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Um
Cara Comum
UmCaraComum

u fui mulher, eu fui homem
Andei a pé, fui tão longe
Eu sempre busquei fazer as coisas
Com a maior delicadeza

Um cara comum

u pensei em te ligar
Falar de algumas coisas
Que ando pensando
Então resolvi esperar
Por outra ocasião
Que nunca aconteceu...

Vi pinturas, tirei retratos
Olhei pra trás, vi meus passos
Eu sempre busquei fazer as coisas
Com a maior sensibilidade
Quando o sol iluminar
Tudo será revelado
Quando você olhar pra mim
Nosso amor será renovado

Foi então que me arrependi
Pois não falei e hoje eu vi
Que não causaria mal algum
Será que você consegue me entender?
Sou apenas um cara comum...

Eu viajei pelo espaço
E encontrei um outro mundo
Onde eu andava pelado
Com a maior naturalidade

Hoje eu me irritei
Por causa de uma bobagem
Sem importância
Você me olhou e não entendeu
E em seguida me perguntou
Você não acha que exagerou?
Foi então que eu acordei
Refleti e me desculpei
Por ter me irritado sem razão
Será que você consegue me entender?
Sou apenas um cara comum...
Eu tenho minhas loucuras e algumas perversões
Como toda criatura, eu busco explicações
Sou apenas um cara comum...

Eu quero prestar minha homenagem
A todos aqueles que têm tolerância
E que mostram a todo mundo
Quando cantam essa melodia

Tolerância

Quando o sol iluminar
Tudo será revelado
Quando você olhar pra mim
Nosso amor será renovado
Com a maior delicadeza
Com toda sensibilidade
Com a maior naturalidade
Nós cantamos essa melodia...ah, ah, ah, ah...

aco me contou como era a vida
Dentro do seu vinhedo
Me deu um placebo, eu cuspi fora
Mas perdi todo o meu medo
Pois eu sou igual a todo mundo

EU

Não venha me contar
Que você voa por outros lugares
E não tente explicar
Os seus hábitos vulgares
Pois você é igual a todo mundo

TU

Ele bem que podia
Deixar de fazer besteira
Mas não adianta
Ele vai repetir a história e a sujeira
Ele é igual a todo mundo

ELE

Baco e o resto de nós

Oh, boy!
h boy, oh boy
O que você anda dizendo por aí?
Oh boy, oh boy
Olhos tão grandes me fitam sem parar
Eu só vou olhar isso uma vez
Em uma cabine particular
Um pouco de mistério só vai provocar
Suas roupas eu quero arrancar

Cada um sabe o que quer
Cada um tem o seu desejo
Somos uma manada dentro de um cercado
Mas somos livres aqui dentro
Pois nós somos iguais a todo mundo

NÓS

Vós não sabeis
Tudo o que dizeis
Sois quase uma piada
O português vos preparou uma cilada
Vós sois iguais a todo mundo

Eles atiraram uma pedra
Bem na minha cara
ELES
Protegi a outra face e segui
A minha caminhada
Eles são iguais a todo mundo

VÓS

Eu pedi a sua mão
Será que você aceita ou não?
Eu pedi a sua
Depois de uma declaração de amor

Oh boy, oh boy
O que você anda fazendo por aqui?
Oh boy, oh boy
O que você anda dizendo sobre nós?
Eu só vou falar isso uma vez
E terá que ser em particular
Um pouco de mistério vai adocicar
O beijo que eu quero roubar

Eu me agarrei com força
Em uma bolha de sabão
Que você soprou e disse que nunca
Ia estourar
Isso é impossível
Não há como acreditar
É como se o infinito
Terminasse em algum lugar
Não há como acreditar
Isso é impossível
Tentei deixar prá lá
Tentei esquecer
Mas não foi, não foi assim
Pois, dessa vez, aconteceu o impossível
u mergulhei no vazio
E acreditei no fio (invisível)
Que você disse que amarrou numa âncora
Pintada no céu!

Impossível

Eu pulei até o espaço
E segurei uma estrela
Capturei sua luz que agora brilha
Dentro dos meus olhos

Isso é impossível
Não há como acreditar
É como se o infinito
Terminasse em algum lugar
Não há como acreditar
Isso é impossível

Isso é impossível
Não há como acreditar
É como se o infinito
Terminasse em algum lugar
Não há como acreditar
Isso é impossível
Se a vida, se a vida...
Fosse uma dança
Você ficaria sentada na cadeira
Até a música acabar?

Isso é impossível
Não há como acreditar
É como se o infinito
Terminasse em algum lugar
Não há como acreditar
Isso é impossível
Isso é impossível
Não há como acreditar
É como se felicidade
Estivesse em algum lugar
Que não há como chegar
Isso é impossível

Numa tarde quando o sol se pôs...
la nem ligou
Quando ele apareceu
Com flores nas mãos
Mas nunca esqueceu
Do jeito que ficou
Quando ele se declarou
Tudo aconteceu numa tarde quando o sol se pôs
Ele olhou pra ela e disse: amor
Ele disse amor.
Depois daquela tarde
Nenhum um dia se passou
Sem que eles se encontrassem
Ela se apaixonou
E não percebeu
Quando uma nuvem apareceu
Ele apareceu com outra numa tarde quando o sol se pôs
Ele olhou pra ela e disse: adeus
Ele disse adeus para sempre!
A garota com cabelos de fogo
Nunca perdoou
Ter sido abandonada
Mas não se arrependeu
De tudo que viveu
Naquelas tardes...

A garota com cabelos de fogo
Viu seu sonho se desmanchar
... nunca se realizou
A imagem gravada
Na sua memória
Como um filme que não acabou...
Ela lembrou dos detalhes daquela tarde quando o sol se pôs
Com uma lágrima no rosto ela disse: adeus
Ela disse adeus para sempre!

ão fique triste
Se eu falar
Não fique triste
Se eu chegar
Toda espera tem esperança
Toda espera chega ao fim
Não fique triste quando eu chegar

O amor

Não fique triste
Não fique triste
Se eu lembrar
Não fique triste
Se eu cantar
Uma canção que eu sei décor
Uma canção que lembra nós dois
Não fique triste quando eu cantar
Não fique triste
Se eu te olhar
Não fique triste
Se eu perguntar
O que está te aborrecendo?
Saiba que poderá contar comigo
Não fique triste quando eu chegar

Lançaram um modelo novo de amor
A embalagem é tão linda
Você não vai resistir, pois fizeram uma promoção
Que você só paga o preço desse amor depois de experimentar
O amor não pode ser vendido
Nem colocado em gôndolas de promoção
Imagine procurar pela embalagem mais bonita
Ou uma outra que traz amostra grátis de emoção

Lonely ladies
still wonder why
I still wonder how it happens
I had it once in my life
I had it for the longest time
Faça tudo de novo
Faça tudo outra vez
Se você um dia amou alguém
Deixe acontecer outra vez

English Song

Dont you waste a chance
It might be your very last
Get it while you can
Get it before it comes to a bitter end

Faça tudo de novo
Faça tudo outra vez
Se você um dia amou alguém
Deixe acontecer outra vez
Quando a noite cai
Fica difícil entender
Mas no momento certo
Suas dúvidas vão desaparecer

I still wonder why
I still wonder how it happens
I had it once in my life
And now I want it for the longest time

You know what happens the morning after
He gets up from bed with an empty smile
Saying: Ill have to go
But Ill call you soon
oure already a grown up lady in the 30s
Being romantic wont make you believe him
But you believe in love
Even though you havent found it yet
Up town boys with all those empty promises
And all those toys you pretend to like
its just a lie!
I believe in love
I believe in love
No one ever taught me to love
But I believe in love
How youre gonna make it through another day
Knowing that your world is upside down

Its never been easy to be alive
But youll find the strength to face the fight
Cause lonely ladies always have cats
Waiting at home for the night
How you gonna make through another day
Dont regret about thing youve done Give love a chance is all it takes
But its never been easy to be alive
But youd might regret about the
But youll find the strength to get through the night
ones youve run from
Like when you said: I will have to go Cause lonely ladies always have cats waiting at home
Lonely ladies always have cats waiting at home
My cats are waiting for me at home
Lonely ladies always have cats
Waiting at home for the night

O olhar
alavras nem sempre conseguem dizer
Tudo o que precisamos para nos entender
Sorte que ainda temos o olhar
Pode parecer uma grande bobagem
Tentar trazer nas fotos toda a viagem
Ao menos elas podem ajudar
Nós buscamos sempre
Uma explicação
Mas nem sempre temos que explicar
Nós vamos tão longe
Em busca de inspiração
Mas prá isso basta respirar

Poema desconhecido
s vezes é difícil acreditar
Que levantar cedo basta pra deus te ajudar
Você pode perguntar a um amigo
Ou mesmo a um estranho que ele te revelará
Como uma citação de um poema desconhecido
Que mudou minha opinião
Sobre tudo que eu pensava saber
Em especial, sobre o amor

Dias de solidão
nquanto os mosquitos
Roubam meu sono noturno
Fico pensando em tudo
O que ainda tenho que fazer
Mas num segundo
Eu desapareço no mundo dos sonhos
E, num sono profundo, logo descubro
Como te encontrar
Nos dias de chuva, nos dias de solidão
Você sempre escuta a batida do meu coração
Olhando ao longe
Vejo figuras minúsculas
São gigantes distantes
A uma distância segura
Tento me aproximar
Sem ser visto, sem chamar a atenção
Sigo a minha busca
Sem saber qual é a direção

Nos dias de chuva, nos dias de solidão
Você sempre escuta a batida do seu coração
Nos dias de chuva, nos dias de solidão
Você sempre pergunta por quem bate o meu coração
Nos dias de chuva, nos dias de solidão
Você sempre pergunta por quem bate o seu coração

Vaso quebrado
ocê quebrou nossa confiança
Você jogou a escuridão
Sobre a minha cabeça
Eu disse que não queria nem saber
Você disse Eu preciso de você!
Por favor, não desapareça!
Disse que não foi importante
Que foi uma aventura ao anoitecer
E que deve ter pensado com outra cabeça
Isso nem ao menos me comove
Não há palavra que me console
Agora já aconteceu e o vaso quebrou!
Eu me sinto um caco perdido
O nosso amor virou um vaso quebrado
E nunca mais vai ser igual
Por causa da sua traição
Quando um vaso quebra
Os cacos se espalham
E você tenta achar um por um
Mesmo se você achar todos os pedaços
E ainda assim colar com todo o cuidado
Tudo que você terá será um vaso quebrado
Eu me sinto um caco perdido
O nosso amor virou um vaso quebrado
E nunca mais vai ser igual
Por causa da sua traição
Por causa da sua traição
Por causa da sua traição

Meus olhos
ocê apontou levantando a mão
Mostrando o caminho
E perguntou se eu ia ou não
Não lembro se respondi
Mas eu lembro que fiquei te olhando
Como agora, meus olhos estão contigo
E se você for embora
Meus olhos te seguirão
Você apontou e saiu andando
Sem olhar prá trás
Eu fiquei fixo te acompanhando
Sem sair do lugar
Não adianta tentar me esquecer
Pois em algum momento
O inevitável acontecerá
Aproveite nada dura prá sempre
E eu lembro que fiquei te olhando
Como agora, meus olhos estão contigo
E se você for embora
Meus olhos te seguirão

Bar em Júpiter

Inimigo oculto
Estão andando com os seus sapatos
Estão manipulando os seus dados
Estão rezando com o seu rosário
Estão pensando com a sua cabeça. Rá!
Estão guiando o seu carro
Estão brincando com o seu filho
Estão seduzindo a sua mulher
Estão pensando com a sua cabeça. Rá!
Estão achando que você é
Estão querendo que você vá
Estão gostando, pois você disse que sim
Estão pensando com a sua cabeça. Rá!
ai, sai da minha cabeça. Rá!

ais um dia sem porque
É tão fácil se perder e deixar a vida passar
Eu canto música no carro
E arrumo o espelho prá passar batom
Sei que estão me observando
Eu faço as minhas coisas mesmo assim
Imagine só,
Se render para estupidez
Imagine só,
Ser mais um que aceita tudo sem pensar
Necessidade e desejo
Qual a necessidade do beijo na relação dos macacos?
Desejo de acasalamento
Fez crescer a população de irmãos adotados
Eu faço as minhas coisas mesmo assim
Imagine só,
Se render para estupidez
Imagine só,
Ser mais um que aceita tudo sem pensar
Viagem interestelar
Imagine você entrar pra beber em um bar
Em Júpiter
... Eu acho que é hora de você parar de beber

Imagine só,
Se render para embriaguez
Imagine só,
Ser mais um que aceita tudo sem pensar
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