


01.  A LONE W ITH YO U

começa assim
só o meu olhar  no seu
when I ’m alone with you
alone with you

não vou saber
o que é  isso pra você
just  be alone with you
alone with you

quando vejo os  o lhos d’água
quando vem a madrugada
não preciso de mais  nada
só você
só nós dois
a pele  que se toca em febre
pensa que encostou

vem me dizer
do que eu nunca mais  ouvi
e  o  tempo que passou
o que passou

me lembrarei
desse seu s i lêncio eu sei
and al l  a lone with you
al l  a lone with you

estamos soltos no ar
os corpos tentam chegar
nos encontramos num susto tão cer to
e mesmo tão per to
leva tanto pra entender  que
os encontros são sós

I  bel ieve i t  sob bad
I  never  real ize  you are never  real ly  there
I  bel ieve you are so near
I  never  real ize  that  you are not  even here

you’re not  even here



02.  COL AGEM

agora
já  sou só eu
você me deu as  costas
depois  desapareceu

no abaeté
eu mergulhei
acho que de lá 
até hoje  não voltei

beira  de mar
onda que vem
leva essa saudade 
que assim não sou ninguém 

não faz  assim comigo não 
não posso mais  amar seu coração

hey baby
say what  you can
I  never  real ly  ment 
to  d isagree or  understand

meu sabiá 
minha zabelê
toda meia noite 
à  noite  eu sonho com você

hey dar l ing 
I ’ve loved you so
if  I  knew about your  love
I’d  never  let  you go

não faz  assim comigo não 
não posso mais  amar seu coração

agora
já  sou só eu
você me deu as  costas
depois  desapareceu



03.  I  C A N FORG I V E

é mais  um começo
já não tardo mais
esse preço eu pago
pra v iver  mais  leve
e ver  ao longe o cais

sigo sem apreço
seu encontro é  vão
e não há grand canyon
mais  erodido que meu coração

vai  meu vagalume
vaga pelo breu
vê se encontra alguém
nesse solo ardido como eu

I  can forg ive 
al l  I  know I  can g ive
but  I  can’t  forget

conheço o desejo
sobro em meio ao chão
azagaia  maia per furou meu peito
ao soar  de um não

no ar  quente eu subo
feito um passarão
lá  de cima erguido
eu me encontro todo
desatando as mãos

no andar  da estrada
amanheço eu
do amargo-doce
o que sobrou na mesa
é despeito meu

I  can forg ive 
al l  I  know I  can g ive
but  I  can’t  forget

atravesso as  horas
conto o que contar
div id indo o agora
esse mundo fora
me oferece um lar

verdade não ex iste
acordo da i lusão
se s incero for
alguém arrependido
já  lhe estendo a mão

como água minada
do r io  que vazou
por mais  que resista
por  mim, não insista
passou,  passou

I  can forg ive 
al l  I  know I  can g ive
but  I  can’t  forget



04.  F IM DO SEM F IM

é muita histór ia
devo dizer
e fantasia
crer  ou não ser
de vez em quando
brincar  de par
o coração dança  
e  não sai  do lugar

eu
bem que tentei
recomeçar
deixar  cair  e  seguir
deixar  pra lá
não busco g lór ias
nem o luar
na costa azul  
lancei  jo ias  ao mar

eu
já  fui  fe l iz
o que é  que sei?
dancei  o  b iz z
al l  n ight  and day
pesquei  segredos
no amanhecer
por  muito pouco esqueci  
de esquecer  você 

v irá  o  que v irá
na g inga boa meio avant-garde
levo um brasi l  dentro de mim
não impor ta mais  aonde eu vá
sou esse f im do sem f im
enquanto durar 

re lampeou
anoiteceu
em algum canto do mundo
adormeceu
si lencioso
o meu amor
tantos desejos no escuro
nenhum temor

virá  o  que v irá
na g inga boa meio avant-garde
levo um brasi l  dentro de mim
não impor ta mais  aonde eu vá
sou esse f im do sem f im
enquanto durar 



05.  JA M A IS  O U BL IER VOCÊ

não vou voltar
não quero mais  p isar
fo i  bem que eu f iz
um outro sol  se  pôr
quando eu te  v i  de costas
com seu novo amor
com seu velho amor
com seu mesmo amor

a calda de um sonho invade 
o quar to ao meio dia
o café 
o  susto derramado com o vento
que entra e  muda tudo de lugar
só deu tempo de lembrar 
de quando meus o lhos 
guardavam a imensidão

não vou mais  p isar  porque
ser ia  muito te  ver
muito te  ver

ajusto minhas lentes sem cura
pra desfocar  você
enfrento a  latente altura
cometa sem sombra
verso sem sobra
rota de fuga
corpo sem marcas
celeste nas car tas
sol ista  nas cur vas

jamais  oubl ier  você 



06.  SAU DA DE

ah! 
se eu soubesse amar
se eu soubesse i r
sem ter  que chegar

ah! 
se  eu souber  sent ir
se eu soubesse estar
sem ter  que par t ir

não tem mais  lugar
o sol  g ira  porque
não pode f icar

vem
um outro s inal
pode ser  cruel
pode ser  v i ta l

vem 
com toda paixão
esse medo bobo
ao soltar  as  mãos 

um dia  vai  chegar
o adeus que não te  dei
palavras sem falar

tece
a saudade tece
nuvem que vem de longe 
e  desaparece
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