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Juliana, hoje tem bolo no forno. Na fôrma redonda do 
A-E-E-E-E, I-I-I-I, U-U-Ó. Ó!, feminina vogal da nossa 
senhora das letras, de tantas manhãs boêmias viradas, 
Sabará!! À entrada de azuis-vermelhos-dourados, 
Sabarabuçu!!! De egrégio campanário sobre vestíbulo, de 
cujas franjas não se avança sem que se pague em transe 
místico-estético, joelhado fletido, lágrima prismática, 
misty. Louco por você. E que divagações infindáveis, quan-
tos vam’boras represados, quantos topos de montes, fogos 
de artifício, noites sobre noites sobre manhã sobre manhã. 
A, E, I, U, Ó, na cartilha da Juju. Belo Horizonte ou São 
Paulo? Do Álbum desconhecido para cá, tanta coisa aconte-
ceu. Você na Pauliceia, dando as cartas de um apê na Conso-
lação, interagindo com o teat(r)o brazyleiro, na figura 
excelsa do Zé Celso, Oficina de ralações que te transfor-
maram. O Rômulo, o Nuno, Os Kurva. O show no circo do 
Oficina, o show na Casa do Mancha, o nosso legendário roof 
top concert na Cosmococa, novas paixões, Love, Forever 
Changes, acabowie. Neste bolo Ó, disco em forma de letra, 
ou será o contrário, os ingredientes só poderiam ser 
reunidos por você. Cristiano dix it. A começar pela glis-
sante autoria das vogais, Zé Celso-Fela Kuti-Rimbaud, que 
deságua no Ó de Haroldo que musicaste, passando por 

carlos lima, maurício tagliari, luca raele, pedro vinci, 
benoni e todos da YBmusic, casa parintins, casa do mancha, 

clima, guilherme held, nuno ramos, marcelo cabral, kiko 
dinucci, thiago frança, ná ozzetti, tulipa ruiz, alcova 
libertina, ivan de campos, luiz gabriel lopes, gustavo 

ruiz, dudu tsuda, kristoff silva, makely ka, ava rocha, 
fredy állan, negro leo, ana martins marques, cecília 

lucchesi, bruno corrêa, manoela wright, renata almeida, zé 
pedro, rodrigo moura, cinthia marcelle, mauro restiffe, zé 

celso e todo o tyazo do teat(r)o oficina uzyna uzona 

e em especial à parceria inabalável de romulo fróes, joão 
antunes, pedro gongom, moita e chicão

MUITO OBRIGADA!

todo meu amor à minha famiglia mineira flávia, gabriel, 
léa, humberto, cristiano, gustavo e lena 

e à familia paulista belo, mônica, tulis, gus, ciça e dudu

às irmãs rita e ana 

yuri vellasco, rafa mendonça, pablo pires, manu, pat leite, 
paul, alinex, flávio tris, cinthia, marilia, du, lulu, cris 

vianna, caique, cosca, kristoff, pablo, makely, negrão, 
gustavo, lailah, mauricio, matas, thiakov, jana, chacha, 

flinha e a todos os amigos entusiastas sempre presentes nas 
minhas viagens 

ao hidratante, macio, suave e perfumado patrocínio da 
NATURA 



autores novos e de sempre, mas sempre tão teus,
Kristoff-Makely na linda imagem do mar-deserto, Ava, 
Rômulo, Luiz Gabriel, Kiko, Ana, tantos outros, culminando 
no grito orgiástico da Alcova com seu milhão de autores. 
Chuta a Família Mineira! Um libertino nunca trai seu 
coração! Quantos links, quantos likes, quantas telas aber-
tas ao mesmo tempo tocando que músicas de quantos mil 
artistas diferentes que eu ainda não conheço mas acabei de 
conhecer, ui, e já compartilhei. Afinal, quem (não) compôs 
pelo telefone? Donga, Dunga, Tunga, Sinhô, Marli, Moondog? 
Um portal de portais. Rafael acha que música é assunto 
sério. Será ele o tal? Ou pior, o único? O melhor, o 
último? Ou pior, o mau? Existe amor em São Paulo, afirmare-
mos em ostinato para fugir da retórica e chegaremos ao 
outro lado da piscina. Mas não tem jeito, este texto é 
vítima do amor do autor pela mitologia verbal. Acima! o 
nosso suado trocadilho de cada dia, alimento da alma, 
biscoito fino que os esnobes que detestamos chamam de 
infâmia. E quem há de dizer que aliviar as dores da vida 
seja a menor das ações benfazejas da arte. Ó tangas, ó 
mangas, ó mirabelas…
PS: desliga o forno que já desenformamos… Esse é do Saulo.

RM
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JULIANA PERDIGÃO voz
CHICÃO wurlitzer, rhodes, coro

MOITA guitarra, coro
JOÃO ANTUNES baixo

PEDRO GONGOM bateria, coro

1 AEIUO 
[Zé Celso Fela Kuti Rimbaud]

JULIANA PERDIGÃO voz, flauta
CHICÃO rhodes, controlador

MOITA guitarra
JOÃO ANTUNES baixo

PEDRO GONGOM bateria

2 ELA É O SAMBA 
[Ava Rocha Fredy Állan]

ela é o samba
agoniza mas não morre
renasce de novo do próprio útero
antes do suspiro derradeiro
samba samba samba
canta o teatro





ando em meio à multidão
ouço a voz que vem da mulher lilás
tráz na voz a ingratidão
descobrindo o chão sem olhar pra trás

esqueleto de um animal
um fantasma humano
se não me engano
normal

volto à casa onde nasci
pra não ter que fingir
pra não ter que querer cantar

abro a janela
deixo que o vento
sopre pra dentro até carregar
pilhas de livros
mesas de centro
chão de cimento
estrelas do mar

ando em meio à multidão
vejo o homem verde se aproximar
vem em busca de uma ilusão
do amor no chão
da mulher lilás

esqueleto de um animal
um fantasma humano
se não me engano
normal

volto à casa onde nasci
pra não ter que fingir
pra não ter que querer cantar

abro a janela
deixo que o vento
sopre pra dentro até carregar
pilhas de livros
mesas de centro
chão de cimento
estrelas do mar

[copo de vidro, um baseado, nove de 
copas, caixa de som; belo horizonte, o 
meu teatro, angélica, augusta e 
consolação; litro de whisky, isqueiro 
amarelo, toda a vertigem, o meu amor; 
com garfo e faca, libidinoso, amilcar de 
castro, tavez, sim ou não]

JULIANA PERDIGÃO voz, clarinete
CHICÃO rhodes, controlador, moog

MOITA guitarra
JOÃO ANTUNES baixo

PEDRO GONGOM bateria
KIKO DINUCCI guitarra

part esp ROMULO FRÓES

5 FANTASMA
[Juliana Perdigão Romulo Fróes]





Examino com uma lupa as nuances reticulares na palheta de cores dos pontos ben day 
num gol do caderno de esportes quando desfila sob a lente um inseto que se transforma 
num ser pré jurássico que vem me devorar ou varrer minuciosamente cada aresta da 
kitnet afim de recolher as cinzas da nossa fogueira hoje não mais que mero vestígio do 
sexo entre irmãos de tempos atrás que nos ocupou os dias em copos de vidro topos de 
montes rodas de samba e cidades vizinhas?

6 DÚVIDA I
[Juliana Perdigão]

ZÉ CELSO voz

17 AEIUOZÉ 
[Zé Celso Fela Kuti Rimbaud]



um ou dois?
minha paz quer ter paz te pergunta
só depois fica muda
e eu mudo de assunto

olha lá
a vitória da cor cor-de-rosa
tá chamando o que é meu para fora
o que é pau e vontade e pedrada
tá dourada pedindo a palavra
tá pegando o que é meu feito ladra

mas que nada

tenho raiva de querer querer
fecho os olhos da cara
coruja no sol

para não!

tenho asma de amar de te amar
para que perguntar, respirar
esse selo foi beijo ou recado
qual a faca que fica no fim
de que aço acho o gosto ruim?

que idiota pateta
pierrô lunático
foi pisar na valeta
na sarjeta dos astros

no chão 
sem o chão
no shopping
sem o shopping
no show
sem o show

JULIANA PERDIGÃO voz, clarinete
CHICÃO rhodes, controlador, hammond

MOITA guitarra
JOÃO ANTUNES baixo

PEDRO GONGOM bateria
GUILHERME HELD guitarra

THIAGO FRANÇA saxofone tenor e flauta

7 PIERROT LUNÁTICO
[Nuno Ramos Guilherme Held Romulo Fróes]

16 HINO DA ALCOVA LIBERTINA
[Rafael Ludicanti e Alcova Libertina]

chuta chuta chuta
chuta a família mineira

os moralistas estão chegando mas os libertinos não os deixarão passar
estão formadas as nossas barricadas
das torres de marfim podemos ver descortinada a ilusão
os moralistas com seu juízo querem calar a esperança e o sorriso
mas no carnaval a alcova libertina vai trazer o vendaval

os moralistas com sua batuta estão tentando nos impor sua conduta
os moralistas com suas conquistas querem riscar os nossos nomes das suas listas
os moralistas com sua batina querem fechar a alcova libertina
mas não tem dessa meu irmão um libertino nunca trai seu coração
e no carnaval a alcova libertina vai trazer o vendaval

os moralistas com sua sina querem fazer nos valer sua rotina
os moralistas em seus quadrados pensam que todos podem ser manipulados
(não podem não!)
as moralistas recém casadas abriram mão do seu verdadeiro amor
mas não tem pressa minha menina a sua vida há de fazer-te libertina
e no carnaval a alcova libertina vai trazer o vendaval

ó libertinos! façam de mim um eterno carnaval

chuta a família mineira
pau no cu

JULIANA PERDIGÃO voz, clarinete
CHICÃO rhodes

MOITA guitarra
JOÃO ANTUNES baixo

PEDRO GONGOM bateria
LUCA RAELE clarinete

JULIANA, CHICÃO, MOITA, JOÃO,
GONGOM E LUIZ GABRIEL coro e falatório



15 NA FRENTE DA BANDEIRA
[Negro Leo]

o anonimato não reforça meu caráter
porque os heróis do mundo não são contra o mundo?
fico culturalmente abatida

ele diz que não pretende dormir no meu apartamento
sua braguilha aberta distrai minha atenção por um momento

estou bêbada
de resto sou imoral como todos meus contemporâneos
e a família nuclear é um terrível abalo psíquico pra uma pobre selvagem desse continente
ele gosta de mim e faz um esforço de compreensão nesses assuntos que as madres jamais 
remediarão
mas tudo é contra o contemporâneo, contra o que há de amor nesse momento 
e quando vamos dissimulados tomar um sol no parque
nos afastamos do mundo em 

silêncio

JULIANA PERDIGÃO voz, clarinete
CHICÃO piano, rhodes

MOITA guitarra
JOÃO ANTUNES baixo

PEDRO GONGOM bateria

me aproximo da cidade enfim
se percebo bem
vejo que há um traço da cidade em mim
ouço bem
posso ver
um lugar 
sem sítio fixo
de onde me percebo como traço ou resto
do que há 
desde o princípio
forma e pulso pleno desse movimento

JULIANA PERDIGÃO clarinete, clarone, voz
MOITA guitarra

JOÃO ANTUNES baixo
PEDRO GONGOM bateria

GUILHERME HELD guitarra
LUCA RAELE clarinete e arranjo

LUIZ GABRIEL LOPES voz

8 21 HORAS
[Luiz Gabriel Lopes]



depois que o nove virou seis
depois do sol no corredor
depois da lua outra vez
depois eu conto como foi
depois eu conto com você
tem a cidade que chegou
só que a cidade que ficou

tá tudo aqui
cuida de mim
eu tô aqui
tá tudo em meu coração
meu coração 
já mudou, não mudou
meu coração, meu coração
já mudou, não mudou 

tudo em mim, tá tudo em mim
lua sol corredor
tá tudo em mim, tudo em mim
minha voz, meu canto
tá tudo em mim, tá bem aqui
o que é e o que era  
tá tudo em mim, eu só não sei
se é paz ou se é guerra

valha-me
deus

9 DEPOIS QUE O NOVE VIROU SEIS
[Guilherme Held Clima]

JULIANA PERDIGÃO voz
CHICÃO rhodes

MOITA guitarra
JOÃO ANTUNES baixo

PEDRO GONGOM bateria
ARAMIS ROCHA violino

GUILHERME SOTERO violino
DANIEL PIRES viola

DENI ROCHA violoncelo
LUCA RAELE clarinete

GUILHERME HELD guitarra
arranjo cordas + clarinete MARCELO CABRAL



me dê a mão
eu vou cair além do chão

JULIANA PERDIGÃO clarone, clarinete, voz
KIKO DINUCCI guitarras

Não encontro o WD-40 nas prateleiras do supermercado para sanar a falta de lubrifi-
cação na dobradiça da porta de entrada que soa como as pausas hesitantes na fala de 
cristiano constituídas não por silêncio mas por um som gutural que representa a dúvida e 
a velocidade de seu pensamento ou o odor azinhavre deixado pelo corrimão de bronze nas 
mãos de uma prostitua fazendo seu trottoir para sustentar o vício em frente ao 
monumento de deodoro da fonseca em seu cavalo dando vivas à república?

11 DÚVIDA II
[Juliana Perdigão]

1  CRACK PARA NINAR 
[Kiko Dinucci]

toda vez que venho ao mar me lembro de um deserto
só areia areia areia e ar 
como elemento

toda vez que venho ao mar me lembro de um deserto
água areia areia água e ar
um contém o outro dentro

toda vez que fico só é como se navegasse em mar aberto
cruzasse um deserto desde o centro
só assim me oriento

você pode morrer de sede tanto no mar quanto no deserto
você pode cair na rede e se perder achando que está no rumo certo

você pode morrer de sede no mar
ou no deserto
você pode cair na rede

ilhas são oásis no mar
duna e onda

14 MAR DESERTO
[Kristoff Silva Makely Ka]

JULIANA PERDIGÃO voz
CHICÃO rhodes, coro

MOITA guitarra, coro
JOÃO ANTUNES baixo

PEDRO GONGOM bateria, coro



entre a casa é sua 
sua casa-camisa

entre a casa é sua 
suas vestes-vestíbulos

saia-sala
chão-chapéu

corredor para o corpo
escada para o êxtase

vestido com vista pro mar

JULIANA PERDIGÃO voz
GUSTAVO RUIZ baixo, violão

DUDU TSUDA teclado
PEDRO GONGOM percussão

part esp TULIPA RUIZ
produzida por GUSTAVO RUIZ

13 VESTIDO COM VISTA PRO MAR
[Juliana Perdigão Gustavo Ruiz Dudu Tsuda 
sobre o poema PARANGOLÉ de Ana Martins Marques]



lembra do bicho morto?
esvaindo
a natureza exaurindo
a beleza indo
indo
lindo

JULIANA PERDIGÃO voz, clarinete
MAURICIO TAGLIARI baixo

ARAMIS ROCHA violino
GUILHERME SOTERO violino

DANIEL PIRES viola
DENI ROCHA violoncelo

arranjo cordas + clarinete MARCELO CABRAL

12 BICHO MORTO
[Juliana Perdigão Mauricio Tagliari]




