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1. OUTRA LUZ 
(Christiaan Oyens - Zélia Duncan) 

Hoje eu sei daquele desejo

De voar, sumir devagar

Hoje eu sinto e acordo todo dia

Longe desse lugar

Hoje em dia eu volto pra casa

No caminho eu vou mudar

E a noite inteira eu te chamo

A sede pode acabar

Mas tudo aqui me diz

Que o tempo não pode esperar

Hoje é mais do que passou

Hoje é mais do que será


Quero ver outra luz nascer

De cada luz que eu apagar

Meu desejo chama teu nome

E anoitece cedo demais

O tempo quer me levar pra longe

Eu sei, não dá pra voltar

E tudo aqui me diz

O mundo não vai esperar
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2. PROVE 
(Paulinho Lima - Luci) 

Vê se me ataca

Comece com um beijo

Se é combate

Você já me venceu

Não tem empate

Acertou no coração

É sempre assim

Eu me entrego, sou seu

E digo

Bem, prove, não seja má

Sei que você não me esqueceu

Vem, prove, é só começar

Sei que você não se esqueceu

O meu corpo quente

Quando encontrar calor

Não há como recuar

Não duvido quando diz "te amo"

Mas quero te ver provar

Prove Baby
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3. DE ONDE VEM? (GOING HOME) 
(Walter Afanasiek - Kenny G) 

Andando, pensando

Por que tanto querer?

Vivendo, querendo

Talvez nunca esquecer

Quando os raios riscam

A solidão das águas

Como peixes contra a maré

E você vê os insetos

Baterem suas asas

Na luz onde o amor estiver

E como o sol é a sombra

No final da estrada

E você não sabe o que é

Se é fim ou se é chegada

Na vida, no tempo

Na luz, na escuridão

No mundo, no sonho

Na brasa, no carvão

O horizonte esconde

A ciência do onde

E toda terra se abre pra nós

E a vida se ajunta

Como fruta do conde

Um rio correndo pra foz

É como se a correnteza

Fosse parada

E tudo, mais tudo, mais tudo

Fosse igual a nada
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4. MEUS OLHOS 
(Cal Venturi - Silvia Patricia) 

Às vezes tudo que eu quero

É mergulhar numa paixão eterna

Eu sonho tanto

A todo momento

Quando o sol se põe

E a chuva cai

Vem as sensações

Tão naturais

É claro nos meus olhos

Se disfarço meus desejos

Repara nos meus olhos

Se disfarço


As vezes tudo que eu quero

É ser herói por uns segundos

Soltos no espaço

São muitos segredos

E se a solidão me tem demais

As vezes me sinto estranha

Mas, repara nos meus olhos

Se disfarço tanto


Eu posso até inventar

Mentiras diversas

Mil ideias sem sentido

Galanteios de bandido

Outros beijos

Outras festas

Repara nos meus olhos

Se disfarço meus desejos

Repara nos meus olhos

Se disfarço tanto
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5. SUPER HOMEM 
(Gilberto Gil) 

Um dia

Vivi a ilusão

De que ser homem bastaria

Que o mundo masculino

Tudo me daria

Do que eu quisesse ter

Que nada

Minha porção mulher

Que até então se resguardara

É a porção melhor que trago em mim 
agora

É o que me faz viver

Quem dera


Pudesse todo homem compreender

Oh, Mãe quem dera

Ser verão

O apogeu da primavera

E só por ela ser

Quem sabe

O Super Homem

Venha nos restituir a glória

Mudando como um Deus

o curso da história

Por causa da mulher
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6. QUE CARA TEM 
(Klebi Nori - Luli - Lucina) 

A roupa é dark, o som é funk

Que cara tem, qual cara tem você?

A alma é fria

O instinto é punk

Que cara tem, qual cara tem você?

Que tantos tons imagina ter

Ou teima parecer

Longe do céu

E dentro de um Deus

Que cara tem, qual cara tem você?

Sem mascarar o que seria?

E sem a cara, que máscara teria?

Que tantos tons

Imagina ter

Ou teima parecer
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7. ASTÚCIA 
(Fussy Campelo) 

Astúcia, astúcia

O que te faltou foi astúcia

Pra roubar meu coração faltou muito pouco

Era só ter procurado no outro bolso


Argúcia, malícia

Angústia, barbárie e lascívia

E eu que já pequei por luxúria

Agora vou pecar por cobiça


Baby, cada vez desejo mais

Você como objeto dos meus pecados capitais

Baby, não responderei por mim

Se você me disser não

Nem se você me disser sim
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8. LAGOA 
(Toni Costa - Orlando Morais) 

Não sei onde encontrar

Você algum lugar

Se venta ao luar

Você, onde estará?

Se eu nunca te fiz mal

Porque me abandonar

Se acende o Pantanal

É tudo que um dia

Pensei que pra nós

Talvez ficar sós

Onde o azul é verde

E a água escorre sem mágoa

À toa

E nos esquece como lagoa
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9. SEGREDO 
(Luiz Melodia) 

O tempo inteiro

Eu ando me perdendo por aí

Sem aposento

Me leve vento

Sou folha

É tempo lento

Eu quero uma semana estar contigo

Eu quero a rua

Eu quero que as ondas me tragam

Há quanto tempo

Quero ajudar quem me criou

Quero um tantinho

Eu luto sozinho

Meu nosso Senhor

Eu quero é mais

Muito mais

Ser um calado coração trancado

Eu tenho um recado

Um ódio interno guardado

Fincado, pregado, lacrado
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10. PIRATARIA 
(Lee Marcucci - Rita Lee) 

Quem falou que não pode ser?

Não, não, não

Eu não sei por quê

Eu posso tudo

Me disseram pra não dizer

Não, não, não, 

Eu não sei o quê

É absurdo

Eu não sou mudo

Quem falou que não pediu pra nascer

Não, não, não

Eu sinto muito

Vai ficar pra outra vez

Não é possível ser pirata em paz

Que o transatlântico vem logo atrás

Eu sei que ele está perseguindo

O meu tesouro escondido

Não, não

Enquanto isso eu continuo no mar

A ver navios pra poder navegar

A nau dos desesperados

Navio fantasma e seus piratas pirados

Não

Meu bem

Vai ficar pra outra vez
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