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1. Tim Tim Por Tim Tim 01:31 th
Haroldo Barbosa & Geraldo Jacques 

Você tem que dar, tem que dar
O que prometeu meu bem 
Mande o meu anel que de volta eu te mando o seu também
Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim
Que eu te mando outra explicando tim tim por tim tim

Você tem que devolver o que era meu bem meu 
Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar
Morreu um rei
Salve o rei que vai chegar
Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar

2. Doralice 02:05 rl
Dorival Caymmi & Antonio Almeida  

Doralice, eu bem que lhe disse
Amar é tolice, é bobagem, ilusão
Eu prefiro viver tão sozinho
Ao som do lamento do meu violão

Doralice, eu bem que lhe disse
Olha essa embrulhada em que eu vou me meter
Agora amor, Doralice meu bem
Como é que nós vamos fazer

Um belo dia você me surgiu
Eu quis fugir mas você insistiu
Alguma coisa bem que andava me avisando
Até parece que eu estava adivinhando

Eu bem que não queria me casar contigo
Eu bem que não queria enfrentar esse perigo, Doralice
Agora você tem que me dizer
O que é que nós vamos fazer
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3. Chora Coração 02:41 mp 
Antonio Carlos Jobim & Vinícius de Moraes

Tem pena de mim
Ouve só meus ais
Eu não posso mais
Tem pena de mim

Quando o dia está bonito
Ainda a gente se distrai
Mas que triste de repente 
Quando o véu da noite cai

Aqui fora está tão frio
E lá dentro está tão bem
Não há tempo mais vazio 
Do que longe do meu bem

Olha o céu, olha as estrelas
Que beleza de luar
Mas é tudo uma tristeza
Se eu não posso nem contra

O relógio bate as horas
Diz baixinho ela não vem
Ai de mim de tão altivo
Fiquei só sem o meu bem

Chora coração
Ouve só meus ais
Eu não posso mais
Chora coração

4. Pedra da Lua 02:54 th 
Toninho Horta & Cacaso 

Dia, mania
Tarde covarde, 
Noite açoite
Minha mãe calma e serena
Com seu sorriso inseguro
Toda vestida de branco
Hoje parece mentira
Hoje parece verdade
Menino levante cedo
Menino não chegue tarde

Dia folia, 
Tarde covarde
Minha mãe no seu piano
Morrendo dentro da tarde
Com seu sorriso mais puro
Toda vestida de branco

Eu só quero pensar
Que um dia você possa ser 
Minha Pedra da Lua
Minha paixão
Meu coração
Velando os meus passos
Velando os meus tropeços
Menino não morra cedo
Menino não chegue tarde
Dia mania... .
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5. Dona Lu 03:55 mp
Marco Pereira 

6. Mágoas de Caboclo 03:38 mp
Leonel Azevedo & J. Cascata 

Cabocla o seu olhar está me dizendo
Que você está me querendo
Que você gosta de mim
Cabocla não lhe dou meu coração
Hoje você me quer muito
Amanhã não quer mais não

Não creio mais em amor nem amizade
Vivo só para a saudade 
Que o passado me deixou
A vida para mim não vale nada
Desde o dia em que a malvada
O coração me estraçalhou

As vezes pela estrada enluarada
Lembro-me de uma toada
Que ela para mim cantava
Quando eu era feliz e não pensava
Que a desgraça em minha porta
Passo a passo me rondava

Depois que ela partiu eu fiquei triste
Nada mais pra mim existe
Fiquei no mundo a penar
E quando eu penso nela, oh grande Deus
Eu sinto dos olhos meus
Triste lágrima a rolar
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7. Eu Vim da Bahia 02:41 mp
Gilberto Gil 

Eu vim
Eu vim da Bahia cantar
Eu vim da Bahia contar
Tanta coisa bonita que tem
Na Bahia que é meu lugar
Tem teu chão, tem meu céu, tem meu mar
A Bahia que vive pra dizer
Como é que faz pra viver
Onde a gente não tem pra comer
Mas de fome não morre
Porque na Bahia tem mãe Iemanjá
Do outro lado Senhor do Bonfim
Que ajuda o baiano a viver
Pra sambar, pra cantar, pra valer
Pra morrer de alegria
Na festa de rua, no samba de roda
Na noite de lua, no canto do mar
Eu vim da Bahia
Mas eu volto pra lá
Eu vim da Bahia
Mas algum dia eu volto pra lá

8. As Rosas Não Falam 04:00 rl
Cartola

Bate outra vez
Com esperanças o meu coração
Pois já vai terminando o verão, enfim
Volto ao jardim
Com a certeza que devo chorar
Pois bem sei que não queres voltar para mim

Queixo-me às rosas
Mas que bobagem
As rosas não falam
Simplismente as rosas exalam
O perfume que roubam de ti

Devias vir para ver os meus olhos tristonhos
E quem sabe sonhavas meus sonhos, por fim
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9. Medley 03:44 rl

Lamento Sertanejo (Forró do Dominguinhos)
Gilberto Gil & Dominguinhos

Por ser de lá
Do sertão, lá do cerrado
Lá do interior do mato
Da caatinga do roçado
Eu quase não saio
Eu quase não tenho amigos
Eu quase que não consigo
Ficar na cidade sem viver contrariado

Por ser de lá
Na certa por isso mesmo
Não gosto de cama mole
Não sei comer sem torresmo
Eu quase não falo
Eu quase não sei de nada
Sou como rês desgarrada
Nessa multidão boiada caminhando a esmo

Maça do Rosto
Djavan

Que é isso preta? Não faça isso não, não, não, não, não
Esse seu chamego é bom demais para o meu coração

Me ame devagarinho 
Sem fazer nenhum esforço
Tô doido por teu carinho
Pra sentir aquele gosto
Que você tem na maçã do rosto

Vem morrer neste beijo que eu vou te dar
Por você meu desejo aumentou e pode me matar
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10. Inútil Paisagem 02:50 th
Antonio Carlos Jobim & Aloysio de Oliveira 

Mas pra que
Pra que tanto céu
Pra que tanto mar, pra que
De que serve esta onda que quebra
E o vento da tarde
De que serve a tarde
Inútil paisagem

Pode ser
Que não venhas mais
Que não venhas nunca mais
De que servem as flores que nascem 
Pelo caminho
Se o meu caminho
Sozinho é nada
É nada 

11. Dindi 06:05 rl
Antonio Carlos Jobim & Aloysio de Oliveira 

Céu, tão grande é o céu 
E bandos de nuvens que passam ligeiras 
Prá onde elas vão 
Ah! eu não sei, não sei 
E o vento que fala nas folhas 
Contando as histórias 
Que são de ninguém 
Mas que são minhas 
E de você também 

Ah! Dindi 
Se soubesses do bem que eu te quero 
O mundo seria, Dindi, tudo, Dindi 
Lindo, Dindi 
Ah! Dindi 
Se um dia você for embora me leva contigo, Dindi 
Fica, Dindi, olha Dindi 

E as águas deste rio aonde vão eu não sei 
A minha vida inteira esperei, esperei 

Por você, Dindi 
Que é a coisa mais linda que existe 
Você não existe, Dindi 
Olha, Dindi 
Adivinha, Dindi 
Deixa, Dindi 
Que eu te adore, Dindi
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12. Beijo Partido 05:03 th
Toninho Horta

Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura
E digo
Eu não gosto de quem me arruína em pedaços
E Deus é quem sabe de ti
E eu não mereço um beijo partido
Hoje não passa de um dia perdido no tempo
E fico longe de tudo o que sei
Não se fala mais nisso, eu sei
Eu serei pra você o que não me importa saber
Hoje não passa de um vaso quebrado no peito
E grito
Olha o beijo partido
Onde estará a rainha que a lucidez escondeu?
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Mastered by Bernie Grundman at Bernie Grundman Mastering, Los Angeles, CA.

produced by larry klein
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