
A Origem do nome da Banda BUP & Roxetin:

A história a seguir é fictícia, o nome foi alterado devido ao inconveniente de já existir
uma banda com o nome Coeteris Paribus, então foi retomado o original da época em
que eram somente dois integrantes . Para tornar ainda mais divertido o projeto decidiu-
se então a partir  dessa situação,  abranger  ainda mais  os  horizontes  da temática que
envolve  a  musica  e  as  letras  desse  jovem grupo.  (Mas  de  fato  esse  nome  BUP &
ROXETIN foi tirado de dois antidepressivos os quais João Vítor e um antigo membro da
banda  usavam)

Parte I : Um anjo Inquieto

Para que tenhamos o conhecimento de toda a história que envolve a banda Bup e
Roxetin, se torna necessário voltarmos milhares de anos no tempo em que Deus havia
despertado  os  homens  no  mundo,  e  também  nos  dias  em  que  o  Arcanjo  Miguel
comandou as hostes celestes contra Lúcifer e sua revolução no paraíso para tomar o
trono de Deus.

Após a guerra, todos os anjos que permaneceram ao lado do grande chefe viviam
em plena harmonia junto aos grandes palácios e jardins do paraíso. E guardavam a mais
nova criação de Deus, a humanidade, tinham essa nova espécie como irmãos mesmo
não tendo um contato direto com os novos herdeiros do universo.

Mas entre essas milhares de divinas criaturas aladas, felizes e iluminadas, existia
um entre eles que parecia ser diferente e seu nome era Cannabel. Esse jovem Querubim
além de um temperamento diferente do que dos outros, sendo um pouco introspectivo e
até  mesmo  anti-social  com  outros  anjos  ,  também  tinha  mais  três  características
singulares, ele tinha um magnifico par de asas , porém não sabia voar e também tinha
um dom diferente, Deus ao cria-lo concedeu-lhe a arte da botânica e a divina arte da
musica , assim com esses atributos Cannabel era o anjo responsável pela manutenção
dos grandes jardins do paraíso e pelo coral magnífico dos anjos da ordem dos Serafins,
que cantavam e glorificavam ao criador.

Cannabel adorava os homens, e sempre perdia horas de seu tempo olhando para
o mundo e aprendendo cada vez mais sobre essas magnificas criaturas. Ele não entendia
muitas coisas que esses seres faziam, por exemplo, como eles sendo todos irmãos junto
ao Pai, ter tanta disponibilidade para a guerra, como eles poderiam se odiar tanto, mas
gostava das grandes estratégias usadas pelos valorosos generais homo sapiens, Cannabel
amava os gregos, os macedônios e os romanos. Outra coisa que intrigava o pensamento
desse  anjo  era  como  os  humanos  se  reproduziam,  o  sexo  o  fascinava  assim como
também o amor. Ao passar do tempo Cannabel começou a perder o interesse em seus
afazeres nos jardins, dando mais atenção a suas observações para com o  ser humano ,
deixando de ir até de ensaiar o coral, causando tristeza nos Serafins que sentiam falta da
sua voz e também no som daquele instrumento esplendido que Cannabel inventara, o
qual ele chamava de Guitarra. 



Parte II: O duplo amor de Cannabel

Certa vez enquanto Cannabel mais uma vez divertia-se vendo o que os humanos
faziam no mundo, foi surpreendido com as vozes de Gabriel e Rafael, que solicitavam
sua presença nos grandes portões do paraíso. Sem pestanejar o Querubim foi até o local,
estavam  lá  todos  os  altos  anjos  e  Miguel  os  comandava  em  um  cerco  ao  portão
principal, havia um grupo de anjos caídos querendo uma audiência com o grande chefe,
a respeito de uma possível trégua nas fronteiras do inferno que eram vigiadas por muitos
anjos do paraíso, e Lúcifer queria mais espaço para trabalhar, afinal ele ficava com a
parte condenada da humanidade, e com tanta guerra e discórdia, necessitava de aumento
territorial.

Lúcifer havia mandado duas representantes para a tal audiência, as suas esposas,
mulheres mortais que foram  convertidas em demônios para satisfazer o apetite feroz
por sexo do príncipe das trevas.  Um chamava-se Bupalina,  morena olhos azuis  que
brilhavam, e exibia um corpo humano magistral diferenciando-se é claro por grandes
asas vermelhas, a outra tinha como nome Roxetina, longos cabelos ruivos e igualmente
bela, tendo um magnífico par de asas negras que exaltavam ainda mais a palidez lunar
de sua péle.

Cannabel já na primeira vez que olhou aquelas exuberantes diabinhas sentiu o
que sempre via os humanos sentirem, nosso herói estava apaixonado e por duas diabas.
E elas olharam para ele com a mesma intensidade, instantaneamente o amaram também.
Após a audiência os três encontraram-se nos jardins que Cannabel  criara com tanta
maestria  ,  e  lá  consumaram o sexo dos  anjos,  manchando o paraíso com um amor
endiabrado. E continuaram se encontrando por lá muitos séculos depois, e o amor duplo
crescia cada vez mais em Cannabel, que as chamava de “as minhas pequenas diabinhas
Bup & Roxetin”.

Enquanto isso nas profundezas do inferno, o grande corno das trevas Lúcifer,
desconfiava das saídas constantes de suas duas esposas para espionarem o paraíso, que
segundo elas se tratava de uma investigação “profunda” sobre a ameaça de uma possível
investida angélica contra as hordas demoníacas. Mas para assegurar-se Satanás mandou
seu braço direito Azazel seguir a beldades, e que trouxesse um relatório do que havia
visto.  Enquanto  isso  nos  jardins  do  paraíso  Cannabel  esperava  ansioso  Bupalina  e
Roxetina  que  como  foi  dito  anteriormente,  carinhosamente  ele  chamava  de  Bup  e
Roxetin.  Mal  sabia  ele  que  estava  prestes  a  ver  pela  ultima  vez  suas  duas  musas
infernais. 



Parte  III:  Os  dois  presentes  de  Cannabel  para  suas
amadas que mudaram a humanidade

Ansioso para reencontrar suas diabinhas , Cannabel  pensou em criar algo para
presenteá-las,   após  tantos  encontros  elas,  assim  como  ele,  despertaram  grande
fascinação pela raça humana, e depois que se amavam adoravam sondar o mundo . Dos
jardins do paraíso Cannabel pegou a centelha das plantas divinas mais belas, e plantou
na terra uma planta que chamou de  Cannabis,  e despertou no homem o interesse em
usá-la  como  erva  do  poder  o  que  proporcionou  aos  que  dela  usufruíam  grande
felicidade,  esses  homens  voltavam a  ser  crianças,  sem ódio,  sem preocupações   e
gozavam a vida com leveza. E por fim pensou como Bup ficaria contente ao ver sua
criação, ela adoraria ver a humanidade sorrindo e se divertindo.

 Mas faltava o presente para sua querida Roxetin, e como ele tinha o dom da
criação musical  divina,  despertou em alguns indivíduos a  inspiração para  um ritmo
tribal, que englobava outros ritmos que findava em uma mistura mágica de sons, que de
tão violento,  feroz e contagiante alegrava ainda mais a humanidade,  eles infringiam
regras, para suas vidas valerem a pena assim como ele, Cannabel, fazia ao amar duas
diabas casadas com Satanás, esse ritmo parecia balançar e rolar, ou também algo como
dançar e fazer sexo, como ele fazia com a doce Roxetin   e então ele chamou de Rock n’
Roll.

 E como os homens ficaram felizes com esses dois presentes, como o tempo é
diferente no paraíso, ele viu esses dois presentes mudarem a história dos homens, e
como ambos faziam bem para essas crianças, pensou então Cannabel “acho que Bup e
Roxetin ficarão felizes, em ver os homens que elas tanto admiram felizes, um dia vamos
descer na terra e brincar com eles com essas minhas criações”.



Parte  IV:  O  fim  de  Cannabel  e  o  início  da  Banda  Bup  &
Roxetin

Bup & Roxetin chegaram aos jardins do paraíso, e lá estava Cannabel sorrindo a
esperar,  e  quando  se  viram  os  três  seres  se  amaram,  matando  assim  uma  fome
incendiaria mutua. E na medida em que se deleitavam com tanto desejo as flores do
paraíso  brilhavam,  e  quase  todas  se  transformaram em Cannabis,  e  até  mesmo  no
inferno  começaram  a  nascerem  sem  controle  e  Satanás  olhara  o  fenômeno  com
desconfiança e em algum arbusto recôndito lá estava Azazel, fazendo seu relatório de
tudo o que estava vendo.

Após se amarem os três se deleitavam contemplando a felicidade humana, com
os  presentes  que  Cannabel  criara  para  suas  diabinhas.  Felicidade  tomou  conta  do
ambiente, e assim se despediram e Bup & Roxetin voltaram para o inferno, deixando
Cannabel ansioso para o próximo encontro.

Passou-se muito tempo, tanto que Cannabel começou a se preocupar, a demora
por ver suas amantes não o deixava em paz, vivi isolado dos outros anjos cada vez mais,
somente afastado e sozinho nos jardins do paraíso, onde fora palco do seu duplo amor.
Quando de repente escutou-se um grito de uma voz que a algum tempo não se ouvira no
paraíso, era a voz do antigo general, era a voz de Lúcifer  o primeiro anjo. Todos se
preparam para a batalha, Gabriel tocou a corneta de guerra, Rafael pegou seu escudo e
Miguel tirou da bainha a sua espada para defender os muros do paraíso. Mas Satanás
não queria guerra, pois ainda estava fraco depois da ultima guerra nos céus, mas relatou
as hostes celestes, o que Azazel o contara a respeito de Cannabel e suas esposas. E sem
nenhum pudor,  jogou ao chão as cabeças  de Bup & Roxetin,  ele  havia se vingado.
Cannabel começou a gritar desesperado, atordoado o Querubim foi ao encalço do anjos
das trevas, e sem perceber começou a voar, sim Cannabel despertou o dom de usar suas
asas, depois de milênios sem o fazê-lo. Porém ouviu-se a voz do criador que deixou
Cannabel caído e inconsciente, a voz ordenou que Lúcifer se retira-se, pois já havia
manchado o coração do mais puro dos anjos, e que ali não era a ocasião de dar termino
a grande guerra entre o bem e o mau.

Um tempo depois Cannabel ao despertar, viu que estava na presença de Miguel e
do Criador, e ambos lhe disseram que o que ele tinha feito até então não poderia ser
julgado,  pois tudo foi feito por amor,  mas Cannabel foi  desobediente,  e deveria ser
castigado. Deus ainda tinha apreço por Cannabel e decidiu o banir para viver na terra,
ainda como anjo, porém a cada dia na face dos homens seus poderes iriam desaparecer
juntamente com sua vida.

E assim durante décadas, Cannabel viveu entre nós, fumando sua erva e curtindo
o seu rock, junto com seus seres preferidos os humanos, e na medida em que o tempo



passava ele ia enfraquecendo, suas asas caíram e a única coisa que lhe restara era a gota
da inspiração.

Certo dia,  já no fim de sua tortuosa vida na terra como um meio anjo meio
homem, Cannabel  como uma criação mal acabada , deitou-se em uma encruzilhada e de
longe viu cinco jovens caminhando e discutindo sobre rock e filosofia, isso o chamou a
atenção pois o místico ritmo que ele havia criado estava muito confuso, e deturpado, e
viu naqueles jovens a esperança de um legado, e os chamou para uma conversa regada a
inquietude e vinho tinto.

Após contar a sua história, Cannabel propôs aos cinco novos amigos a dividir
entre eles a ultima gota de inspiração, com a condição de fazer o Rock algo divertido e
mais simples possível, para voltar às origens de sua criação, e que a banda tivesse o
nome de suas amadas diabinhas. E desse dia em diante Gustavo Luz (guitarra), Fábio
(bateria),Mr. Jhone (guitarra), Alemão (baixo/voz) e Joãozito (voz/violão) montaram sua
banda, com a ultima gota de inspiração de um anjo triste, fazendo um rock simples e
direto e a nomearam como BUP & ROXETIN, e Cannabel o anjo maconheiro nunca
mais foi visto.

 

Texto: João Vítor Gomes Martins


