


04. O FIM É SÓ O COMEÇO (coração)
(Gustavo Galo e Ciça Góes)

BR10H1400014

muda a voz 
muda o canto
muda o tom

muda a moda
tudo muda
muda todo

o som
você não quer 

coração
com medo

você não quer 
coração

mudo 
enquanto

muda
a 

canção 
mudo 

enquanto
muda

a 
canção

06. FOGO FOGO 
(Gustavo Galo e Marcelo Segreto)
BR10H1400016

bárbara
bandida 
na taverna
na baderna
na balada
angél ica
caída 
molotov
love love
balaclava
bela que bai la
diabalalaika
me l ike  me ouça
meu coração
não cabe na bolsa
minha paixão
não faz poupança
é fogo fogo fogo

08. LAMPEJO
( Iara Rennó e Gustavo Cabelo)
BR10H1400018

no seu olho luzindo
o segredo do abismo

no sorr iso do olho
o abismo luzindo

no olhar o lampejo
do desejo surgindo

do seu bei jo me vejo
no abismo sorr indo

09. MOREMÁXIMO
(Gustavo Galo e Paloma Mecozzi)

BR10H1400019

amor é o máximo
i want more

amor é um maço
i want more

mormaço é pouco
i want more

amor

10. AMORES VÃO 
(Gustavo Galo)
BR10H1400020

iracema foi embora
inês saiu nunca vol tou
margarida sumiu do metrô
eugênia par t iu cidade afora
gabrie la casou com moacir
malvina abandonou
pafúncia paciência deve r i r
do coração de outro cantor
despedidas são da vida
vida entre avenidas
a dor é menor
quando termina em samba

11. O FIM É SÓ O COMEÇO
(Gustavo Galo e Ciça Góes)

BR10H1400021

muda a voz 
muda o canto
muda o tom

muda a moda
tudo muda
muda todo

o som
você não quer 

coração
com medo

você não quer 
coração

mudo 
enquanto

 muda
a 

canção 
mudo 

enquanto
muda

a 
canção

12. AOS MEUS AMIGOS 
(Tomás Bastos)
BR10H1400022

aos meus amigos
de vida e de passada
eu não vou pedir mais nada
só vos canto essa canção
salve o amor salve a paixão
salve o cantar de um coração
eu sei que mesmo sem saber
um dia vou vol tar a ver

13. UMA BANDA 
(Gustavo Galo, Guto Nogueira 
e Ra�nha Werblowsky)
BR10H1400023

para André Abujamra

uma banda grande é demais
não cabe no elevador
não cabe no camarim
não cabe no estúdio
não cabe nos jardins
não cabe no mercado
não cabe assim
não cabe na cama
não cabe no caminho
uma banda grande é demais
e cabe só onde tem tesão
uma banda grande é demais 
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(Gustavo Galo, Ciça Góes, 
Fel ipe Botelho e Marcelo Segreto)
BR10H1400012

eu não sou o seu tesouro
eu não sou o seu mi lhão
eu não sou sua miami
eu não sou sua mansão
eu não sou o seu ouro
eu não sou seu avião
eu não sou seu caviar
eu não vou pro seu carrão
pode tentar,  pode tentar
vai �car só
na ostentação
eu não sou o seu cruzeiro
eu não sou seu edredon
eu não sou sua jacuzzi
não sou seu te lão neon
eu não sou seu iate
eu não sou o seu bem bom
eu não sou seu camarote
eu não vou pro seu colchão
o que me tenta é o te te a te te
tente algum outro refrão
eu não sou o seu tesouro
cê não é o meu tesão

03. DIACHO 
(Gustavo Galo) 
BR10H1400013

diacho
pra quê tanto dior? 
pra quê
tanto armani no armário?
me diz
tanta lã tanto nó 
pra quê
tanta prada ô diabo?
se o melhor da vida
a gente faz sem renda
se renda ao calor
se renda 

05. SMEX SMOV 
(Tomás Bastos, Dani lo Sene, André Mourão 
e Trupe Chá de Boldo)
BR10H1400015

essa é a dança, a dança da mudança
começa no corpo
tal  qual fogo em palha nu todo se espalha
dança pelo corpo
passa pela nuca
cai pro calcanhar
roça o pescoço
toca algum lugar

07. CINE ESPACIAL
( Ju l ia Val iengo e Tatá Aeroplano)
BR10H1400017

barr icadas do lado de fora
nós dois por dentro de nada
nós dois por fora de tudo
calados
como dois bandidos
perdidos
barr icadas do lado de fora
nós dois por dentro de nada
nós por fora de tudo
abraçados
como dois perdidos
bandidos

seria o encontro per fei to
um cine no meio da tarde
a chuva invadindo a cidade
impossível

barr icadas do lado de fora
a gente voando bem al to
nós dois num sal to no espaço
impossíveis
como dois amantes
calados

a cena do �lme debaixo da água
a sala do cine em cima da hora
desprende do asfal to e levanta
um navio

essa nave vai voar
a cidade submersa
essa nave vai te buscar
na cidade subversa
eu também quero chegar
na cidade submersa
eu também quero �utuar
na cidade subversa

01. JOVEM-TIRANO-PRÍNCIPE-BESTA
(Negro Leo) 
BR10H1400011

jovem- t i rano-pr íncipe-besta
você tá ferrado
você vai ferrar 
com tudo
vai ferrar 
com o mundo
vai t razer de vol ta
vai t razer de vol ta deus
vai t razer de vol ta deus 
e a promessa de ferrar de novo 
com tudo


