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1. DESTINO TEM RAZÃO  
(Xande de Pilares | Zélia Duncan) 

Vem, mesmo sem pensar

Sem pestanejar

Deixa a falação

Quem diz não sabe amar

Inveja de amargar

Olha o meu coração


Se a vida nos juntou

Quem vai separar

Tanto amanhecer?

Segura firme a minha mão

Destino tem razão

Tem que viver

Segura  firme a minha mão

Destino tem razão, vamos viver


De manhã me aperta

Se a nossa coberta for muito curta e cair no chão

Vem arrancar da vida o nosso pão

Te amei, antes de te ver

Agora eu e você

Tem jeito não
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2. DORMIU, MAS ACORDOU  
(Arlindo Cruz | Zélia Duncan) 

Nosso amor dormiu, mas acordou feliz


Nosso sonho não é pesadelo

Nosso travesseiro me faz viajar

Dia e noite te faço um agrado um apelo

Nas horas de insônia, me deixa cantar


Nosso amor foi sonhar noutro mundo

Mas sabe o caminho de volta

Retorna, te chama e já quer brilhar


Nosso amor dormiu, mas acordou feliz


Cada sonho esconde um desejo

Então logo cedo vem realizar

Tantas noites de lua nos braços da sede

Já passa da hora da chuva molhar


Esse amor vem de outro planeta

Me acolhe que tudo se ajeita

A vida é perfeita pra quem sonhar


Nosso amor dormiu, mas acordou feliz 
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3. ALAMEDA DE SONHO  
(Ana Costa | Zélia Duncan) 

Todo dia no pôr do sol, uma estrela me vem

Quando é dia de baixo astral, 

meu amor me faz bem

Tem veneno fazendo mal, 

meu remédio é você, meu sal


Quando falta o fundamental, desapego pra ver

Se a tristeza tá na geral, quero mais é torcer

Se o destino é de pedra e cal, desesperar pra que, 

Pra que?


E mesmo que no fim dessa avenida, me esqueçam

O mundo vai rodar dentro de mim, com certeza

Divino é ver meu sonho iluminando alameda


Alameda de sonho, ser feliz vale a pena

Vale a pena, divino é ser feliz, vez em quando

Alameda de sonho, ser feliz vale a pena

Vale a pena, divino é ser feliz, até de vez em quando!
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4. POR QUE VOCÊ NÃO ME CONVIDA AGORA  
(Riachão) 

Por que você não me convida agora

Por que, porque?

Me leva para sua casa agora

Eu quero jantar com você


Lembro-me ainda algum dia

Com muita alegria, você me convidou

Mas, eu não pude lhe atender

Hoje eu digo a você

Eu vou, eu vou
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5. NO MEU PAÍS  
(Xande de Pilares | Zélia Duncan) 

No meu país, um dia desses tem que chover

Chuva de paz e amor, um dia eu vou ver

O meu país tá precisando se resolver

Se vai olhar pro futuro, ou envelhecer


No meu país, um dia desses tem que chover

Chuva de paz e amor, tudo pra valer

O meu país tá precisando se resolver

Se vai olhar pro futuro, ou envelhecer


Se vai cuidar da criançada, ou vai mandar prender

Se vai ser bruto, ou mandar flores, pra surpreender

Se vai olhar naquele espelho e se reconhecer


Ladeira acima, sem ter medo, lindo de morrer

Indo à luta pra vencer

Rindo, lindo de morrer

Hora de querer, horar de acertar

Hora de ser forte pra sobreviver

Igualdade pra sonhar, 

Quem não quer melhor viver


Hora de querer, hora de acertar

Hora de ser forte pra sobreviver

Pra melhor viver

O povo tá querendo ver

Hora de querer, hora de acertar

Hora de ser forte pra sobreviver

Tem que fazer o bem pra merecer

O povo tá querendo ver

Hora de querer, hora de acertar

Hora de ser forte pra sobreviver
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6. ANTES DO MUNDO ACABAR 
(Zeca Baleiro | Zélia Duncan) 

Antes do mundo acabar

Me deixa te encontrar, me deixa te dizer

O quanto foi bom, foi incrível

Antes do mundo afundar em si mesmo

Me deixa te olhar sem medo

Antes da saudade me arrastar pro olho do furacão

Antes da última catástrofe 

Devastar de vez meu coração


Me deixa te abraçar, guardar teu cheiro

Os sonhos impressos nos travesseiros

Quero ser a última pele que você tocou

O amor, bomba relógio que vc não desarmou

Olha pra mim, faz tempo

Faz tempo que o mundo acabou
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7. OLHA, O DIA VEM AÍ 
(Xande de Pilares | Zélia Duncan) 

Se existe um jeito, eu preciso saber como é

Tô descompensado de tanto querer

Te ver daqui

Sambando lá

Desconcentrado, tonto, só de imaginar


Cinema, cena, estrela no papel principal

Você e eu, o céu e um lindo beijo final

Te ver daqui, sambando lá

Arrepiado, tonto, só de imaginar você

Vou te buscar


Que trabalheira dá te imaginar

Fantasiei pra te ganhar

Tão longe e logo ali, oh

Que trabalheira que dá te imaginar, sei não

Que trabalheira que dá...


Olha, o dia vem aí

Vou te buscar

Tá na hora de me ver, considerar

Tô cansado de pedir, quase implorar

Vou levar seu coração pra fora do mundo

Olha, o dia vem aí

Vou te buscar

Tá na hora de me ver, considerar

Tô cansado de pedir, quase implorar

Vou levar seu coração, pode apostar 
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8. EU MUDEI  
(Bia Paes Leme | Zélia Duncan) 

Eu mudei, ah, eu mudei

Ninguém estava olhando

Foi entre o sol e a lua

Eu mudei, ah, eu mudei

Enquanto o relógio

Piscava seus olhos na rua


Eu mudei, foi coisa de sentir depois

De não saber exatamente como foi

Entre um choro e um alívio

Entre uma dor e um sorriso

Entre o inferno e o paraíso, eu mudei

Na pequena distância muda

Entre dois finos pingos de chuva, eu mudei
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9. POR ÁGUA ABAIXO  
(Pretinho da Serrinha | Leandro Fab | Fred Camacho) 

Nada vai mudar o que aconteceu

Se você não sabe

Quem não quer, sou eu

Foi por água abaixo, o laço se desfez

Não tem mais argumento

E nem segunda vez

Vou me recompor, regar meu coração

Pra colher as flores em qualquer estação

Já mudei os móveis de lugar

De você não quero mais lembrar

E pra resumir, me deixa andar

Eu quero sair, preciso me encontrar

Eu vou ser feliz, cansei de chorar

Um novo amor há de chegar
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10. PRA QUEM SABE AMAR 
(Ana Costa | Zélia Duncan) 

Tristeza mudou de endereço aquele dia

Sabia, se mandou se lá

Não tem mais lugar, viciei nessa alegria, bendita

Veio pra ficar


Caminho, tem que caminhar

Nos olhos, desejo de achar

Se ajuda, que o tempo também vai te ajudar

Passado, já foi, já se deu

Futuro, a vidente escondeu

Meu sonho é fazer nosso samba eternizar


Partiu, nosso amor, nossa estrada

O samba inventou nossas asas

Liberdade pra sonhar

Todo dia mais um passo, mesmo devagar

Fica sempre algum perfume

Pra quem sabe amar
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11. EM CADA CANTO UMA ESPERANÇA  
(Dona Ivone Lara | Délcio Carvalho) 

Em cada canto uma esperança

Cada tristeza, um desejo

De ser feliz e ter na vida

Um carinho, um momento

Sem pensar em sofrimento

Vai, vai meu samba triste

Vai mostrar que ainda existe

O poder do amor

Hás de alegrar tanta gente aí

Que desconhece teu valor

Passam dia, mês e ano

vai aumentando o deserto

Ambição, inveja, engano

Coisas que se vê de perto

Gente que passa no mundo

E não deixa uma saudade

Nunca teve alegria

Nem um gesto de bondade

Eu me amarro no meu samba

E meu sentimento se agita

É a forma mais bonita 

De empurrar os meus dias

O meu samba principia

Quando amo de verdade

E se vai sem fantasia

Na mais pura liberdade


www.zeliaduncan.com.br



Antes do Mundo Acabar | Biscoito  Fino 2015

12. UM FINAL 
(Pedro Luís | Zélia Duncan) 

Preparei tudo e tudo parecia perfeito

Tudo que me restava, tudo a que eu tinha direito

Tudo que fosse tempero

Pra sua felicidade

Plantei estrelas no céu e sonhos por toda parte

Reguei de amor essa cidade

Filmei com luzes e efeitos

Fiz trilha pra eternidade

Fiz noites de lua infinita

Brilhando ao cair da tarde

Quis tanto, fiz tanto

Entretanto lamento

E alguma coisa me diz…

Faltou um final feliz

Faltou um final feliz

Faltou um final feliz
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13. PINTOU UM BODE 
(Paulinho da Viola) 

Pintou um bode

Vou sair no pinote

E pago a conta quando a maré mudar

Nunca armei pra ninguém

Um bote não é meu esporte

Nem mesmo em cima de quem me dá


É que me toquei que preciso de uma grana

Pra ver a minha cubana 

Que fez lipoaspiração

Ela me avisou que vai mudar seu guarda-roupa

Para desfilar no próximo verão

Já causou com isso

Um rebuliço entre as outras

Diz que vai virar um avião

Finjo acreditar pra não haver um bate-boca

É louca mas mora no meu coração
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14. VIDA DA MINHA VIDA 
(Moacyr Luz | Serena) 

Vida da minha vida

Lua que encandeou

Uma canção bonita

Feita pro meu amor

Vida da minha vida

Olha o que me restou

Flores na despedida

Versos de um amador

Vida da minha vida

Um vento me derrubou

A alma desprotegida

No peito de um sonhador

Vida da minha vida

Peço ao meu protetor

Se for pra ser vivida

Diga pra onde eu vou


Vida da minha vida

Se eu fosse sabedor

Deixava mais aquecida

A chama que me queimou

Vida da minha vida

Algo me enfeitiçou

Já nem sei mais a medida

É tão avassalador

Vida da minha vida

Um vento me derrubou

A alma desprotegida

No peito de um sonhador

Vida da minha vida

Peço ao meu protetor

Se for pra ser vivida

Diga pra onde eu vou
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15. JUIZO FINAL (faixa bônus ed. Digital) 
(Nelson Cavaquinho - Élcio Soares) 

O sol

Há de brilhar mais uma vez

A luz

Há de chegar aos corações

Do mal

Será queimada a semente

O amor

Será eterno novamente

É o Juízo Final, a história do bem e do mal

Quero ter olhos pra ver

A maldade desaparecer


O amor será eterno novamente
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