
01 tanto
Mariano Marovatto
BR1A61000002

Porque eu vou estar sempre
onde você estiver
Porque eu vou mostrar sempre
o que você quiser
Porque eu vou estar sempre
onde você estiver
Porque eu vou mostrar sempre
o que você quiser
Porque eu vou mostrar sempre
onde você estiver
Porque eu vou estar sempre
o que você quiser

Mariano voz e violão

Pedro Sá violão solo

ricardo diaS GoMeS BAixo

Marcelo callado BAteRiA

Bruno Medina teclAdos

Bartolo guitARRA

liGia FaBriS caMPoS coRo

JonaS Sá ARRAnjo do coRo

02 teu
Mariano Marovatto / jonas sá
BR1A61000003

teu amor
que pousou aqui
teu amor
que me fez sorrir
e ficou.
de fincar sem dó a bandeira
de poder gostar de mim.

não sou meu
e nem quero ser mais
Para quê
vou querer tal rapaz.
vai você.
e quem mais seria capaz
de cessar o meu sofrer?
         
vou te dar
outro beijo, mas
vai querer
desejar não me ter

mas eu sei
que o caminho ao quarto, meu bem,
não precisa dizer

06 nao e por nao falar
Arnaldo Antunes / Branco Mello /  
charles gavin / Marcelo Fromer /  
nando Reis / Paulo Miklos / 
sérgio Britto / tony Bellotto
BR1A61000007

não é por não falar 
em felicidade 
Que eu não goste 
de felicidade 
não é que eu não goste 
de felicidade 
É por não falar 
em felicidade 
e é por falar 
infelicidade 
Que eu não gosto de falar 
em felicidade

Mariano voz e BuMBo

raFael coSMe voz

davi MoraeS guitARRAs

Moreno veloSo PAndeiRo, PRAto e FAcA 

e ovinho

antonia adnet violão

JonaS Sá violão

Frida Maurine violinos

claudia roSa violAs

Mariana carneiro da cunha violoncelos

05 pequena flor
Mariano Marovatto
BR1A61000006

te escondo o meu cuidado quieto
pra te mostrar quem não sou
e os passos do meu coração disperso
vão te atropelar, meu amor

não fuja não
se ouvir essa canção
cuide bem do amor, então
se ouvir meu coração

não tenho os livros mais sinceros
pra me ensinar quem é você
os versos não cabem o alfabeto
do teu olhar que eu quero ler

não fuja não
se ouvir essa canção
cuide bem do amor, então
se ouvir meu coração

eu posso parar o tempo eterno
pra te beijar, pequena flor

Mariano voz

Maurício Pacheco violões

GuStavo BenJão guitARRAs, BAixo e teclAdo

Marcelo callado BAteRiA

daniel Macacchero lAP steel

JonaS Sá vozinhA AgudinhA

07 pra ela
Mariano Marovatto
BR1A61000008

Quando o amor me apareceu ele era justo, mas
ela não podia ser cedo demais.
e a luz, quando brotou, me enterrou com todo o amor
justo quando eu ia ser tudo pra dar.

e ela sabia 
que era o meu amor. 
A esperança vinha 
mas ficou a dor.

Anos se passaram e eu inventava um novo amor
que não me queria bem, só me maltratar.
Mas cansado de sofrer, eu joguei-a pelo mar
e depois peguei o trem só pra te encontrar.

e você sabia que era o meu amor.
A esperança vinha, mas depois ficou.

Foi então que aconteceu, eu reaprendi a amar
a menina que gostei desde o meu sonhar.

Mariano voz

alice Sant’anna voz

Joana adnet clARinetes

antonia adnet violões

08 volta por cima
Mariano Marovatto
BR1A61000009

há muito tempo que eu queria dizer que te amo
mas você não me escuta aqui
se em algum lugar você pudesse escutar
ouviria o clichê que o importante é ser feliz
talvez na vida você tenha que optar
por um moço qualquer ou a vontade de fugir
já tá na hora de você escolher o caminho perfeito
ou então esquecer de mim

Faz muito tempo que eu faço uma balada de amor pra você
mas não consigo terminar
tão só faltando quatro cinco seis versos que rimam com dor
e mais nenhum com o verbo amar
Mas e daí? você não gosta mesmo de ouvir música brega
e não sabe o que é flertar
não perco mais o meu tempo sabendo que você deixou
o que era bom pra não gastar

Meu amor você me deixou esperando
e não vai voltar
Meu amor você me deixou esperando
não vou suportar

09 alice
Mariano Marovatto
BR1A61000010

Alice tem os olhos da cor do meu jardim
Alice tem sorvete nos dentes
e abraça o braço em mim

ela não sai sem o chapéu
Alice quer dormir

Pra beijo e percevejo
Alice tem lençol
se os gatos são listrados, contentes
Alice girassol

se o mundo quer Papai noel
Alice quer sair

Mariano voz e violão

Mariano voz e violão

JonaS Sá voz e PiAno solo

MarcoS thanuS teclAdos

vitor Paiva BAixo

PaPel violão de Aço

GaBriel BuBu guitARRAs

FaBiano riBeiro vAssouRinhA

Mariano voz e guitARRAs

GaBriel BuBu BAixo

leo Monteiro octAPAd

daniel vaSqueS sAxoFones

löiS lancaSter tRoMBone

JonaS Sá guitARRA

coRo cecília SPyer, duda MoraeS, 

antonia adnet, Joana adnet, qinho e Botika

03 nao tem lua
durval lélys
BR1A61000004

não tem lua que faça você me amar
não tem lua que faça você passar por mim
não tem cheiro, nem flor
nem perfume de amor
não tem lua não, não tem lua

Menina do mar
Menina do mar, ê
Menina do mar
Menina do mar, ê
tô louco de dengo pra te ver
eu só quero um pouquinho te amar
Mas se a vida me leva no calor
Faço tudo se você me der amor
Menina do mar
Menina do mar
Menina me leva
Menina do mar
Menina do mar
sou filho da terra

Mariano voz e violão

Mariana alBuquerque ukulele

FaBiano riBeiro escAletA

daniel Macacchero lAP steel

~ 04 acho que nao
Mariano Marovatto
BR1A61000005

Acho que não preciso
fazer poemas pra te dizer,
não preciso gastar meu tempo
somente pra dizer
que eu te amo.

Mariano guitARRA e violãozinho

alice Sant’anna voz e teclAdo

antonia adnet violões

Mariana alBuquerque BAixo

Bernardo PalMeira BAteRiAs
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