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1. CANÇÃO DE AMIGO 
(Christiaan Oyens / Zélia Duncan) 

Músicas, memórias

Nostalgias felizes

Carinhos garantidos

Reunião de queridos

Defeitos perdoados

antigos, apertados


Ser quem se é

Aceitar o que não deu pra ser

Receita pra não sofrer

Não ser perfeito, mas ser você


Conforto redobrado

Apelidos esquisitos

Gargalhadas de criança

Esquece a desesperança

Em paz tudo faz sentido

Esquece o desiludido

Amor pra sempre é amor de amigo
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2. SÓ PRA LEMBRAR 
(Dani Black / Zélia Duncan) 

Quando a noite for longa demais

A escuridão roubar sua paz

Posso ser eu o risco pr'uma faisca

Posso ser eu o lume que se arrisca solo no 
breu

Fagulha imune a dor

Só pra lembrar

Que você tem um amor


Quando a espera for tempo demais

A esperança cansada e gasta no chão

Posso ser eu o braço que te carrega

Posso ser eu no laço quem te entrega fé no 
apogeu

A mão que rega a flor

Só pra lembrar

Que você tem um amor


Pode a razão desabar

Deixa cair o pedão em gotas

Pode o oásis seca

Eu buscarei a mais clara das fontes,


Só pra lembrar que você tem meu amor

Leito coberto de sonho e mel

De peito aberto bem perto do céu

Nunca é deserto nem nada é tão mal

Quando se tem um amor só seu
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3. ME FAZ UMA SURPRESA 
(Zeca Baleiro - Zélia Duncan) 

Me faz uma surpresa

Manda um sinal que seja

a flor na minha porta 

Um carinho na bandeja

Um poema por email

Uma carta, um galanteio 

Pode ser por um portador

Ou pelo correio


Nada que seja caro

Algo simples, amoroso,

lindo, raro


Mas faz uma surpresa

Um sinalzinho que seja!

Passa por baixo da porta

Deixa em cima da mesa

No espelho do banheiro

Rabisca o quarto inteiro

Diz coisas que ninguém diz

Só pra me fazer feliz


Algo que me alegre o dia

Um blues, um rap

uma canção,

fagulhas de poesia


Mas se depois de toda

essa trama

Caso descubra que já

não me ama

Então esqueça a surpresa

Pra que eu apague a

luz acesa
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4. O QUE MEREÇO 
(Juliano Holanda) 

Vem a noite como fosse um beijo doce, 
arde, ar

Arde a tarde como fosse o sol

Faz calor e eu espero que esse céu desabe

Quem não sabe o rosto, sabe o véu

E eu só quero o que mereço

Nenhum mar a mais, nenhuma gota a 
menos

Nenhum grão a mais, nenhum deserto a 
menos#


Faz um tempo e eu espero que esse nó 
desate, desate

Que não sabe o doce, sabe o fel

E eu só quero o que mereço

Nenhum dia a mais, nenhum segundo a 
menos

Nenhum choro a mais, nenhum sorriso a 
menos

Nem qualquer palavra, nem um sentimento

Nem olhar pra trás, nem arrependimento


É uma pena que nós só nos conhecemos 
hoje

Já faz tempo que eu procuro por você


E eu só quero o que mereço

Nem final feliz, nem triste recomeço

Nem andar pensando em dar o outro passo

Nem ter que ficar medindo meu abraço

Nem olhar pro lado e ver a porta aberta

Nem pensar se eu escolhi a estrada certa

Vem a noite como fosse um beijo doce, arde
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5. TUDO É UM 
(Chico César - Zélia Duncan) 

Tudo é um

Tudo é resto de alguém

Tudo está, porque vem

E só está por que já foi ali, além


Do que se pensa que se tem.

Você é, porque alguém já foi

E será só você e mais ninguém

Feito alguém que está sendo

O resto do pôr-do-sol

No brilho quente da lua

De um olho que agora estou vendo
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6. MEDUSA 
(Zeca Baleiro / Zélia Duncan) 

Medusa, me usa

Oh, bela, tão fera

Me espera na curva, fria sentinela

A espreita, difusa, sofrida quimera

Tão linda, tão suja essa atmosfera


Medusa, me usa

Oh, bela, tão fera

Me espera na curva, fria sentinela

À espreita, difusa, sofrida quimera

Tão linda, tão suja essa atmosfera


Em cantos escuros

Sonhou primavera

São flores de pedra

Oh, musa de pedra

Seu sangue é cimento

Presente de grego

Não vinga, não cresce

Nenhum sentimento


Você não me pega, você não me empedra

O mundo me espera do lado de fora

Quem ama não medra, a vida é agora

Sou carne, sou nuvem, sou minha senhora
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7. OLHOS PERFEITOS 
(Christiaan Oyens - Zélia Duncan) 

Procuro as palavras que vão te dizer

Das cores e sombras que eu vi

O doce acaso do nosso encontro

Vai me perseguir, vai me perseguir


Um cheiro bom, o vento soprando

Sua presença em mim

Nosso silêncio é o começo do mundo

Nunca se espera o fim

Nunca se pensa no fim


Seus olhos são perfeitos

Pra me encantar

Meu coração sem jeito

De bater sem você escutar...devagan


Dias inteiros em cada segundo

Por quatro estações esperei

Restos de cores nas dores do mundo

Nada é tão fácil assim

Nunca foi simples assim

Seus olhos são perfeitos…
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8. SEMPRE OS MESMOS ERROS 
(Fred Martins - Zélia Duncan) 

Sempre alguém vai falar

Por conceito, inveja ou despeito, por 
covardia

Mas sempre alguém vai falar a respeito

Sempre alguém pra explicar

Por mania, causa ou efeito

Por fantasia, mas sempre alguém quer falar 
a respeito

Vício, amor ou mera distração

Por compromisso com a própria opinião

Bocas, linguas, farpas, flores, falsos zelos

Nossos erros são sempre os mesmos…
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9. BREVE CANÇÃO DE SONHO 
(Dimitri - Zélia Duncan) 

Dormi sozinha e acordei

Cantando a nossa canção

Canção que só escutei

Num sonho que eu não lembrei

Mas juro, havia paixão


Ainda vou me lembrar

De cada nota e refrão

Só sei que cê tava lá

E tudo o que aconteceu

Fugiu pra outro lugar


Não sei se posso falar assim do que vi

Você cantava pra mim

Suspiros, flores, perdão

Canção de amor é assim


Dormi sozinha e acordei, eu acordei

Cantando a nossa canção

Canção que só escutei

Num sonho que eu não lembrei

Mas juro, havia paixão


Não sei se posso falar assim do que vi

Você cantava pra mim

Suspiros, flores, perdão

Canção de amor é assim


Não sei se posso falar assim do que vi sem 
saber

Você cantava pra mim

Se é ato falho, não sei

Canção de amor é assim


Você cantava pra mim

Se é ato falho, não sei

Canção de amor é assim


Você cantava pra mim

Suspiros, flores, perdão

Canção de amor é assim
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10. FELIZ CAMINHAR 
(Moska - Zélia Duncan) 

Boto sua cabeça no meu colo

Te imploro pra respirar macio

Pra lembrar que quando a vida esmurra a po

A gente solta o trinco e Ihe oferece um chá

Pede calma e bota a alma pra pensar


Guardo sua mão dentro das minhas

Pra dentro dos meus olhos, seu olhar

Te mostro o filme que fiz outro dia

Num enredo suave e a vida a nos enveredar

Pede calma e bota a alma pra pensar


Final feliz já nem importa

Mas um feliz caminhar

Que pede calma e bota a alma pra pensar...
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11. EU VOU SEGUIR 
(Zélia Duncan) 

Tudo bem, relaxa

Não acha mais nada

Vamos encontrar outro jeito


Eu vou, eu vou, eu vou seguir

Só me engano enquanto não vejo

Eu vou, eu vou, eu vou seguir

Só me engano enquanto não vejo


Depois aprendo com os erros velhos

A encarar novos erros

E assim me acerto vez em quando

Aprendi com você

A gostar mais de mim

E assim me acerto vez em quando

Aprendi com você

A gostar mais de mim


Eu vou, eu vou, eu vou seguir

Só me engano enquanto não vejo

Eu vou, eu vou, eu vou seguir

Só me engano enquanto não vejo
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