PITTY
"MATRIZ"
1- BICHO SOLTO
(PITTY) Setevidas (Deck) / Irmãos Vitale
BRDEP1900037

Eu me domestiquei
Pra fazer parte do jogo
Mas não se engane, maluco
Continuo bicho solto
Loba em pele de dama
Corp0 e mente insana
Tantas palavras na b0ca
Direta & solta na cama
Pragmática e r0uca
Não mexe com a minha banda
Nada colérica, mas
Preciso de uma tática
Contém sampler de “Noite de Temporal” (Dorival Caymmi).
Interpretada por Dorival Caymmi, editada por Irmãos Vitale e publicada em
1940.
Pitty - Voz, Coro, Piano e Percussão de Boca
Martin - Guitarras
Nayana Torres - Percussão Corporal
Tom Andrade - Percussão Corporal
Produzido por Rafael Ramos
Gravado por Jorge Guerreiro e Matheus Gomes no Estúdio Tambor
Mixado por Vitor Farias no Estúdio Tambor
Masterizado por Chris Gehringer no Sterling Sound
2- NOITE INTEIRA
(PITTY / MARTIN / GUI ALMEIDA) Setevidas (Deck) / Deck
BRDEP1800346
sair de casa pronta pra peleja é lei
o fogo amigo é trégua na madruga
a trombeta soou; não era chá, eu sei
não haveria mansidão nenhuma
pisar com segurança nesse novo chão
a ocupação se dá de tal maneira
é guerra sem quartel, embate com razão
pra pertencer e ser em toda esquina
(em toda esquina)
desafiando a norma do que deve ser
que domicílio seja mundo afora
tem hora que o que vale é argumentação
tem tempo de bailar a noite inteira

(a noite inteira)
gente se junta pra fazer revolução
gente se junta pra falar besteira
com quem tu andas
quem é que te estende a mão
veja que rua é pra vida inteira
se na bandeira resta algum coração
quando ele pulsa ela sangra vermelha
e nas ladeiras pra subir tem sempre um não
ladeira abaixo é assim: a noite inteira
não peço que concorde
não impeça que eu fale
entendo que discorde
não espere que eu me cale
respeite a existência ou espere resistência
Pitty - Voz
Lazzo Matumbi - Voz
Martin - Guitarra
Gui Almeida - Baixo
Paulo Kishimoto - Piano, Synth e Percussão
Duda Machado - Bateria
Nancy Viegas - Backing Vocal
Produzido por Rafael Ramos
Gravado nos Estúdios Madeira, Vista e Casa das Máquinas
Engenheiros de Gravação: Jorge Guerreiro e Tadeu Mascarenhas
Mixado por Vitor Farias e Rafael Ramos no Estúdio Tambor
Masterizado por Chris Gehringer no Sterling Sound
3- NINGUÉM É DE NINGUÉM
(PITTY / DANIEL WEKSLER) Setevidas (Deck) / Deck
BRDEP1900042
é preciso estar atenta
a essa história de andar na linha
se enxerga onde ela começa
não se sabe onde termina
eu te dou metade agora
guardo o resto pra depois
explorando o sol que nasce
desse choque entre nós dois

esse vinho é borracha e fogo
apaga velhos rancores
e me faz queimar de novo
não pense que eu te tenho
e muito menos que você me tem
é lindo, baby, mas você sabe
que no fundo ninguém é de ninguém
me faz queimar de novo
Pitty - Voz
Martin - Guitarra
Gui Almeida - Baixo
Paulo Kishimoto - Synth
Daniel Weksler - Bateria, Programação e Percussão
Rafael Ramos - Programação
Produzido por Rafael Ramos
Gravado nos Estúdios Family Mob e Tambor
Engenheiro de Gravação: Jorge Guerreiro
Mixado por Rafael Ramos no Estúdio Tambor
Masterizado por Chris Gehringer no Sterling Sound
4- MOTOR
(TEAGO OLIVEIRA) Deck
BRDEP1900040
Não reconheço mais o meu coração
Mas não que ele se recusasse a bater
Nem faço questão de lembrar dos seus desacatos
Nem de outras mulheres que vi com você
Você me sugou e me deixou cansada
E se esconde em palavras de me querer bem
E assim, como o tempo
Um motor ao relento
Sinto saudades já não me recordo porquê
Só entendi como tudo acabou
Quando não vi pedaços de mim em você
Hoje eu passo com risos a sua afobação
Como quem já tivesse sempre o que prever
Você me provou que ainda não mudou nada
E quando se olha no espelho é você quem me vê
Vem abrir as feridas, me deixar calada

Venha ver dos meus olhos que hoje estou bem
E assim, como o tempo
Um motor ao relento
Sinto saudades já não me recordo porquê
E assim, como o tempo
O motor ao relento
Disfarça a tristeza e sorrisos pra fingir viver
E assim, como o tempo
Um motor ao relento
Sinto saudades já não me recordo porquê
Pitty - Voz
Martin - Guitarra
Gui Almeida - Baixo
Paulo Kishimoto - Rhodes e Hammond
Duda Machado - Bateria
Felipe Ventura - Arranjo de Cordas, Violino e Viola
Marlon Sette - Trombone
Zé Carlos Bigorna - Sax
Diogo Gomes - Trompete
Produzido por Rafael Ramos
Gravado nos Estúdios Madeira e Tambor
Engenheiros de Gravação: Jorge Guerreiro e Matheus Gomes
Mixado por Vitor Farias no Estúdio Tambor
Masterizado por Chris Gehringer no Sterling Sound
5- SAUDADE (VINHETA)
(PITTY) Setevidas (Deck)
Saudade é vontade daquilo que já se sabe que gosta
6- RODA
(PITTY / ROBERTO BARRETO / RUSSO PASSAPUSSO)
Setevidas (Deck) / Máquina de Louco Ed. (Universal MGB)
BRDEP1900038
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL: BAIANASYSTEM
Gentilmente cedido por Máquina de Louco Edições
Você pode até latir, você pode até bradar
Você pode coibir que eu não vou me abalar
Só não mexa no meu jeito de dançar
Essa roda nos abraça, essa gira é pra girar

É só chegar no barracão que o couro vai dobrar
Só não mexa no meu jeito de dançar
Só não mexa
Pode olhar atravessado
É nosso jeito de expressar
Quando se entra na roda, pai
Ninguém quer parar
A droga da moda muda e ninguém te acode quando o povo julga
A bola da vez é um plano de fuga pra não te encontrar na madruga
É o caso do rei que domina essa lei que nós temos no nosso lugar
É o caso do cabo de guerra que sempre arrebenta no mesmo lugar
Eu preciso falar dessa nossa verdade que vem do Nordeste
Pra criança da rua, a mulher da cidade, pro cabra da peste
Roda, gira
Gira na roda
Eu preciso falar dessa nossa verdade que vem do Nordeste
Nunca é tarde demais
Pode olhar atravessado (mas vê se muda)
É nosso jeito de expressar
Quando se entra na roda, pai
Ninguém quer (mais...)
Pode olhar atravessado (mas vê se muda)
É nosso jeito de expressar
Quando se entra na roda, pai
Ninguém quer parar
Roda, gira
Nunca é tarde demais
Pitty - Voz
Russo Passapusso - Voz
Roberto Barreto - Guitarra Baiana e Bandolim
Seko Bass - Programação, Synths e Beats
Daniel Weksler - Bateria
Gui Almeida - Baixo
Paulo Kishimoto - Wurlitzer
Produzido por Rafael Ramos e Seko Bass
Gravado nos Estúdios Casa das Máquinas, Rootsans e Tambor
Engenheiro de Gravação: Jorge Guerreiro e Tadeu Mascarenhas
Mixado por Vitor Farias e Rafael Ramos no Estúdio Tambor
Masterizado por Chris Gehringer no Sterling Sound

7- AZUL (VINHETA)
(PITTY) Setevidas (Deck)
Nunca é tarde demais pra voltar pro azul que só tem lá
8- BAHIA BLUES
(PITTY) Setevidas (Deck)
BRDEP1900039
Cresci na Ladeira do Prata
Andei no Campo da Pólvora
Rodei pela Barroquinha
O bar do pai, a boemia
A mãe secretária na sapataria
A reza da escola todo santo dia
Medalha de santo pra boa menina
Cantina da Lua, lá no Terreiro
E a sinergia da Rosário dos Pretos
Moeda jogada no poço em Nazaré, faz pedido
Menina pediu pra se encontrar
Nunca é tarde demais
Pra voltar pro azul que só tem lá
Eu vim de lá
Eu vim de lá, baby
Eu vim de lá mas não posso mais voltar
Costa Azul, energia adolescente
Corpo, mente, em ebulição
As gangs, os boys, as minas, os tchus
E finalmente, o violão
Furdunço na roda de pogo
Calor acolhedor do Calypso
Lapa na madruga é pra quem tem coragem
E pra quem sente que nasceu pra isso
Carranca na cara, coturno no pé
Agreste feito mandacaru
E o Rio Vermelho me carregou
Cada viela, cada beco me levou
Prum quarto dos fundos em Salvador
(carcará quis explorar)
Retirante cultural da seca do meu lugar
E pra quem nasceu de asa, o pecado é não voar
Nunca é tarde demais
Pra voltar pro azul que só tem lá

Eu vim de lá
Eu vim de lá, baby
Eu vim de lá mas não posso mais voltar
Eu vim de lá
Eu vim de lá, baby
Eu vim de lá …
E agora eu posso voltar
Pitty - Voz
Martin - Violão e Guitarra
Gui Almeida - Baixo
Paulo Kishimoto - Synth e Lap Steel
Daniel Weksler - Bateria e Percussão
Produzido por Rafael Ramos
Gravado nos Estúdios Family Mob e Tambor
Engenheiro de Gravação: Jorge Guerreiro
Mixado por Pedro Garcia no Garcia Mix Room
Masterizado por Chris Gehringer no Sterling Sound
9- TE CONECTA
(PITTY) Setevidas (Deck)
BRDEP1800170
para pra pensar se esse é o teu lugar
aquele bom em que deveria estar
presta atenção só no som do mar
que te conecta com jah jah
olho vagarosa ao redor
que raro brecha pra enxergar
mesmo sem conseguir brecar
o que não se vê ainda está lá
fardo pesado de carregar
essa coisa do aparentar
nesse corre-corre nem dá tempo de olhar
mas a vida interna abre pra outro lugar
puxa o ar do fundo, longo, profundo
solta com barulho, joga fora, pro mundo
silêncio, silêncio, eu quero escutar
o tudo e o nada interno que há
para pra pensar se esse é o teu lugar
aquele bom em que deveria estar

presta atenção só no som do mar
que te conecta com jah jah
tão caro tempo-espaço de ver com outros sentidos
sentir o cheiro que o dia traz
o de ser-estar sem precisar mostrar
sem se preocupar se alguém vai aprovar
testemunha da devida história ser
legitimar o próprio olhar
o viés alheio não é o que valida você
quero absorver sem ninguém mais precisar ver
puxa o ar do fundo, longo, profundo
solta com barulho, joga fora, pro mundo
silêncio, silêncio, eu quero escutar
o tudo e o nada interno que há
para pra pensar se esse é o teu lugar
aquele bom que deveria estar
presta atenção só no som do mar
que te conecta com jah jah
Oh, seu lugar (que te conecta, que te conecta)
Oh! (que te conecta)
Pitty - Voz
Martin - Guitarra
Gui Almeida - Baixo
Paulo Kishimoto - Hammond, Rhodes, Synth e Percussão
Duda Machado - Bateria
Rafael “Mimi” Almeida - Guitarra
Daniel Weksler - Programação
Rafael Ramos - Programação
Marlon Sette - Trombone
Zé Carlos Bigorna - Sax
Diogo Gomes - Trompete
Produzido por Rafael Ramos
Gravado nos Estúdios Madeira, Vista e Tambor.
Engenheiros de Gravação: Duda Machado, Fabio Roberto, Jorge Guerreiro e
Matheus Gomes
Mixado por Vitor Farias no Estúdio Tambor
Masterizado por Chris Gehringer no Sterling Sound
10- REDIMIR
(PITTY) Setevidas (Deck)
BRDEP1900043

Se era pra sangrar, já sangrei
Se era pra perder, já perdi
Se era pra chorar, já chorei
O que mais falta pra me redimir?
O chicote em minhas mãos
O chicote em minhas costas
Rasgando rios, o vergalhão
Via-crucis autoimposta
Ninguém me persegue melhor
Na cabeça, no corpo
Eu, meu próprio general
Prazer em te (re)conhecer, minha Inquisição
Não encontrei ironia pra dizer: mea culpa
E ele que não bebia, bebeu
E ela que nem rezava, rezou
Quando o desalento desceu
Até a razão suplicou
Basta de tanto calabouço, é hora de alforria
Um novo tempo, que fora e dentro
Nos faça resgatar uma besta alegria
Se era pra sangrar, já sangrei
Se era pra perder, já perdi
Se era pra chorar, já chorei
O que mais falta pra me redimir?
Pitty - Voz
Pupillo - Bateria, Percussão e Programação
Dan Maia - Teclado
Martin - Guitarra
Janeh Magalhães, Cleyde Jane e Rômulo Nascimento - Coro
Produzido por Pupillo
Engenheiros de Gravação: Jorge Guerreiro, Pupillo e Matheus Gomes
Gravado nos Estúdios Muchito, Vista e Tambor
Mixado por Vitor Farias no Estúdio Tambor
Masterizado por Chris Gehringer no Sterling Sound
11- PARA O GRANDE AMOR
(PEU SOUSA) Deck
BRDEP1900044
Para o grande amor
Eu desenho a flor

Quem me tatuou sabe que isso nunca vai sair
Bem como as promessas que eu fiz
Aquelas que eu não me esqueci
Penso o dia inteiro
Lembro do seu cheiro
Brinco com o espelho como se eu fosse te encontrar
Daquela maneira que já diz
E a gente fica por um triz
Vamos pra minha casa
Vamos ver o mar
Há muito tempo eu venho
Querendo te encontrar
Depois cê me pergunta
Que signo eu sou
O importante agora é fazer valer o amor
Enquanto eu
Não penso em mais nada
E deixo rolar pela madrugada
Eu não penso em mais nada
E quando tudo acaba
Eu sei aonde eu vou
Recobro a minha vida
Me lembro quem eu sou
Quando estou contigo
Já sei o que eu quero
Pitty - Voz
Martin - Guitarra e Violão
Gui Almeida - Baixo
Duda Machado - Bateria
Paulo Kishimoto - Piano, Rhodes, Hammond, Lap Steel e Percussão
Rafael Ramos - Percussão
Produzido por Rafael Ramos
Gravado nos Estúdios Madeira, Vista e Tambor
Engenheiro de Gravação: Jorge Guerreiro
Mixado por Vitor Farias no Estúdio Tambor
Masterizado por Chris Gehringer no Sterling Sound
12- SUBMERSA
(PITTY) Setevidas (Deck)
BRDEP1900041
me perdi por aqui

em alguma esquina desse apartamento
pedaços de mim pelos cômodos
eu não sei voltar
eu não sei voltar
pra onde foi já não sei
procurei em cada canto
dessa mente e coração
ocupado, travado, cheio
de amor e dúvida
as datas passam por mim, sei lá que dia sou
fragmentos incompreensíveis de um ritual
que não escolhi
que não aprendi
mas eu vou sair de casa
já peguei no cabideiro do hall da sala
o chapéu, o guarda-chuva e o sorriso
pode tudo vir, que estou preparada
karma, castigo, acaso ou destino
a porta invade e tira tudo do lugar
tudo o que estava decidido
tudo o que foi planejado
jogado pra cima numa lufada de ar
fragmentos incompreensíveis de um ritual
que não escolhi
que não aprendi
mas eu vou sair de casa
já peguei no cabideiro do hall da sala
o chapéu, o guarda-chuva e o sorriso
pode tudo vir, que estou preparada
e eu digo pra ela pra mim:
sai daí
desse lugar
não se deixe ficar
submersa assim
Pitty - Voz
Martin - Guitarra, Violão e Baixo
Paulo Kishimoto - Synths e Percussão
Daniel Weksler - Bateria
Rafael Ramos - Programação
Pitty, Martin, Gui, Paulo e Dani - Palmas

Produzido por Rafael Ramos
Gravado nos Estúdios Tambor e Rootsans
Engenheiro de Gravação: Jorge Guerreiro
Mixado por Pedro Garcia no Garcia Mix Room
Masterizado por Chris Gehringer no Sterling Sound
13- SOL QUADRADO
(PITTY) Setevidas (Deck)
BRDEP1900045
eles me disseram pra eu desistir
depois me falaram pra eu concordar
eles me roubaram o direito
de decidir o meu destino
levaram embora a minha liberdade
que crime foi esse que eu cometi?
cuidava somente de ser mais feliz
eu sei, já fiz mal pra alguém
mas se alguém chorou fui eu mesma
e todos condenam o caminho que eu escolhi
e decidi
tá na hora, tá na hora de questionar
não vou fugir
da minha essência, não vou me afastar
Não tem afeto, não tem história
Não tem estrada, não tem memoria
Só tenho apreço pelo enredo de achar que tu é quem manda agora
Sorrindo pra quem convém, pisando nos descartáveis
Todo mundo quer que passe o chapéu
Desde que não seja o seu
Mudar o sistema por dentro é ingenuidade ou talento?
A pressão desse mundo artificial é uma iniquidade pra quem tem um mínimo de
sensibilidade
Bom mesmo é achar que a gente só passa pelo que tem que passar
A gente só passa pelo que tem que passar
Pitty - Voz
Larissa Luz - Voz
Lazzo Matumbi - Voz
Martin - Guitarra
Gui Almeida - Baixo
Paulo Kishimoto - Rhodes e Percussão
Daniel Weksler - Bateria

Produzido por Rafael Ramos
Gravado nos Estúdios Rootsans, Casa das Máquinas e Tambor
Engenheiros de Gravação: Jorge Guerreiro e Tadeu Mascarenhas
Mixado por Vitor Farias no Estúdio Tambor
Masterizado por Chris Gehringer no Sterling Sound

