


Produzido por  Mariano Marovat to  e  Ricardo Dias Gomes
Arranjado por  Ricardo Dias Gomes e Mariano Marovat to
Mixado e master izado por  Mart in  Scian entre setembro e outubro de 2013 no Monoaural
Gravado em casa entre maio e setembro de 2013
exceto Botões,  gravada na outra casa em outubro de 2008
Edições adicionais:  Jonas Sá
Fotos:  Rodrigo Alcon Quintani lha
Projeto gráf ico:  Phi l ippe Leon

Mariano Marovat to:  vozes
Ricardo Dias Gomes:  instrumentos
Alice Sant ’Anna:  voz  em Praia e Botões e teclados em Botões
Pedro Sá:  gui tarras em A Mutante

Todas as músicas edi tadas pela Maravi lha 8,  exceto 
A Mutante,  edi tada pela Som Livre Edições Musicais,
Botões,  edi tada pela Som Livre Edições Musicais  e  Maravi lha 8
e Vidraça,  edi tada pela YB Music  e  Maravi lha 8.

I f
[Maurício Pacheco]

I f  you wanna know me, you have to  f ind me
If  you wanna know me, you have to  f ind me

I  don’ t  wanna play on your  radio
I  don’ t  wanna show you what  you know

If  you wanna know me you have to  f ind me
If  you wanna know me, you have to  f ind me

I  don’ t  wanna do what  you expect
Be the one today but  who is  next?

I f  you wanna know me, you have to  f ind me
If  you wanna know me

Open al l  your  doors and nothing you’ l l  see
Simply because there is  no door  to  me

If  you wanna know me, you have to  f ind me
If  you wanna know me

If  you wanna see me take a deep breath
and once you remember me tr y  to  forget

I f  you wanna know me you got ta  be there
I f  you wanna know me

I  don’ t  wanna teach you my own way
and change your  l i festyle for  a  day

I f  you wanna know me you got ta  be the way
I f  you wanna know me, you have to  f ind me

If  you understand me the way you do
You wil l  t r y  to  hold me and I ’ l l  pass through
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A Mutante
[Jonas Sá]

Minha namorada gosta de ouvir  Mutantes
Minha namorada não é namorada,  mas será
Minha namorada é quase l ivre de incertezas
Minha namorada com toda certeza é demais

Minha namorada é o bicho
Minha namorada é menina goiaba
Minha namorada tem cabelo
Mas se não t iver  um dia,  ainda será

Minha namorada é intel igente e viva
Minha namorada vai  além do coração
Minha namorada mesmo que cansada é l inda
Minha namorada faz  do seu olhar  uma canção

Praia
[Al ice Sant ’Anna]

te ver  no inverno
é como verter  pela metade
meus pés afundados
na areia,  às cinco a luz
é pouca:  hoje é terça de tarde
e não me sinto de fér ias
nesse verão ao avesso
te dobro um barquinho
pra navegar
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Eu Tenho Casa
[Mario Cascardo]

Eu não t inha casa
não t ive l imite
você não me deu também
agora tem l imite
onde eu ando
onde eu olho
na minha casa também
tem um l imite claro

Agora eu tenho pressa
veja que absurdo é
você já  nem reza
para eu sumir  do mundo

Eu não t inha casa
agora eu tenho casa sim
agora eu tenho um sonho
e você no mundo pensa em mim

Can The Chi ldren Come Out  To Play?
[Mariano Marovat to  e  Ismar Tirel l i  Neto]

They’re beat ing the town witch to  death
on the graveyard down by the roadside
the same happens to  the song

A voice bordering on a blue
makes an archway for  cars  to  rush under
the same happens to  the song

The viol ins wince at  the sight
one last  t r y  at  melody
the same happens to  the song

They’ve beaten the town witch to  death
but  the chi ldren aren’ t  qui te  safe yet
the same happens to  the song

BR68F1300038 BR68F1300039



Pavane
[Gabriel  Fauré e Robert  de Montesquiou]

Adieu donc et  bons jours aux tyrans de nos coeurs!
Et  bons jours!
[…]
On maudit  ses amours!

Af im
[Mariano Marovat to  e  Tomás Cunha Ferreira]

Um sol  af im de si
Desenho motim ipê
Sonhei  com você

Um sol  af im de si
Bemol pra lá  de mim
Sonhei  com você

Um sol  af im de si
Depois  de amanhã
Sonhei  com você
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Vidraça
[Mariano Marovat to  e  Romulo Fróes]

É bem mais fáci l
não tem mistér io
palavra escr i ta  na palma da mão

Escuta a rua
no cotovelo
deserto,  asfal to,  lat ido de cão

Não tem vidraça
no cemitér io
pega essa pedra,  leva pro colchão

Me conta agora
o teu segredo
sai  dessa banda
derruba o prédio
desl iga o rádio
me dá remédio
deságua logo essa const ipação

Botões
[Mariano Marovat to  e  Jonas Sá]

Pois  que apertem seus botões
para tudo acontecer
mas que façam bem longe daqui

Sol idão pode não ser
a melhor  das opções
mas pref i ro  eu mesmo
decidir  pra onde vou em dada si tuação
com guerra ou não

Podem estrategizar  um ataque ao coração
mas não podem nunca me encontrar

Dos jornais  os quais  já  l i
as matérias da TV que eu vi
não abriram nenhum túnel
para o meu lugar  onde só eu vou
meu pensar

Namá Behuá
[canção de ninar  shipibo]

instrumental
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