DIOGO POÇAS

01_O

Perdão

Roberto Mendes/J. Velloso - BR-06P-14-00001

Gota d’água n’água
Chuva na lagoa
Caça presa, salta, grita
Na mata se perdoa
Ecoa, ecoa o perdão
Guarda o que se aguarda calma
Na cara o pranto entoa
Bens são mãos que afagam almas
Há alas de pessoas boas
Boas, boas onde estão?
E seu sol apaga minha estrada rara
E eu tentei levá-la amada
Por minhas mãos
O que estampava em sua face
Cala bela lua, boca branca no cume do céu
Rindo do meu coração
Tudo o olho fala
Olho pedaço exposto do coração
Olhar linguajar língua já
A palavra é quem mascara
Mente é imaginação
Imagem de pau é cara, cara
Cara mentira cara criação
Ame ternamente
Tão quão simplesmente
Saliva-se ao sabor da paixão
Jota Erre (Percussão)
Robinho Tavares (Baixo)
Leonardo Mendes (Violões)
Pepe Cisneros(Piano)
Yaniel Matos (Cello)
Diogo Poças (Voz)

02_Imune*

Diogo Poças/Jesse Santo/Marcos Tanaka - BR-06P-14-00002
Partcipação especial: Céu

Pode fazer graça
Pode fazer pirraça
Pode se jogar ou pode nem aparecer
Eu ando de corpo fechado
Isento imaculado, saiba
Tô vacinado imune a você
Pode fazer pouco
Pode, que não vai doer
Pode jogar charme, pode
Que eu não vou ceder
Eu ando de corpo fechado
Isento imaculado, saiba
Tô vacinado imune a você
Teu feitiço e encanto juntas
Só me trazem desventuras
Não me põem aonde devo estar
As verdades são mentiras
As promessas fantasias
Caso consumado
Cada um pro seu lugar
Jota Erre (Percussão)
Marcelo Mariano (Baixo)
Leonardo Mendes (Violão, Ukulele e Arranjos de Sopro)
Paulo Malheiros (Trombone e Arranjos de Sopro)
Luiz Neto (Sax Baritono)
Paulo Jordão (Trompete)
Daniel D’Alcantara (Trompete)
Josué dos Santos (Sax Alto)
Vitor Alcantara (Sax Tenor)
Diogo Poças e Céu (Voz)

03_Mais

um lamento

Céu/Danilo Moraes - BR-06P-14-00003

Vai ser difícil, vai
Encontrar um amor como o seu, vai
Como dói no meu peito
Seu gosto é bem do jeito que eu gosto
Bem do jeito lamento
Que é só mais um lamento
Entre tantos já feitos
Quisera desse jeito
Lembrar de outros tempos
Que é pra matar um pouco a saudade
Mesmo assim querendo que você não ouça
Meu grito aqui de longe
Minha dor meu lamento
Vai ser difícil, vai
Encontrar um amor como o seu, vai
Como dói no meu peito
Teu gosto é bem do jeito que eu gosto
Bem do jeito lamento
Que é só mais um lamento
Entre tantos já feitos
Quisera desse jeito
Lembrar de outros tempos
Só pra matar um pouco a saudade
Mesmo assim querendo que você não ouça
Meu grito aqui de longe
Minha dor meu lamento
Leonardo Mendes (Violões, Percussão)
Dalua (Percussão)
Diogo Poças (Voz)

04_Pra

ser amor

Diogo Poças/Yaniel Matos - BR06P-14-00004

Pode vir, pode entrar
Amor, aqui é seu lugar
Pode ser, deve estar
Amor, vem se acomodar
Vou abrir a porta e a janela
Vou deixar a luz do céu entrar
O vento perfumado do seu
cheiro
Ocupa seu espaço, vem se
revelar
Pra acontecer, pra ser amor
Tem que sorrir, chorar
Pra acontecer, pra ser amor
Tem que viver, amar
Jota Erre (Percussão)
Thiago Alves (Baixo Acústico)
Yaniel Matos (Cello)
Diogo Poças (Voz)

05_Dizem

Por Aí

Diogo Poças/Sergio Carvalho - BR-06P-14-00005

Dizem por aí que você só vive de banda
Quando vem pro samba só quer confusão
Eu to sabendo dizem por aí
E dizem também que você é da fuzarca
E que nessa barca eu não embarque não
Eu to sabendo dizem por aí
Mas é que o amor não escolhe porto para descansar, diz aí
E o que tão dizendo é que eu to querendo é me machucar
Mas é que o amor não escolhe vista para enxergar, diz aí
E o que tão dizendo é que no fim das contas a gente vai casar
Dizem por aí o amor é desse jeito
E eu não tenho apreço pela solidão
Eu to sabendo dizem por aí
Dizem por aí que você nem se da respeito
Que tira de tempo a minha adoração
Eu to sabendo dizem por aí
Mas é que o amor não escolhe porto para descansar, diz aí
E o que tão dizendo é que eu to querendo é me machucar
Mas é que o amor não escolhe vista para enxergar, diz aí
E o que tão dizendo é que no fim das contas a gente vai casar
Que você não presta, mas é o que me resta
Mas que fim de festa nossa relação
Que é você que cabe no meu latifúndio
Mas que fim de mundo essa situação
É um mal me quer junto do bem querer
É alguém que apronta com quem finge não ver
Dizem por aí que eu fiz por merecer
E que Deus só junto a fome com a vontade de comer
Jota Erre (Percussão)
Sergio Carvalho (Baixo)
Leonardo Mendes (Violão)
Bruno Cardozo (Hammond)
Pepe Cisneros (Piano Rhodes)
Diogo Poças (Voz)

06_Senhora

Rainha

Diogo Poças/Edgard Poças - BR-06P-14-00006

Queria me ver nesse olhar
Nesse céu de agito
Aí senhora rainha eu ia ficar bonito
Queria me ouvir nessa voz, nessa realeza
Aí senhora rainha eu ia ficar beleza
Podia ser, um bobo da corte
Cortesão sortudo, um corsário fiel
Um criado mudo, tudo
Me deixa cuidar dos tesouro, dos ancoradouros do porto do cais
Me eleja ministro das suas Minas Gerais
Queria me ver nesse olhar nesse céu de agito
Ai senhora rainha eu ia ficar bonito
Queria me ouvir nessa voz, nessa realeza
Aí senhora rainha eu ia ficar, beleza
Podia ser um bom conselheiro, um amigo gentil
Um colega leal, o brigadeiro, do seu astral
Me deixa sonhar majestade e quando eu acordar na real
Que tal a chefia do seu cerimonial? Eu bem que queria
Queria voar nesse azul, que nem 14-Bis
Aí senhora rainha, eu seria um rei feliz
Dalua (Percussão)
Josué dos Santos (Sax Alto)
Luis Neto (Sax Tenor e Barinoto)
Paulo Jordão e Daniel D’Alcantara (Trompetes e Flugelhorn)
Paulo Malheiros (Trombones e Arranjos de Sopro)
Jaziel Gomes (Trombones)
Diogo Poças (Voz)

07_Folia

Luisa Maita/Daniel Taubkin - BR-06P-14-00007
Participação Especial: Luisa Maita

Se você nunca ouviu
Essa triste melodia
Que ainda alegra esse quintal
Rezo para que um dia
Se tropece nesse samba, e mereça essa folia
Para que ignorar você é dessa quebrada
A mais quente do planeta
Se você não nasceu errada
Vai tremer a tua alma quando entrar a bateria
Brincadeira de io-io
Brincadeira de ia-ia
Cuca Teixeira (Bateria)
Thiago alves (Baixo Acústico)
Pepe Cisneros (Piano)
Leonardo Mendes (Violão e Arranjos de Sopro)
Paulo Malheiros (Trombone e Arranjos de Sopro)
Paulo Jordão (Flugelhorn)
Daniel D’Alcantara (Flugelhorn e Trompete Solo)
Josué dos Santos (Sax Alto e Tenor)
Diogo Poças e Luisa Maita (Voz)

08_Feitiço

da Vila Madalena

Diogo Poças/Edgard Poças - BR-06P-14-00008

Quem nasce lá na Vila
Não vacila não, ao abraçar o som
Que faz dançar os astros da madrugada
E o sol se atrasar pra alvorada
O som na nossa Vila nasce feito
Sem dó de preconceito
O bosque da saúde
A liberdade, atitude
E a Vila Mada, respeito
É produção independente
Que virou marca sem tirar patente
Nas quebradas da harmonia desfiou o som
Som da gente, com inteligência
Com feitiço, porém com decência
A lira paulistana não se engana não
Se tudo vale apena
Se a alma não é pequena
Meu coração é Vila Madalena
Jota Erre (Percussão)
Thiado Alves (Baixo)
Leonardo Mendes (Violão)
Rodrigo Campos (Cavaco)
Paulo Malheiros (Trombone e Arranjos de Sopro)
Josué dos Santos (Sax alto, Sax Tenor Solo e Flauta)
Paulo Jordão (Flugelhorn e Trompete)
Daniel D’Alcantara (Flugelhorn e Trompete)
Diogo Poças e Edgard Poças(Voz)

09_Nina

Edgard Poças - BR-06P-14-00009

Nina, nana, meu anjinho meu bebê
Nina, nana, papai cuida de você
Deus proteja essa menina, nana, Nina
Na paz de nossa senhora, oro por ti
Nina, nana, meu anjinho meu bebê
Nina, nana, papai cuida de você
Deus proteja essa menina, nana, Nina
Na paz de nossa senhora, oro por ti
Nina, nana, meu anjinho meu bebê
Nina, nana, papai cuida de você
Pepe Cisneros (Vibrafone e Celesta)
Leonardo Mendes (Ukulele)
Diogo Poças (Voz)

Dedico esse disco a Nina, com todo o meu amor.
Agradecimentos: Toda a minha amada família, amigos e clientes do Estúdio Plug-in, Xuxa Levy, Pepe Cisneros,
Yaniel Matos, Tuto Ferraz, Eugenia de Andrade, Sergio Affonso, André Mehmari, Silvia Yama, Web Motta,
Diego Techera, Cauê Custódio, Andre Caccia Bava, Chico Pinheiro, Lenza, Daniel Taubkin, Luisa Maita,
Felipe Tichauer, Jessé Santo, Jota Erre, Robinho, Edu Pimenta, Fabio Goes, Lq, Daniel Cohen, Roberto Mendes,
Jota Velloso, Bruno Cardozo, Marcos Tanaka, Família Astiz, Marcola Marinho, Mayra Ferro, Cristian Lesage,
Akassia Gonçalves e todos que, por culpa exclusivamente minha, esqueci rs. Amo vocês.

