciados os procurados
pelo regime militar. Em volta das fotos, notícias recortadas do jornal
carioca A Ultima Hora. As composições são todas de Fernando Pellon e
Renato Costa Lima. Os convidados especiais no disco são Synval Silva,
Nadinho da Ilha e Cristina Buarque, além de João de Aquino e Paulinho
Lêmos nos arranjos.

Atualmente o Fernando Pellon é geólogo da Petrobrás. Vejam o currículo
do cara. Ainda há uma esperança para nós,
músicos:http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?
id=K4707219H1

Download do disco completo:
http://www.4shared.com/file/113644979/ab2b6936/Cadver_Pega_Fogo_
Durante_Velrio.html

Flores de Plástico ao Amanhecer

Cadáver Pega Fogo durante o Velório.
Composição: Fernando Pellon e Renato Costa Lima

No dia de finados
Constatará o mundo
Minha memória reverenciada
Bateste em retirada
A mim não deves mais nada
Com tua consciência estás desobrigada
Só sei que quando contemplei flores de plástico
Ao amanhecer ornando a minha tampa
Quase levantei indignado a tampa do meu pesado ataúde
Quis fazê-lo, mas não pude por estar debilitado
Um cadáver, um coitado em estado precário de saúde
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