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Devaneios Sonoros 002: Cadáver Pega Fogo Durante O
Velório – 1983

Banda inserida no movimento chamado MPB que possui um instrumental bastante
técnico, com altas doses de humor negro e deboche contra a própria MPB a qual está
inserida, MPB esta que “todos” amam e adoram. Ao invés de letras românticas ou
baseadas em vagabundos burgueses, a presente banda utiliza de letras mais sombrias e
sinistras, sobre um instrumental de dar gosto. Apesar da minha preferência por “Classic
Rock”, além de ter pavor de pessoas como Chico Buarque, João Gilberto, Vinícius de
Moraes dentre outros, esta banda realmente me chamou a atenção pela sua postura
diante da MPB. Por mais que o meu texto não tenha te convencido, e na verdade eu
estou pouco me fudendo para isso, tenha a curiosidade de baixar o álbum e de
vislumbrar as letras.
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