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1. Dendágua  4:05 
Nelson Angelo & Márcio Borges

2. Ponte nova  3:20 
Nelson Angelo

3. Hotel Universo  2:00 
Nelson Angelo & Ronaldo Bastos

4. Testamento  3:40 
Nelson Angelo & Milton Nascimento

5. Tiro cruzado  4:10 
Nelson Angelo & Márcio Borges 

6. Fazenda  3:25 
Nelson Angelo 

7. Simples  1:56 
Nelson Angelo   

8. No sul do polo norte  3:30 
Nelson Angelo

9. No norte do polo sul  1:30 
Nelson Angelo

10. Canoa, canoa  5:25 
Nelson Angelo & Fernando Brant

11. Reis e rainhas do maracatu  3:40 
Milton Nascimento & Nelson Angelo & Novelli & Fran

12. Sá Julieta  01:45 
Nelson Angelo

1. Dendágua
Nelson Angelo & Márcio Borges

No rio mais calmo é onde se dá 
a mais valiosa hora de pensar no ar 
na menor vereda é onde se vai    
na mais profundeza de qualquer buscar
E nem precisa procurar 
e nem precisa de querer 
peixe não pede pra nascer 
e quando vê já tá dendágua
Toda essa neblina terá sua vez 
de ser claridade 
de poder brilhar em paz 
toda terra é santa 
quando o bem se quer 
crescer bom roçado 
amor de mulher
Pois muito tem para plantar 
e tudo para refazer 
criar o filho, envelhecer 
o peixe bom morre dendágua

Nelson Angelo: voz, violões,  
percussão, tambores adicionais 
Luiz Alves: baixo acústico 
Andrea Ernest Dias: flauta em sol 
Cristiano Alves: clarineta 
Marcio Malard: violoncelos 
Tom Andrade: percussão

2. Ponte nova
Nelson Angelo 

Uma folha caiu da árvore 
uma árvore da fazenda 
a fazenda caiu da montanha 
caiu, caiu, caiu, caiu  
no céu, no céu, no céu...
A fazenda caiu na cidade 
O asfalto matou a árvore 
uma estrela  
caiu, caiu, caiu, caiu 
no sertão, sertão, sertão...
Entre os velhos caminhos da ponte 
e as voltas de um rio que passa 
um caminho caiu, caiu, caiu 
caiu em nós, em nós, em nós...

Nelson Angelo: voz, violão, guitarra, 
tambores adicionais, Wurlitzer 
Luiz Alves: baixo acústico  
Esdra Neném Ferreira: bateria 
Robertinho Silva: percussão 
Andrea Ernest Dias: flauta em sol 
Cristiano Alves: clarineta 
Philip Doyle: trompa 
Marcio Malard: violoncelos 
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3. Hotel Universo
Nelson Angelo & Ronaldo Bastos

No azul do céu 
voa coração 
no azul do mar 
venta coração
Voa coração 
e não para mais 
quartos desse hotel 
nuvens de algodão
Na terra do sol 
queima coração
Anda coração 
sem olhar pra trás 
na terra do sol 
venta coração

Nelson Angelo: voz, violão 
Luiz Alves: baixo acústico  
Esdra Neném Ferreira: bateria 
Robertinho Silva: percussão 
Tom Andrade: percussão 
Thiago Amud, Sylvio Fraga: vocal 
Andrea Ernest Dias: flautas  
Cristiano Alves: clarineta 
Marcio Malard: violoncelos

Um dia joguem minhas cinzas  
na corrente desse rio  
e plantem meu adubo 
na semente de meu filho
Cuidem bem de minha esposa 
do amigo, do ninho 
e do presente que foi prometido 
pro ano seguinte
E na reserva desse indio 
clamo forte por clareira 
soprem meus sentidos 
pela vida que descubro
Cuidem bem de minha casa 
tão cheia, meninos 
tome conta de aquilo tudo 
em que acredito
e juntem todas minhas cinzas 
ao poema desse rio 
e plantem meu adubo 
na semente de meu filho
Cuidem bem de minha esposa 
do amigo, do ninho 
e do presente que foi prometido 
pro ano seguinte
E na reserva desse indio 
clamo forte por um rio 
soprem meus sentidos  
pela vida de meu filho
Cuidem bem de minha casa 
tão cheia, meninos 
tome conte de aquilo tudo 
em que acredito
E juntem todas minhas cinzas 
ao poema desse povo

4. Testamento
Nelson Angelo & Milton Nascimento

Nelson Angelo: voz, violão, guitarra, 
tambores adicionais, Wurlitzer 

Luiz Alves: baixo acústico  
Esdra Neném Ferreira: bateria 

Robertinho Silva: percussão 
Thiago Amud, Sylvio Fraga: vocal 

Andrea Ernest Dias: flautas 
Philip Doyle: trompa 

Cristiano Alves: clarone 

5. Tiro cruzado
Nelson Angelo & Márcio Borges

Pula do muro 
cai do cavalo 
pula que eu quero ver 
sombra no escuro 
verde maduro 
corre que eu quero ver 
salta de lado 
tiro cruzado 
dança que eu quero ver 
corta de canivete  
que eu quero ver 
segura que é agora  
que eu quero ver

Nelson Angelo: vocal, violão, guitarra, 
tambores, Wurlitzer 
Luiz Alves: baixo acústico  
Esdra Neném Ferreira: bateria 
Robertinho Silva: percussão 
Tom Andrade: percussão 
Thiago Amud, Sylvio Fraga,  
Jhe Delacroix: vocal 





6. Fazenda
Nelson Angelo

Água de beber 
bica no quintal 
sede de viver tudo
E o esquecer 
era tão normal 
que o tempo parava
E a meninada 
respirava o vento 
até vir a noite 
e os velhos falavam 
coisas dessa vida 
eu era criança 
hoje é você 
e no amanhã nós
Tinha sabiá 
tinha laranjeira 
tinha manga rosa 
tinha o sol da manhã 
e na despedida
Tios na varanda 
jipe na estrada 
e o coração lá

Nelson Angelo: voz, violão, 
kalimba, conchas, chocalho, 
tambores adicionais 
Luiz Alves: baixo acústico  
Esdra Neném Ferreira: bateria 
Robertinho Silva: percussão 
Tom Andrade: percussão 
Andrea Ernest Dias: flautas 
Philip Doyle: trompa 
Cristiano Alves: clarone 
Marcio Malard: violoncelos  

7. Simples
Nelson Angelo

Olha 
a volta do rio  
virou a vida 
a água da fonte  
nossa tristeza 
o sol no horizonte  
uma ferida
Olha 
o ouro da mina  
virou veneno 
o sangue na terra 
virou brinquedo 
e aquela criança 
ali sentada

Nelson Angelo: voz, violão, guitarra 
Luiz Alves: baixo acústico 
Esdra Neném Ferreira: bateria 
Marcio Malard: violoncelos

11. Reis e rainhas do maracatu
Milton Nascimento & Nelson Angelo  
& Novelli & Fran

Dentro das alas, nações em festa 
reis e rainhas cantar 
ninguém se cala louvando as glórias 
que a história contou
Marinheiros, capitães, negros sobas 
rei do congo, a rainha e seu povo 
as mucamas e os escravos no canavial 
amadês, senhor de engenho e sinhá
Dentro das alas, nações em festa 
reis e rainhas cantar 
ninguém se cala louvando as glórias 
que a história contou
Traz aqui maracatu, nossa escola 
do Recife nós trazemos com alma 
a nação maracatu, nosso tema geral 
vem do negro esta festa de Reis

Participação especial: Raul de Souza: trombone 
Nelson Angelo: voz, violões, tambores adicionais 
Luiz Alves: baixo acústico 
Esdra Neném Ferreira: bateria 
Robertinho Silva: percussão 
Marcelo Martins: sax tenor 
Jonas Hocherman: trombone 
Thiago Amud, Sylvio Fraga, Ana Martins,  
Ilessi, Renata Chiquetto: coro

12. Sá Julieta
Nelson Angelo
Nelson Angelo: voz, vocais, guitara, percussão  
Thiago Amud, Sylvio Fraga, Jhe Delacroix, 
Jonathan Dias: vocais

8. No sul do polo norte
Nelson Angelo
Nelson Angelo: violão, guitarra, tambores 
Luiz Alves: baixo acústico  
Esdra Neném Ferreira: bateria 
Robertinho Silva: percussão 
Sylvio Fraga: efeitos no space echo 
Pepê Monnerat: minimoog

9. No norte do polo sul
Nelson Angelo
Nelson Angelo: violão, guitarra, tambores 
Luiz Alves: baixo acústico  
Esdra Neném Ferreira: bateria 
Robertinho Silva: percussão

10. Canoa, canoa
Nelson Angelo & Fernando Brant
Nelson Angelo: voz, guitarra, violão, piano 
Luiz Alves: baixo acústico  
Esdra Neném Ferreira: bateria 
Robertinho Silva: percussão 
Tom Andrade: percussão  
Andrea Ernest Dias: piccolo, flauta 
Philip Doyle: trompa 
Cristiano Alves: clarone 
Marcio Malard: violoncelo
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