Jornal do Brás

Hakuna Matata, Colorado !!
21-Fev-2019

De
volta ao Grupo Especial, escola busca título inédito com enredo em homenagem ao
Quênia

Eduardo Martellotta

O
Brás é Samba, é Grupo Especial, afinal a Colorado do Brás volta depois de 25
anos a disputar o título na elite do Carnaval Paulistano.
Primeira
escola a abrir os desfiles no próximo dia 1º de março, às 23h15, a Colorado
realizou dia 17 de fevereiro seu antepenúltimo ensaio em sua sede, à rua
Itaqui, 141, e mostrou porque retornou ao Especial, com todos os componentes
desfilando com garbo, alegria, raça, empenho e o samba na ponta da língua.
Preparem a cuíca, o tambor, o reco-reco, a bateria, as
passistas, os mestres-salas e porta-bandeiras e os carros alegóricos, vai
começar o grande show, vai começar a homenagem da Colorado ao Quênia em seu
samba-enredo “Hakuna Matata – Isso é Viver!”, lançado em abril de 2018. Pulsa
nosso povo apaixonado em busca do caneco inédito.
HAKUNA MATATA, ISSO É VIVER
Compositores: Marcio Pessi, Edson Dafféh, André Diniz,
Evandro Bocão, Marcelo Valencia.

A corrente se quebrou...
O chão estremeceu...
Liberdade amanheceu
Em lindo raio avermelhado
A Savana então brilhou... O Atabaque acolheu
O canto da Colorado
Jambow... sinta a força que tem o Orixá
É amor, a magia da fé pelo ar...
Espíritos guerreiros, giram nos Terreiros
Místicos em tradições e rituais
Que unem continentes, abrigam sua gente
África orgulha seus ancestrais
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Ôôô um Griôt contou
À sombra de um Baobá.
Num toque a lua iluminou
E a teia formou o ventre de tudo que há

No mar... E rios de encantos
Hei de encontrar cavalos marinhos
Entre os cristais navegam meus sonhos
Iemanjá abrindo os caminhos
Um paraíso floresceu
Pássaros cruzaram o céu
A natureza se curvou ao rei
Não há problemas se aprender assim eu sei...
Canção é sentimento...
Alegria
que o povo entoou
Sua alma... seu destino... sua cor...

Isso é viver... Hakuna Matata
É lindo dizer: Hakuna Matata
Pulsa nosso povo apaixonado
Queniano é o tambor da Colorado
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