Editorial

Resenhas
NOSSA FÚRIA
Muros Que Não Escondem a Guerra Desigual
Surgiu como aposta da cena de BH, mas mostrou a que veio desde sempre. Forte, maduro e
sagaz, o EP é muito bem produzido por Lucas,
do Pense, em parceria com a própria banda.
“Convicção” é o nosso destaque.
Contatos: fb.com/NossaFuria

O

underground precisa de nós.
A cada dia que passa, essa
máxima mais se intensifica.
O consumo musical hoje em dia é
muito disléxico, muitas coisas vão e
vem, muitas pesquisas, pouco conteúdo e menos apoiadores. Fácil perceber isso nos shows da cena, cada vez
mais vazios.
Ninguém aqui sonha em tocar em
rádios rock ou qualquer outra mídia
similar, mas seria muito interessante
que essas ouvissem o nosso grito, se
“incomodassem” conosco. Ser under-

ground é saber que não terá apoio de
mídias, organizações ou empresas e
etc, mas o público precisa ser alcançado. O buzz marketing (marketing
de boca-a-boca) precisa ser feito por
nós, que participamos da cena direta
ou indiretamente.
Pesquise sobre as bandas que
você gosta, divulgue em suas redes
sociais, compareça nos shows. Consuma os materiais de forma positiva,
agregadora e passe adiante. O underground precisa disso. O underground
precisa de nós.

“Fazemos o que fomos treinados para fazer, o que fomos
criados para fazer, o que nascemos para fazer.”
dois

Dilios, personagem do filme ‘300’

SÉTIMO ROUND
Sangue. Suor. Vitoria
Banda que já estava na caminhada, retornou
depois de um longo hiato, de forma triunfal. O
EP tem o peso de uma tonelada, e ainda conta
com participação de Stéfano, do D.P.R. Nossa
dica é “Sangue, Suor, Vitória”.
Contatos: fb.com/SetimoRound
UNSHAKEN
Pela Rua. Pelo Reino
Uma das boas novidades da cena nos últimos
anos. Criativo e com o peso na medida certa,
segue numa crescente que pode ser conferida
nos shows. Nossa aposta no EP é “Spirit Filled”,
com suas excelentes guitarras.
Contatos: fb.com/Unshakenhardcore
UNDERGUST
Live EP
Seja bem vindo às origens. Energia e inteligência dão sobrevida ao hardcore crossover
no Live EP. Mesclando inglês e português nas
letras, a banda não deixa a desejar na gravação
ao vivo. Destaque para “Lobos”.
Contatos: fb.com/undergust
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pós uma turnê de 10 anos de
aniversário do álbum “Turn
It Around” com o vocalista
fundador Scott Wade, em 2013, e a
saída do baterista e fundador, Kyle
Profeta, em 2014, muitos pensaram
que o COMEBACK KID amargaria
um possível hiato. Alguns até entenderam que tal turnê significaria uma
espécie de despedida da banda. “Die
Knowing”, o álbum de 2014, deixou
claro que não era. E o anúncio da
tour sulamericana em 2016 fez dos
canadenses o “trending topic” nas
redes sociais brasileiras.

E 2016 chegou. 04 de Junho de
2016, para ser mais específico. Com
a casa cheia, a banda começou mostrando serviço, com a ótima “Wasted
Arrows” e a renomada “G.M. Vincent
& I” em seguida. Numa energia surreal e aquela conexão com o público

que só uma grande banda consegue
ter, eles distribuiram pedradas uma
após outra, passando por sucessos
como “All In A Year” e “False Idols
Fall”. Por fim, não poderiam faltar no
bis as já clássicas “Wake The Dead”
e “Broadcasting”, cantadas em alto e
bom som por todas as vozes ali presentes. Uma noite mágica.
Deve-se ressaltar o gás total dos
canadenses, sem tirar o pé do começo ao fim do show. O carisma e a
presença de palco do vocalista Andrew, aliados à simpatia e humildade do guitarrista Jeremy, fundadores
e ex-integrantes do lendário Figure
Four, são características que fazem
do COMEBACK KID uma grande
banda, muito respeitada em todo o
mundo. Nós, sulamericanos, agradecemos a visita e já aguardamos a
próxima passagem por aqui.
cinco

Letras TRADUZIDAS
FIGURE FOUR

All In A Year (Tudo Em Um Ano)

W

here have you gone?
How Does time pass by
so fast
Seems like yesterday
You and I. We Could Relate
But you know how things change
But is it me? Or is it time?
Now I’m stuck looking back
On somehting that
I’ll never have again

Pra onde você foi?
Como o tempo passa rápido!
Parece que foi ontem
Você e eu
Nós podiámos nos referir
Mas você sabe como as coisas
mudam. (Sou eu? Ou é o tempo?)
Agora eu estou preso, olhando
pra trás a algo que eu nunca terei
novamente.

All this time with regret
I Just Lost Today
Worrying about yesterday

Todo esse tempo, arrependido,
Eu simplesmente perdi o hoje
Me preocupando com o ontem.

Can’t live in yesterday

Não posso viver no ontem!

All this time with regret
I lost today
Worrying about yesterday
I lost today
And No I’ll never forget about you
I lost today
I just came to terms that I’ve lost you

Todo esse tempo, arrependido,
Eu perdi o hoje
Me preocupando com o ontem
Eu perdi o hoje
E não, eu nunca esquecerei você.
Cheguei à conclusão que perdi
você.

On with my life

Com a minha vida!

seis
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State Of Mind
(Estado De Espirito)

can’t escape this state of mind.
It always stays the same.
I fail to believe because nothing
ever works out how it should.
I try to believe your words but deep
inside it eats me away.
So I’ve learned.
I’ve learned not to trust.
It doesn’t come so easily
It doesn’t come easy anymore

Eu não posso escapar deste estado
de espírito. Ele sempre permanece
o mesmo. Eu não consigo acreditar
porque nada funciona como deveria.
Eu tento acreditar em suas palavras,
mas lá no fundo ele me corrói.
Então, eu aprendi.
Aprendi a não confiar.
Ele não vem tão facilmente.
Ele não vem mais fácil.

So I’ve learned. Now I’ve learned

Então eu aprendi. Agora eu aprendi.

Every time you seem so confident,
and every time you reassure me.
Trust me now, a
And I wanna believe.
Trust me now
And I still wanna believe.

Toda vez que você parece tão
confiante, e cada vez que você me
tranquilizar. Confie em mim agora,
E eu quero acreditar.
Confie em mim agora,
E eu ainda quero acreditar.

Now I take it on.
Now I take too much on myself.

Agora eu assumi.
Agora eu creio muito em mim.

Every time you seem so confident,
and every time you re-assure me.
Trust me now
And I wanna believe.
Trust me now
And I still wanna believe.
I still want to believe you.

Toda vez que você parece tão
confiante, e cada vez que você me
reassegurar. Confie em mim agora,
E eu quero acreditar.
Confie em mim agora,
E eu ainda quero acreditar.
Eu ainda quero acreditar em você.

This state of mind holding me back.

Este estado de espírito me segurando.
sete

