
Ficha Técnica:  

Voz e violão: Leopoldo Vaz Eustáquio  

Segunda voz: Caroline Costa  

Arranjos de voz: Caroline Costa e Leopoldo Vaz Eustáquio  

Arranjos de percussão, baixo e sopros executados no Logic Pro Studio: Leopoldo Vaz 

Eustáquio  

Produzido em condições de quarentena, gravado e mixado entre abril e maio dentro do 

apartamento 302 no edifício Mont Blanc, Salvador-BA.  

 

Letras:  

1. NA ESTAÇÃO DE ABRIGO  

Coberto todo o entorno  

Fechada a portaria e a gente aqui  

Ouvindo apitos  

Com um casaco ou cobertor 

Na estação de abrigo  

No dia de hoje  

Hoje é o dia na estação de abrigo.  

 

2. EM FIM DE FESTIVAIS  

Escritas pelas ruas e vielas  

Remontando cada gesto encantador  

Havia três canções de amor  

Havia...  

Perdida em teu corpo toda hora  

Erguida por penúria e sofridão  

Sabia...  

Daquelas três canções.  

Sempre o cair da torre irá estilhaçar 

No porão das pixações.  

E cada pano aberto em fim de festivais  

Que se erguerão no mar em fim de festivais pros corpos que se foram.  

Em fim de festivais pros corpos que se foram em fim de festivais.  

 

3. DANÇA DE GIGANTES  

Em corpo de carvalho  

Um tronco visto do porto  

Sob a noite de temor - pra quem vem chegar.  

Enfeitiçada árvore  

Por enfeites postos no topo  

Sobre um corpo angelical - um presente protetor enterrado.  

Logo no porto há um bar... "Se fosse tu, eu beberia um copo deste líquido azul" - 

Ela disse assim, sem mais, nem explicar.  



Mas como eram firmes teus fantasmas no corpo tatuados  

E teu colar do signo d'água, eu bebi.  

Daí então não lembro nada...  

Nada.  

Eis que levanto agora e olho escrito, por dentro, em minhas costas  

Refletido no espelho do quarto de casa:  

"You said you couldn't stay  

You've seen it all before  

- I know...  

They sould you on their way  

Oh honey, that's okay"  

 

4. NÃO HÁ  

Por quantas datas neste corpo passeou?  

Eu lí o livro e queria te contar  

Que não há nem mesmo alí a casa que morou  

E não há nem mesmo um corpo pra te embrulhar.  

Não há teu final.  

Não há nem anjo e nem chuva  

Ou qualquer canto aqui.  

O banho que te espera  

Te fará dormir, talvez.  

Dorme, vai dormindo assim  

Dorme, vai dormir, sim.  

Dormirá teu corpo e a pira ascenderá  

N'um raio de Thor.  

Escuro aqui teus olhos já não servem  

Mas se tu lembrar daquela canção  

Conseguirá ir mais...  

E mais e mais...  

"Rua Nascimento Silva, 107, você ensinando pra Elisete as canções de amor"  

E mais...  

"Nuvem redonda que cobre o luar, declaro ser o seu mais lindo amante"  

E mais...  

"When i see you cry, it makes me smile, it makes me smile"  

E mais... 


