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CIDADE DE SANTA RITA 
 
Para alguns, diferenças. 
Para outros, semelhanças. 
Aos olhos de Deus, pessoas! 
 
Naquela pequena cidade de Santa Rita  
Muitos hão de passar... 
Naquela pequena cidade de Santa Rita 
Poucos hão de pensar ... 
No que fez a cidade se separar. 
 
Alguns dizem que foi Deus  
Alguns acusam Exu 
Mas ninguém tentou amar  
A não ser aquele casal  
que tudo fez mudar. 
 
Padre da igreja 
O senhor do altar 
Nunca disse ser "exótico" 
Aquela forma de amar. 
 
A mãe lá do fundo dos terreiros 
onde passam a dançar  
Nunca ofereceu uma gota de desgosto  
Escolheu amar, respeitar e cuidar! 
 
Jesus morreu na cruz 
Maria Padilha na fogueira  
Jó perdeu tudo  
Mas o povo só fala asneira. 
 
Asneira essa que há de matar. 
Caim matou Abel, 
Sendo seu irmão. 
O mesmo ódio que é compartilhado  
pela insigne população. 
 
A igreja toca o sino  
O terreiro o tambor  
Se os dois estão adorando o criador  
Por que tanto rancor? 
 
Ei, de dizer-lhes que aquele casal  
Não veio só para o amor,  
Mas para arrebatar a população 
 daquela cidade com tanto rancor. 
 
Queimar a macumba, seu Zé ordenou! 
O fogo atingiu sua casa 
Felizmente não se queimou. 
Mas quem atingiu a casa? 
O fogo ou seu próprio rancor? 
Seu Zé passa bem!  
Mas a mãe do terreiro culpada será  
Porque seu Zé é dono de fazenda  



Que falou ao policial sobre a Mãe do terreiro 
 ter jogado saravá  
Seu Zé é ignorante, 
Como a dona Maria. 
Que quebrou a nossa senhora 
Dizendo que a santa não existia.  
 
Padre Miguel e a Mãe Yara  
Falam que na religião deve haver paz  
Mas a língua desse povo 
Que não sabe se guardar  
É pior que revólver  
Que não para de disparar. 
 
“Escravos de Jó 
Jogavam caxangá 
Tira põe, deixa ficar 
Gueiros por guerreiros fazem zig Zig za  
Gueiros por guerreiros fazem zig Zig za" 
 
Às vezes me pego a pensar  
Quando você me ensinou essa música,  
Dizendo para seu significado nunca contar  
Pois como os escravos de Jó,  
um dia nosso Amor há de se libertar. 
 
Como soldados, a população dessa cidade  
Tendo nosso amor como resistência 
pelo Zig Zig Zá 
há de se libertar.  
 
Para minha família, uma cantiga da igreja.  
Para sua, um ponto do terreiro. 
Por que ninguém tem preconceito com essa música? 
Mas por que tem com nosso amor verdadeiro? 
 
Nunca esquecerei as noites e as estrelas  
Os dias e os beijos escondidos,  
Assim como seu toque macio  
Nem mesmo as suas maneiras.  
 
Viver cada segundo foi o que você me ensinou  
Os mesmos segundos que você me tirou. 
Quando me tirou de sua vida  
Tornando-me poeira sombria.  
 
"Até que a morte nos separe", você me jurou.  
"Até que a morte nos separe", nosso lema se tornou.  
"Até que a morte nos separe" foi o que você gritou.  
E assim a morte nos separou.  
 
Com a nossa morte, a cidade chorou.  
Com a nossa morte, a briga cessou.  
Jesus na cruz, Maria Padilha na fogueira 
Eu e você e nosso amor 
A  nossa "exótica" maneira. 


