


Felipe Guedes: 
Violão, sopros, 

bateria, e piano

Tiago Nunes: 
Percussão 

Marcus Sampaio: 
Baixo acús�co

tem canção
tem canção o mar
faz sen�do
faz sen�do o mar

pra quem vem sonhar outros mares
pra quem pede que o dia acabe
é preciso ter manha 

se apega no mar

das ondas de odoya

não tem comigo
quem não sabe cantar 

meu santo é forte 

meu santo é forte 

se vem da bahia 

na lembrança da brisa

minha rima é reza

é preciso saber sonhar

tem canção o mar

quem não sabe cantar 

faz sen�do

pra quem vem sonhar outros mares

faz sen�do o mar

tem canção

pra quem pede que o dia acabe

minha rima é reza
não tem comigo

é preciso ter manha 

eu sempre peço licença 

se vem da bahia se apega no mar

quem não sabe cantar

na lembrança da brisa

não tem comigo
quem não sabe cantar 

minha rima é reza

minha rima é reza
não tem comigo

meu santo é forte 

das ondas de odoya

no chão onde eu pisar

é preciso saber sonhar

meu santo é forte 

presse mundo de meu deus, menina

eu faço fogueira, eu conto as estrelas, eu 
canto um baião

cheio vem meu coração

sabe bem quem você é?

nesse tacho não tem doce
pede a bença a quem te trouxe

lavar roupa na bacia
tem maxixe, tem dendê

tem milho verde, cana, pinha e massapê

eu sou filha dessa terra

sabe de onde você veio, menina?

tem açucena, flor de laranjeira

tomar banho de água fria

se eu pudesse, quem me dera
poder sempre aqui viver... mainha!

ou se aguaceira

ver a lua tão cheinha

se a lua vem cheia 

lumiando o fim do dia
eu dizendo tu não crê

tem xique-xique, macambira
cauã, �ê...

sabe de onde vc veio, menina?....

Felipe Guedes: Violão
Marcus Sampaio: Baixo 

Tiago Nunes: Percussão e bateria
Sebas�an Silva: Acordeon

Produção e arranjos 
Felipe Guedes
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em cada esquina

que me livre desta sina
de sempre querer par�r

eu vou escrever uma rima

de deixar um pedaço de mim

que caia bem com teu passo

eu vou escrever um verso

de sempre tentar fugir

em cada casa

em cada corpo que beijei
na minha cama
na boca
senhora de mim...

eu vou escrever uma rima

vou guardar um pedaço de mim
enquanto escrevo a minha rima
toda lembrança que ficou
no meu rabisco

e nunca mais vou fugir

tua língua
nos meus sonhos  

e nunca mais vou par�r
que me aponte uma saída
que me ajude no caminho 

eu vou escrever um verso

Produção e arranjos Felipe Guedes

Marcus Sampaio: Baixo acús�co 

Sebas�an Silva: Acordeon

Felipe Guedes: Violão, teclado e sopros 

Tiago Nunes: Percussão 



ou recolho no leito

esfrego no peito

me viro de sono
e deito?

o dito e refeito

masturbo no dedo 

um eco

e meto?

de puro amor

meto o dedo na dor
recurvo-me
singro as horas.

até raiar
deixo sangrar a noite

Neila Kadhí: Beats
Felipe Guedes: Guitarra

de puro amor

me acusa me afirma

de forma e sen�do

meu corpo é incerto

recuso a dor

rasgo o peito na noite
até raiar 
um eco 

sou curvas, sou modos
não nego quem sou e num grito

grito toda esse amor

sou crua 

sangro as horas

disseram os homens.

De todas as formas de crença. De todas as formas de crença.Iden�dade ou diferença - eis a 
irredu�vel questão.Contra todos os reducionismos. Contra binariedade sexual.Só me interessa 
que tudo seja eu. Que tudo seja meu! Lei do hétero. Lei do falo.Estamos fartas do predomínio 
masculino no pensamento intelectual. O movimento QUEER acabou com a certeza de gênero 

e com os sustos da repressão sexual. As feministas negras gritaram contra a hegemonia do 
feminino e pariu um novo olhar, o único olhar possível.Foi porque nunca �vemos filósofas, nem 

registros de pensamento original? sedentárias do grande globo Brasileuro, a forja subalterna 
que nos colonizou.À nossa existência. À nossa liberdade. Aos nossos corpos em todos os 

espaços. Aos nossos nomes em todos os livros. À nova ERA anunciada pela sujeita mulher. 
A mulher de carne com o verbo nos dentes. A mulher de carne com a luta na boca.

A única lei do mundo é o caos. sofrimento mascarado das ciências, de todas as ciências. 

Produção e arranjos: 
Neila Kadhí e Felipe Guedes

Direção de voz: 
Neila Kadhí



Neila Kadhí:  Beats e vocal
Felipe Guedes: Guitarra, piano, sopros

isso não tem perdão

nas esquinas que passei procurei por você

arromba essa porta do meu coração,

a dois e a três

eu não pude acreditar, eu chorei,

você jogou fora o meu coração

às tento nem lembrar

no �nder buscando aventuras

nos braços de outra que te seduziu

não quero conversa

faz tempo que eu te conheci

rainha, mulher,

mas soube que anda por aí

pura ostentação.

que deusa, uma gata,

mas que tentação.

bandida, bandida

bandida, bandida,

cê diz que vive pensando em mim

não quero promessas
arromba essa porta do meu coração

pelos bares andei....

já faz mais de um mês que você me traiu

bandida, bandida,
nem vem com conversa

você já me quebrou

bandida, bandida

tô fechando a porta dessa relação
nem vem com promessas

o que você me fez já não tem solução
suas garras em volta do meu coração
já não quis mais sair
e eu não pude fugir

não quero conversa
tô fechando a porta dessa relação

bandida, bandida
não quero promessas
tô jogando fora a nossa canção

bandida, bandida

não te quero mais, não

confesso porém que o meu coração

e dedos de seda como os teus
não há outros não
(sapatão)

bandida, bandida

jamais conheceu amor grande assim

você não tem perdão
bandida, bandida

já estou confortável com a solidão
eu não tô mais disposta

vou bater na sua porta
tô jogando fora a nossa canção

Produção e arranjos: 
Neila Kadhí e Felipe Guedes
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Rima e Reza
Umbigo
Senhora de Mim
Manifesto do Puro Amor
Bandida
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Aponte a camêra 
do celular
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