
01. PRIMEIRO ENCONTRO 
HANDS DOWN 
Michael Stipe & Dashboard Confessionals 

 

Breathe in for luck.  

Breathe in so deep.  

This air is blessed, you share with me.  

This night is wild, so calm and dull.  

These hearts, they race, from self-control.  

Your legs are smooth, as they graze mine.  

We're doing fine.  

We're doing nothing at all.  

 

My hopes are so high that your kiss might kill me.  

So won't you kill me?  

So I die happy.  

My heart is yours to fill or burst,  

to break or bury, or wear as jewelry.  

Whichever you prefer.  

 

The words are hushed, "let's not get busted."  

Just lay entwined here, undiscovered.  

Safe in here from all the stupid questions.  

"Hey did you get some?"  

Man that is so dumb.  

Stay quiet, stay near, stay close, they can't hear.  

So we can get some.  

 

My hopes are so high that your kiss might kill me.  

So won't you kill me?  

So I die happy.  

My heart is yours to fill or burst,  

to break or bury, or wear as jewelry.  

Whichever you prefer.  

 

Hands down this is the best day I can ever remember.  

Always remember the sound of the stereo.  

The dim of the soft lights.  

The scent of your hair, that you twirled in your fingers.  

And the time on the clock, when we realized "It's so late!"  

And this walk that we share together.  

The streets were wet, and the gate was locked,  

So I jumped it, and let you in.  

And you stood at the door, with your hands on my waist.  

And you kissed me like you meant it.  

And I knew...that you meant it. 

 

 

 

 

 

 

 



01. PRIMEIRO ENCONTRO 
HANDS DOWN 
Michael Stipe & Dashboard Confessionals  

 

Inspire para dar sorte 

inspire profundamente 

Este ar é abençoado, você divide comigo 

Esta noite é selvagem, tão calma e boba 

Estes corações eles fogem do controle 

Tuas pernas são macias, quando roçam as minhas 

EStamos indo bem 

Não estamos fazendo nada afinal 

 

Minhas esperanças são tão grandes que seu beijo pode me matar 

Então por que você não me mata? 

E eu morro feliz 

Meu coração é teu para encher ou arrebentar 

quebrar ou enterrar, ou usar como jóia 

o que você preferir 

 

As palavras estão silenciadas "não vamos ser flagrados" 

Deitemos juntos aqui, escondidos 

Salvos de todas as perguntas estúpidas 

"Ei, você pegou?" 

Cara, isso é tão besta 

Fique quieto, fique próximo, fique perto, eles não pode nos ouvir 

Assim podemos ficar 

 

Minhas esperanças são tão grandes que seu beijo pode me matar 

Então por que você não me mata? 

E eu morro feliz 

Meu coração é teu para encher ou arrebentar 

quebrar ou enterrar, ou usar como jóia 

o que você preferir 

 

Com certeza este é o melhor dia que eu posso me lembrar 

Sempre lembrarei do som do estéreo 

As luzes baixas 

O cheiro do teu cabelo, que você enrolou entre os dedos 

E a hora no relógio quando descobrimos "já é tarde!" 

E esta caminhada que fizemos 

AS ruas estavam molhadas, e o portão estava fechado 

E então eu pulei, e deixei você dentro 

E você ficou na portão, com as mãos na minha cintura 

e você me beijou como se quisesse 

E eu sabia, que você queria... 

 

 

 

 

 

 

 

 



02 . PARA SE DECLARAR 
FEELING NO PAIN 
Josh Rouse 

 

Drive  

in the slow right lane  

we've got some time to kill… 

you know I love this time of year  

 

and you're a strange,  

strange find.. 

I want to take all I can from you  

just give me a sign and I'll be right at your side… 

 

Lately I've been feeling no pain… 

My heart is wide open  

and somehow everything  

falls into place… 

and it's love… 

 

Words,  

words that don't come out… 

if I'm confusing you  

I'm just here to clean your doubts  

 

and I'm inclined  

to tell you that I  

don't need any room to breathe, 

I want to see you laid out  

see you laid out 

sleeping on the couch.. 

 

Lately I've been feelin' no pain… 

My heart is wide open  

and somehow everything  

falls into place… 

and it's love… 

 

I will find a way  

to bring the light back to your day  

and I will show 

I will show you that I can change… 

 

Lately I've been feeling no pain… 

My heart is wide open  

and somehow everything  

falls into place… 

and it's love… 

  

  

 

 

 

 

  



02 . PARA SE DECLARAR 
FEELING NO PAIN 
Josh Rouse 

 

Dirija 

na faixa da direita 

Nós temos tempo para matar 

você sabe que eu amo esta época do ano 

 

e você é uma estranha 

estranha descoberta 

eu quero tirar tudo eu puder de ti 

só me dê um sinal e eu estarei bem ao seu lado 

 

ultimamente eu não tenho sentido dor 

meu coração está escancarado 

e de alguma maneira  

tudo se encaixa 

e isto é amor 

 

palavras 

palavras que não saem 

se eu estou te confundindo 

eu estou aqui para tirar tuas dúvidas 

 

e eu estou inclinado 

pra te dizer que eu 

não preciso de espaço pra respirar 

eu quero te ver deitada 

te ver deitada 

dormindo no sofá 

 

ultimamente eu não tenho sentido dor 

meu coração está escancarado 

e de alguma maneira  

tudo se encaixa 

e isto é amor 

 

e eu vou encontrar um jeito 

de trazer luz para o teu dia 

e eu vou te mostrar 

eu vou te mostrar que eu posso mudar 

 

ultimamente eu não tenho sentido dor 

meu coração está escancarado 

e de alguma maneira  

tudo se encaixa 

e isto é amor 

 

 

 

 

 

 



03. STRIP-TEASE 
DO YOU SEE THE LIGHT 
Spain 

 

Do you see the light 

Oh do you see the light 

 

Won't need no sleep tonight 

Oh do you see the light 

 

Oh do you see the light 

Girl it shines so bright 

 

Won't need no sleep tonight, tonight 

Just kiss me girl and hold me tight 

 

Don't it feel so right 

Oh don't it feel so right 

 

The lord let there be light 

Oh don't it feel so right 

 

Oh don't it feel so right 

Surrounded by the light 

 

Won't need no sleep tonight, tonight 

Just kiss me girl and hold me tight 

 

Oh don't you see the light 

Girl it shines so bright 

 

Won't need no sleep tonight, tonight 

Just kiss me girl and hold me tight 

 

Won't need no sleep tonight, tonight 

Just kiss me girl and hold me tight 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



03. STRIP-TEASE 
DO YOU SEE THE LIGHT 
Spain  

 

Você vê a luz? 

Oh, você vê a luz? 

 

Não precisaremos dormir esta noite 

Oh, você vê a luz? 

 

Oh, você vê a luz? 

Garota, ela brilha tão forte 

 

Não precisaremos dormir esta noite, esta noite 

Só me beije, garota, e me abrace forte 

 

Você não acha perfeito? 

Oh, você não acha perfeito? 

 

O Senhor trouxe a luz 

você não acha perfeito? 

 

Oh, você não acha perfeito 

cercados pela luz 

 

Não precisaremos dormir esta noite, esta noite 

Só me beije, garota, e me abrace forte 

 

Oh, você vê a luz? 

Garota, ela brilha tão forte 

 

Não precisaremos dormir esta noite, esta noite 

Só me beije, garota, e me abrace forte 

 

Não precisaremos dormir esta noite, esta noite 

Só me beije, garota, e me abrace forte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04.  FUCK MUSIC 
LIKE A CHILD AGAIN 
The Mission UK 

 

I’m not scared anymore 

I’m not scared of the dark when I sleep with you 

 

And I’m feeling alive 

And I’m feeling strong again when I’m with you 

 

And it hits me 

Just like a runaway train 

And it blows me away 

Just like a hurricane 

 

You  make me happy and I hope you feel the same 

You make me feel just like a child, a child again 

 

I’m not trapped anymore 

Between madonna and the whore when I lay with you 

 

And the days run away 

Like wild horses run away when I’m with you 

 

And I’m breathing you in 

Just like the morning air 

And I’m wrapping you around 

Just like a skin to wear 

 

You can make me happy and I hope you feel the same 

You make me feel just like a child, a child again 

 

Oh sweet thing 

I’m born once again 

For you sweet thing 

Just like a baby again 

 

You make me happy and I hope you feel the same 

And I’m in heaven and it feels like a gentle rain 

 

You make me happy and I want you to feel the same 

You make me feel just like a child, a child again 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



04.  FUCK MUSIC 
LIKE A CHILD AGAIN 
The Mission UK 

 

Eu não tenho mais medo 

Eu não tenho mais medo do escuro 

Quando eu durmo contigo 

Contigo 

 

E eu me sinto vivo 

E eu me sinto forte novamente 

Quando estou contigo 

Contigo 

 

E me derruba 

Como um trem descarrilado 

e me manda pra longe 

como um furação 

 

Você me faz feliz e eu espero que você sinta o mesmo 

você me faz sentir como uma criança, uma criança novamente 

 

Eu não estou mais aprisionado 

Entre a madona e a puta quando estou deitado contigo 

 

E os dias passam rápidos 

como cavalos selvagens passam rápidos quando eu estou contigo 

 

E eu estou te respirando 

como o ar da manhã 

e eu estou te envolvendo 

como uma pele para vestir 

 

Você me faz feliz e eu espero que você sinta o mesmo 

você me faz sentir como uma criança, uma criança novamente 

 

Oh, doce criatura 

eu nasci mais uma vez 

por você, doce criatura 

como uma criança novamente 

 

Você me faz feliz e eu espero que você sinta o mesmo 

E eu estou no paraíso e é como um suave chuva 

 

Você me faz feliz e eu espero que você sinta o mesmo 

você me faz sentir como uma criança, uma criança novamente 

  

  

 

 

 

 

 



05.  PÓS FUCK MUSIC 
THE BODY BREAKS 
Devendra Banhart 

 

The body breaks 

And the body is fine 

I'm open to yours 

And I'm open to mine 

 

The body aches 

And that ache takes it time 

But you'll get over yours 

And I'll get over mine 

 

And the moon will shine 

And the sun will rise up 

 

The body calls 

Yeah, the body, it calls out 

It whispers at first 

But it ends with a shout 

 

The body burns 

Yeah, the body burns strong 

Until mine is with yours 

Then mine will burn on 

 

My flash sings out 

Honey, come pour me out 

 

The body sways 

Like the wind on a swing 

A bridge through a hoop 

Or a lake through a ring 

 

The body stays 

And then the body moves on 

And I'd really rather not dwell on 

When yours will be gone 

 

But within the dark 

There is a shine 

One tiny spark 

That's yours and mine 

  

 

 

 

 

 

  

  



05.  PÓS FUCK MUSIC 
THE BODY BREAKS 
Devendra Banhart 

 

O corpo quebra 

e o corpo está bem 

estou aberto para os teus 

e estou aberto para os meus 

 

O corpo dói 

e esta dor toma tempo 

Mas eu estarei sobre ti 

e estarei sobre mim 

 

E a lua brilhará 

e o sol ascenderá 

 

o corpo chama 

sim, o corpo chama 

primeiro sussurra 

mas acaba num grito 

 

o corpo queima 

é, o corpo queima forte 

até que o meu esteja com o teu 

então o meu queimará  

 

minha carne canta 

doce, me derrame 

 

o corpo balança 

como o balançar do vento 

uma ponte através de um arco 

ou um lago através de um anel 

 

O corpo fica 

e então o corpo se move 

e eu realmente preferiria não ficar  

quando o seu se for 

 

mas dentro da escuridão 

há um brilho 

uma pequena fagulha 

que é tua e minha 

  

 

 

 

 

 

 

 



06. CASAMENTO 
O MUNDO ANDA TÃO COMPLICADO 
Legião Urbana 

 

Gosto de ver você dormir 

Que nem criança com a boca aberta 

O telefone chega sexta-feira 

Aperto o passo por causa da garoa 

Me empresta um par de meias 

A gente chega na sessão das dez 

Hoje eu acordo ao meio-dia 

Amanhã é a sua vez 

 

Vem cá, meu bem, que é bom lhe ver 

O mundo anda tão complicado 

Que hoje eu quero fazer tudo por você. 

 

Temos que consertar o despertador 

E separar todas as ferramentas 

Que a mudança grande chegou 

Com o fogão e a geladeira e a televisão 

Não precisamos dormir no chão 

Até que é bom, mas a cama chegou na terça 

E na quinta chegou o som 

 

Sempre faço mil coisas ao mesmo tempo 

E até que é fácil acostumar-se com meu jeito 

Agora que temos nossa casa 

é a chave que sempre esqueço 

 

Vamos chamar nossos amigos 

A gente faz uma feijoada 

Esquece um pouco do trabalho 

E fica de bate-papo 

Temos a semana inteira pela frente 

Você me conta como foi seu dia 

E a gente diz um p'ro outro: 

- Estou com sono, vamos dormir! 

 

Vem cá, meu bem, que é bom lhe ver 

O mundo anda tão complicado 

Que hoje eu quero fazer tudo por você 

 

Quero ouvir uma canção de amor 

Que fale da minha situação 

De quem deixou a segurança de seu mundo 

Por amor 

  

 

 

 

 

 

 



07 . PARA DANÇAR 
THE LUCKIEST 
Ben Folds 

 

I don't get many things right the first time 

In fact, I am told that a lot 

Now I know all the wrong turns, the stumbles and falls 

Brought me here 

 

And where was I before the day 

That I first saw your lovely face? 

Now I see it every day 

And I know 

 

That I am 

I am 

I am 

The luckiest 

 

What if I'd been born fifty years before you 

In a house on a street where you lived? 

Maybe I'd be outside as you passed on your bike 

Would I know? 

 

And in a white sea of eyes 

I see one pair that I recognize 

And I know 

 

That I am 

I am 

I am 

The luckiest 

 

I love you more than I have ever found a way to say to you 

 

Next door there's an old man who lived to his nineties 

And one day passed away in his sleep 

And his wife; she stayed for a couple of days 

And passed away 

 

I'm sorry, I know that's a strange way to tell you that I know we belong 

That I know 

 

That I am 

I am 

I am 

The luckiest 

 

 

 

 

 

 

 
 



07 . PARA DANÇAR 
THE LUCKIEST 
Ben Folds  

 

Eu não consigo muitas coisas logo na primeira vez 

De fato, me dizem muito isso 

Agora eu entendo, todas curvas erradas, tropeços e quedas 

Me trouxeram aqui 

 

E onde eu estava antes do dia 

Que eu pela primeira vez vi tua adorável face? 

Agora eu vejo todo dia 

E eu sei 

 

Que eu sou 

Eu sou 

Eu sou 

O sortudo 

 

E se eu tivesse nascido quinze anos antes de você 

Numa casa na rua onde você morou? 

Talvez eu estivesse lá fora como quando? você passou de bicicleta 

Eu saberia? 

 

E num mar branco de olhos 

Eu vejo um par que eu conheço 

E eu sei 

 

Que eu sou 

Eu sou 

Eu sou 

O sortudo 

 

Eu amo você mais do que eu tenha encontrado uma maneira de te dizer 

 

No vizinho, tem um velho homem que viveu até os 90 

E um dia morreu dormindo 

E sua esposa, ela viveu mais lguns dias 

E morreu 

 

Eu sinto muito, eu sei que isso é uma estranha maneira de dizer isso 

Eu sei que nós pertencemos um ao outro 

Isso eu sei 

 

Que eu sou 

Eu sou 

Eu sou 

O sortudo 

 

 

 

 

 

 



08.  VIAGEM A DOIS 
BABY I NEED YOUR LOVIN’ 
Carl Carlton 

 

Baby I need your loving 

Baby I need your loving 

 

Although you're never near 

Your voice I often hear 

Another day, another night 

I long to hold you tight 

'cause I'm so lonely 

 

Baby, I need your loving 

Got to have all your loving 

Baby, I need your loving 

Got to have all your loving 

 

Some say it's a sign of weakness 

For a man to cry 

Then weak I'd rather be 

If it means havin' you to keep 

'cause lately I've been losin' sleep 

 

Baby, I need your loving 

Got to have all your loving 

Baby, I need your loving 

Got to have all your loving 

 

I love you 

I need you 

I love you 

I need you and I want you, baby 

I love you and I want you, baby 

I need you and I want you, baby 

I love you and I want you, baby 

I need you and I want you, baby 

 

When you see me smiling 

You know 

Things have gotten worse 

Any smile you might see 

Has all been rehearsed 

Darlin', I can't go on without you 

This emptiness inside me won't let me live without you 

This loneliness inside me darlin' 

Makes me feel not alive, oh baby 

 

Baby, I need your loving 

Got to have all your loving 

Baby, I need your loving 

Got to have all your loving 

 

Baby, I need your loving 

Got to have all your loving 

Baby, I need your loving 

Got to have all your loving 

 

 

  



08.  VIAGEM A DOIS 
BABY I NEED YOUR LOVIN’ 
Carl Carlton 
 

 Beibe, eu preciso do teu amor 

Beibe, eu preciso do teu amor 

 

Apesar de você nunca estar próxima 

Tua voz eu ouço constantemente 

Outra dia, outra noitev 

Eu espero para abraçá-la forte 

Porque eu estou tão sozinho 

 

Beibe, eu preciso do seu amor 

Preciso ter todo o seu amor 

Beibe, eu preciso do seu amor 

Preciso ter todo o seu amor 

 

Eu te amo 

Eu preciso de você 

Eu te amo 

Eu preciso e eu quero você, beibe 

Eu amo e eu quero você, beibe 

Eu preciso e eu quero você, beibe 

Eu amo e eu quero você, beibe, 

Eu preicos e eu quero você, beibe 

 

Quando você me vê sorrir 

Você sabe 

As coisas ficaram pior 

Qualquer sorriso que você possa ver 

Foi todo ensaiado 

Querida, eu não posso ir sem você 

Esse vazio dentro de mimi não me deixa viver sem você 

Essa solidão dentro de mim querida 

Não me faz sentir vivo, oh beibe 

 

Beibe, eu preciso do seu amor 

Preciso ter todo o seu amor 

Beibe, eu preciso do seu amor 

Preciso ter todo o seu amor 

 

Beibe, eu preciso do seu amor 

Preciso ter todo o seu amor 

Beibe, eu preciso do seu amor 

Preciso ter todo o seu amor 

  

 

 

 

 

 

  



09.  AMOR À DISTÂNCIA 
LOUCAS HORAS 
Guilherme Arantes 

 

Lembro de você 

do seu cabelo ao vento 

sua silhueta  

ao fundo o nascer do sol 

 

Na nossa canção nada cansava 

já não sei viver nesse clima de suspense 

Quando vou te ver? 

e por quantas horas? 

 

Te quero 

o mundo fica perfeito contigo 

nas poucas 

as loucas horas com você 

 

E o sol queima a nossa face 

lembro de você  

quando estou longe de casa 

 

Rôo as unhas todas 

e ando de lá pra cá 

de lá pra cá 

e nada de te achar 

 

fico sem dormir 

quero sumir 

morro de frio 

 

Te quero 

o mundo fica perfeito contigo 

nas poucas 

as loucas horas com você 

 

E o sol queima a nossa face 

lembro de você  

quando estou longe de casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 . ONE NIGHT STAND 
QUICK BEFORE IT MELTS 
Cinerama 

 

And when you said:  

I've got nothing on beneath this dress,  

that was such great flirting! 

I usually find such candidness sort of disconcerting 

 

But you said: I don't wear underwear because it leaves a stripe 

People sneer, but do you think I care? They're usually not my type! 

 

And soon we're reeling from the beer that we keep buying 

You ask me what I'm doing here and I start lying 

You're wondering what is on my mind is it a one night stand? 

You laugh and say: Baby I'm not blind! and then you squeeze my hand 

 

But please, let's be quick before it melts 

Please, let's just be quick before it melts 

 

The next thing I know we're in the street and we're being sleazy 

You ask me if I want to eat, but I'm too uneasy 

You put your hand onto the very place my girlfriend's hand should be 

You haven't exactly got the kind of face that invites honesty 

 

But please, let's be quick before it melts 

Please, let's just be quick before it melts 

 

You said: If it feels right I just might let you sleep with me tonight 

And then tomorrow, if you do go, you have my word, no-one will ever know 

 

But please, let's be quick before it melts 

Please, let's just be quick before it melts 

 

You said: It feels right so I just might let you sleep with me tonight 

And then tomorrow, if you do go, you have my word, no-one will ever know 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 . ONE NIGHT STAND 
QUICK BEFORE IT MELTS 
Cinerama 
 

 E quando você disse: 

"Eu não tenho nada sob este vestido" 

foi uma grande cantanda 

Eu normalmente acho tal candura desconcertante 

 

Mas você disse: "eu não uso calcinha porque deixa marca" 

"As pessoas comentam, mas você acha que eu me importo?" 

"Elas normalmente não fazem o meu tipo!" 

 

E logo nós estávamos nos afastando das cervejas que continuamos comprando 

Você me pergunta o que eu estou  fazendo aqui e eu começo a mentir 

Você está imaginando se eu estou pensando que é apenas uma ficada? 

Você riu e disse: "Baby, eu não sou cega!" então você segurou minha mão 

 

Mas, por favor, sejamos rápidos antes que derreta 

por favor, sejamos rápidos antes que derreta 

 

Eu lembro que depois nós estamos na rua e sendo vulgares 

Você me pergunta se eu quero comer, mas eu sou tão difícil 

Você coloca sua mão justamente no lugar que a mão minha namorada deveria colocar 

Você não tem exatmente aquela expressão que transmite honestidade 

 

Mas, por favor, sejamos rápidos antes que derreta 

por favor, sejamos rápidos antes que derreta 

 

Você disse: "se isso for bom eu talvez deixe você dormir comigo esta noite" 

"E então amanhã, se você for, você tem minha palavra, ninguém vai saber" 

 

Mas, por favor, sejamos rápidos antes que derreta 

por favor, sejamos rápidos antes que derreta 

 

Você disse: "se isso for bom eu talvez deixe você dormir comigo esta noite" 

"E então amanhã, se você for, você tem minha palavra, ninguém vai saber" 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



11. EX-NAMORADOS 
DETALHES 
Roberto Carlos 

 

Não adianta nem tentar 

 me esquecer 

Durante muito tempo em sua vida  

eu vou viver 

 

Detalhes tão pequenos de nós dois 

são coisas muito grandes pra esquecer 

e a toda hora vão estar presentes 

você vai ver 

 

Se um outro cabeludo aparecer 

Na sua rua 

E isto lhe trouxer saudades minhas 

a culpa é sua 

 

O ronco barulhento do seu carro 

a velha calça desbotada ou coisa assim 

imediatamente você vai lembrar de mim 

 

Eu sei que um outro deve estar falando 

ao seu ouvido 

Palavras de amor como eu falei 

mas eu duvido 

 

Duvido que ele tenha tanto amor 

e até os erros do meu português ruim 

e nessa hora você vai lembrar de mim 

 

A noite envolvida no silêncio  

do seu quarto 

Antes de dormir você procura 

o meu retrato 

 

Mas na moldura não sou eu quem lhe sorri 

mas você vê o meu sorriso mesmo assim 

e tudo isso vai fazer você lembrar de mim 

 

Se alguém tocar seu corpo como eu 

não diga nada 

não vá dizer meu nome sem querer 

à pessoa errada 

 

Pensando em ter amor nesse momento 

desesperada você tenta até o fim 

e até nesse momento você vai lembrar de mim 

 

Eu sei que esses detalhes vão sumir 

na longa estrada 

Do tempo que transforma todo amor 

em quase nada 

 

Mas quase também é mais um detalhe 

um grande amor não vai morrer assim 

por isso, de vez em quando você vai, vai lembrar de mim 

 

Não adianta nem tentar  

me esquecer 

Durante muito muito tempo em sua vida 

Eu vou viver 


