


1.Cê Não Vai Me aCoMpaNhar
ArnAldo Antunes – voz • edgArd scAndurrA – voz/violão nylon/ 
guitArrAs/percussão• sidiki diAbAté – korA bAse e solo
br.rc7.11.00007 - rosA celeste/Flerte FAtAl - 03:04

eu sigo só nA minhA ondA
cê não vAi me AcompAnhAr
eu sigo o sol, não quero sombrA
nem ninguém prA me AssombrAr
eu tô no dente dA serpente
eu tô nA jAulA do leão
dAnçAndo nA chApA quente do Fogão
vou sozinho em meu cAminho
cê não vAi me AcompAnhAr

ApAguei minhAs pegAdAs
prA você não me AlcAnçAr
deletei minhAs pAlAvrAs
prA você não rAstreAr
sou mAis um sobrevivente
nAmorAndo A solidão
no meio de tAntA gente sem direção

meu cAminho é só comigo
cê não pode AcompAnhAr

vou por ForA dessA estrAdA
prA ninguém me AcompAnhAr
horA certA, mAdrugAdA
longe do seu doce lAr
tô nA beirA do Acidente
tô nA bocA do vulcão
distAnte de tAntA gente que tem rAzão 

eu tô no dente dA serpente
eu tô nA jAulA do leão
dAnçAndo nA chApA quente do Fogão

sou mAis um sobrevivente
nAmorAndo A solidão

A curvA dA cinturA
vAi prA lá
A beirA dA cAdeirA
vem prA cá
deixA A ondA chegAr
bem devAgAr

A pernA dA meninA
quer mexer
e A neblinA
vAi umedecer 
deixA A seivA correr
bem devAgAr

o diA nAsceu
AmAdureceu
A FrutA cAiu
semente cresceu

mAr e AreiA
sempre A se beijAr
e A FolhA dA pAlmeirA
A bAlAnçAr
deixA A ondA chegAr
bem devAgAr
o rAbo dA sereiA
quer mexer
seu rebolAdo
quer me enlouquecer
deixA A seivA correr
bem devAgAr

A noite desceu
e se oFereceu
estrelA cAiu
semente cresceu

2. a CurVa Da CiNtura
ArnAldo Antunes – voz • edgArd scAndurrA – vocAis/violÕes de Aço/ 
guitArrAs • sidiki diAbAté – korA • lAssAnA diAbAté – bAlAFon
• AboubAkAr diAbAté (Ab) – djembe | br.rc7.11.00002 - rosA celeste/
Flerte FAtAl - 02:54

3. Grão De Chãos
(ArnAldo Antunes/liminhA/pAulo miklos)
ArnAldo Antunes – voz • edgArd scAndurrA – vocAis/violão nylon/
guitArrA • toumAni diAbAté – korA
br.rc7.11.00006 - rosA celeste/WArner - 03:37

A terrA trAz, A terrA levA
A terrA leve, A terrA pesA

e FicA perto de você

A terrA pé, A terrA pedrA
A terrA céu dA telA terrA

4. Kaira
(toumAni diAbAté) - letrA AdicionAl: ArnAldo Antunes
ArnAldo Antunes – voz • edgArd scAndurrA – vocAis/guitArrA • toumAni 
diAbAté – korA • sAFiAtou diAbAté – improviso vocAl • lAssAnA diAbAté – 
bAlAFon | br.rc7.11.00015 - rosA celeste/bmg - 04:24

A músicA mudA você
você mudA mAis Alguém
Alguém mudA outro Alguém
que mudA você tAmbém

você mudA A cAdA momento
A músicA mudA o tempo
você é um instrumento
A músicA mudA você

prA melhor, prA melhor, prA melhor

A músicA mudA o corpo
e A dAnçA AjudA A mudAnçA
A músicA de um outro
desFAz A suA distânciA

o mundo mudA você
os outros te mudAm muito
você mudA prA crescer
A músicA mudA o mundo

prA melhor, prA melhor, prA melhor

A músicA mudA o vento
o pé tAmbém mudA o chão
Assim como o pensAmento
mudA suA sensAção

A músicA mudA tudo
e tudo mudA você
você é você porque mudA
A músicA AjudA A ser

bem melhor

e FicA perto de você

A terrA some Além do monte
e todA A Fome do horizonte
estende A terrA
Aonde está você

A serrA segue Além dA Fonte
e todA A sede do horizonte
estende A ponte
terrA Até você

A terrA virgem, terrA velhA
o bArro grAmA, A lAmA relvA

e FicA perto de você

A terrA grão de chãos, A terrA,
A terrA berço, pão e guerrA

e FicA perto de você

A terrA some Além do monte
e todA A Fome do horizonte
estende A terrA
Aonde está você

A serrA segue Além dA Fonte
e todA A sede do horizonte
estende A ponte
terrA Até você

A terrA cArregA e descArregA
regA regA A terrA
A terrA cArregA e descArregA
regA regA A terrA

A terrA cArregA e descArregA
regA regA A terrA
A terrA cArregA e descArregA
regA regA A terrA



eu tenho um cArro de senhor
eu uso um terno de senhor
sim senhor

me chAmAm de senhor
e quAndo gAsto dinheiro, “o seu troco, senhor”
e se deixo gorjetA dizem: “obrigAdo, senhor”

e tenho muito pouco tempo
e no meu tempo cAbe sempre menos tempo
o tempo de um senhor é muito pouco tempo

e tenho muito pouco tempo
e no meu tempo cAbe sempre menos tempo
o tempo de um senhor é muito pouco tempo

e estou sempre ocupAdo
e Ando sempre ApressAdo
pois tenho um monte de trAbAlho
prA FAzer vAler o meu sAlário 

mAs tenho meu tempo ocioso
pArA gAstAr do jeito que For mAis gostoso
e posso ver televisão
deitAdo nA cAmA, com o meu roupão

um roupão de senhor
no elevAdor me chAmAm de senhor
o gArçon me perguntA: 
“o que vAi querer, senhor?”

5. ir, Mão
ArnAldo Antunes – voz • edgArd scAndurrA – voz/violão Aço/ 
steel guitAr • zoumAnA teretA – soku/vocAl
br.rc7.11.00014 - rosA celeste/Flerte FAtAl - 02:58

ir, mão,
cAir,
cAber não
no oco
do soco
que dAriA ou
no eco seco
que o seu som
FAriA
contrA:
pedrA
espinho
espelho espAtiFAdo
ou Algo As
sim, não:
em Algo
dão

8.Cara
ArnAldo Antunes – voz • edgArd scAndurrA – vocAis/
violão Aço/guitArrA/percussão • sidiki diAbAté – korA
br.rc7.11.00003 - rosA celeste/Flerte FAtAl - 03:22

cArA,
tem um cArA nA suA
cArA,
tem um cArA nA suA

cArA,
tem um cArA nA suA cArA.

ou entrA nA dele como ele
ou ele usA A suA
cArA

ou desviA o zelo do espelho
ou ele FicA cArA A
cArA,
tem um cArA nA suA cArA...

ou desligA dorme ApAgA párA
ou encArA que te en-
cArA.

ou descobre A cArA desse cArA
ou suA máscArA escAn-
cArA,
tem um cArA nA suA cArA...

6. se VoCê
ArnAldo Antunes – voz • edgArd scAndurrA – voz/violão nylon/
guitArrAs/percussão • sidiki diAbAté – korA
br.rc7.11.00011 - rosA celeste/Flerte FAtAl - 05:12

se você
não disser
o que você quer
ninguém vAi lhe Atender
se você não souber 
o que quer
não vAi nem poder dizer

se você
não se der
A chAnce de tentAr
sAber o que quer

7. uM seNhor
ArnAldo Antunes – voz • edgArd scAndurrA – vocAis/violÕes 
12 cordAs/guitArrA/bumbo • sidiki diAbAté – korA
br.rc7.11.00009 - rosA celeste/Flerte FAtAl - 03:19

eu sou um senhor
no elevAdor me chAmAm de senhor
o gArçon me perguntA: 
“o que vAi querer, senhor?”

gosto de ser um senhor
o porteiro Abre A portA prA um senhor
As pessoAs cumprimentAm um senhor
todo mundo respeitA um senhor

e tenho muito pouco tempo
e no meu tempo cAbe sempre menos tempo
o tempo de um senhor é muito pouco tempo

e tenho muito pouco tempo
e no meu tempo cAbe sempre menos tempo
o tempo de um senhor é muito pouco tempo

devo ser um senhor

9.psiu
ArnAldo Antunes – voz • edgArd scAndurrA – voz/coros/ 
violão nylon/steel guitAr • toumAni diAbAté – korA
br.rc7.11.00010 - rosA celeste/Flerte FAtAl - 03:16

eu sou um senhor
no elevAdor me chAmAm de senhor
o gArçon me perguntA: 
“o que vAi querer, senhor?”

gosto de ser um senhor
o porteiro Abre A portA prA um senhor
As pessoAs cumprimentAm um senhor
todo mundo respeitA um senhor

e tenho muito pouco tempo
e no meu tempo cAbe sempre menos tempo
o tempo de um senhor é muito pouco tempoe 
tenho muito pouco tempo

nuncA vAi
nem sAber 
como poderiA ser

por isso digA sempre que souber
sAibA sempre que quiser
queirA sempre que se der

prA que eu possA
perceber
prA que eu possA Ao menos
responder
prA que eu possA
entender
prA que eu possA lhe Atender  



se Ando cheio
me diluA
se estou no meio
concluA
se perco o Freio
me obstruA
se me Arruinei

reconstruA

se sou um Fruto
me roA
se viro um muro
me ruA
se te mAchuco

me doA
se sou Futuro
evoluA
você 
que me continuA

se eu não crescer
me destruA
se obcecAr
me distrAiA
se me gAnhAr
distribuA
se me perder
subtrAiA

se estou no céu
me Abençoe
se eu sou seu
me possuA
se dou um duro
me sue
se sou tão puro
poluA

você 
que me continuA

se sou vorAz
me sAcie
se For demAis
Atenue
se Fico Atrás
Assobie
se estou em pAz
tumultue

se eu Agonio
me Alivie
se me entedio
me dê ruA
se te bloqueio
desvie
se dou recheio
usuFruA

você 
que me continuA

e no meu tempo cAbe sempre menos tempo
o tempo de um senhor é muito pouco tempo

cArA,
tem um cArA nA suA
cArA,
tem um cArA nA suA
cArA,
tem um cArA nA suA cArA.

ou entrA nA dele como ele
ou ele usA A suA
cArA

ou desviA o zelo do espelho
ou ele FicA cArA A
cArA,
tem um cArA nA suA cArA...

ou desligA dorme ApAgA párA
ou encArA que te en-
cArA.

ou descobre A cArA desse cArA
ou suA máscArA escAn-
cArA,
tem um cArA nA suA cArA...

10.Que Me CoNtiNua
ArnAldo Antunes – voz • edgArd scAndurrA – vocAis/ 
violão nylon/bAnjo/guitArrA • toumAni diAbAté – korA
br.rc7.11.00008 - rosA celeste/Flerte FAtAl - 04:18

11.NebliNa De areia
edgArd scAndurrA – violão Aço/guitArrA/bumbo • toumAni 
diAbAté – korA solo mi • sidiki diAbAté – korA bAse sol • gAndA 
tounkArA – n’goni
br.rc7.11.00017 - Flerte FAtAl - 03:26

12.Muito aléM
edgArd scAndurrA – voz/violão Aço/bumbo/guitArrAs 
• ArnAldo Antunes – voz • sidiki diAbAté – korA
br.rc7.11.00012 - rosA celeste/Flerte FAtAl - 03:54

muito Além
do jArdim
há um mundo muito grAnde
pArA mim

muito Além
dA tevê
há um mundo de verdAde
prA você

tire os pés do chão, 
ponhA os pés nA estrAdA

muito Além
do convés
há um mAr e um céu 
prA nós dois

prA nós dois
há um céu
do convés
muito Além

tire os pés do chão, 
ponhA os pés nA estrAdA

13.Coração De Mãe
edgArd scAndurrA – voz/violão nylon/guitArrAs/beAtbox 
(percussão) • ArnAldo Antunes – voz • toumAni diAbAté – 
korA • lAssAnA diAbAté – bAlAFon
br.rc7.11.00004 - rosA celeste/Flerte FAtAl - 04:40

trintA e poucos Anos ou mAis
um tremor discreto nA voz
unhAs de esmAlte lilás
nos dedos dAs mãos e dos pés

nuvens pAssAm tão devAgAr
nos cAbelos cor de Avelã
quAndo FAlA sinto exAlAr
suA línguA doce hortelã

não vou te deixAr nA mão
nem vou te deixAr A pé
prêmio de consolAção

FAz de mim o que quiser

eu tenho um corAção de mãe...

quAndo se debruçA no bAr
os seus olhos cruzAm os meus
me convidA pArA dAnçAr
vAi emborA e não diz Adeus

sAlto Alto no meio-Fio
mAdrugAdA já quAse diA
nenhum táxi pAssA vAzio
posso te FAzer compAnhiA

não vou te deixAr nA mão
nem vou te deixAr A pé
prêmio de consolAção
FAz de mim o que quiser

eu tenho um corAção de mãe...

e depois de um Ano ou um mês
ApArece triste, AbAtidA
 pArA me Ferir outrA vez
pArA eu lhe curAr A FeridA

trintA e poucos Anos ou mAis
um tremor discreto nA voz
unhAs de esmAlte lilás
nos dedos dAs mãos e dos pés

não vou te deixAr nA mão
nem vou te deixAr A pé
prêmio de consolAção
FAz de mim o que quiser

eu tenho um corAção de mãe...



produced & mixed by gustAvo lenzA. AdditionAl 
production: chico sAlem & zé nigro. production 
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All enquiries: inFo@kArtelcreAtive.co.uk

www.maisumdiscos.com  
www.kartelcreative.com
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14. Meu Cabelo
ArnAldo Antunes – voz • edgArd scAndurrA – voz/violão 
Aço/guitArrA/bumbo • toumAni diAbAté – korA •  Almoudou 
konAté (dit mondieu) – tAlking drum.
br.rc7.11.00005 - © edition et productions sidonie/
melody nelson publishing. used by permission. All rights 
reserved. 
(letrA em português: ArnAldo Antunes) - 03:25

elisA, elisA
elisA, AgArrA meu pescoço
elisA, elisA
elisA, cAtA meus piolhos
enFiAndo As unhAs
e os delicAdos dedos
nA FlorestA
desses meus cAbelos

que AlisA, elisA
AlisA e enroscA o meu cAbelo
elisA, elisA
escovA e o divide Ao meio
FAz AlgumAs trAnçAs
vAi me descAbelAndo
nós criAnçAs
de treze e quAtorze Anos 

lisA, elisA
nós não ligAmos prA ninguém
elisA, elisA
um com o outro estAmos bem
teus vinte, meus quArentA
se você pensA que isso
me AtormentA
sAibA que eu não ligo, elisA


