FEITICEIRA
Pulsa
Pérsio Sani; Sandro Pavão; José Plascak

Deusa, livre por inteira

Força em forma de uma deusa

Maga sempre verdadeira

Dona de toda certeza

Eva curandeira

Bela, se aproveita

Me fez escravo da tua pureza

Me fez sugar da vida o que restou

Encanto dentro de uma caldeira

Enquanto você me seduz com

Repousa e brilha sobre a lua cheia

maldades... Feiticeira

Lenda sertaneja
Estou entregue sem saber

Eu sou seu refém, escravo, sem

quem sou

liberdade... Feiticeira

O poder que nos domina

Me entrego sem ver inteiramente

É só pecado e não tem valor

a sua face... Verdadeira

Força em forma de uma deusa
Dona de toda certeza
Bela, se aproveita
Me faz sugar da vida o que restou
Enquanto você me seduz com
maldades... Feiticeira
Eu sou seu refém, escravo, sem
liberdade... Feiticeira

FORÇA BRUTA
Pulsa
Pérsio Sani; Sandro Pavão; José Plascak

Em algum lugar
Há uma força que não pode parar
Que não tem medo de estar sozinha
Te desafia e quer se libertar
Fraqueza é só um pretexto
Uma escada para não se arriscar
Você não quer dar a cara para o
mundo, fica em cima do muro com
medo de alguém te acertar
Ache a força que se tem
Como você não há ninguém
Não há ninguém mais não
Não há ninguém
O fogo ao seu alcance
As vezes queima e não te deixa
crescer
Mas uma brasa está contida
Basta um assopro para aparecer
Ache a força que se tem
Como você não há ninguém
Não há ninguém mais não
Não há ninguém
Não há ninguém mais não
Ninguém não
Ninguém não
Não

METADE DE TUDO É NADA
Pulsa
Pérsio Sani; Sandro Pavão; José Plascak

O que não faz sentido se refaz
Aceite o que ficou para traz
Mas o que não se diz
Já se pensou
Olhamos de um lado para o outro
O outro nem sabe o que fez
Ser um só
Mesmo a dois
É se arrepender
Mentir depois
Estar só
Inteiro a dois
Quando um não quer
O que restou?
Uma das partes aceitou que não
tem culpa
Deixou de lado o que era paz
E o que não se quis
Se revelou
Não tem mais caminho nem retorno
Desequilíbrio a dois é estupidez

FRUTO DO PASSADO
Pulsa
Calor de um sonho nosso de um dia
Foi tão dificil, nem futuro tinha
Está tudo certo foi um pelo outro

Procure ao vento o que está escrito
“Nunca perdido, sempre reencontrado”
Reviva um sonho que já foi possível

Cavamos fundo, mas achamos um tesouro!

Ainda vivo fruto do passado

Ah... Ah...

Ah... Ah...

Ainda tem bem mais por vir

Ah... Ah...Ainda tem bem mais por vir
Ah... Ah...

Nenhum presente vem sem um passado

Ah... Ah...Sempre muito mais por vir

Toda conquista põe a dor de lado
Agora basta ir seguindo em frente

(3x) Sempre muito mais por vir...

Levando ao mundo tudo o que a gente sente

Sempre muito mais!
Ah... Ah...

Sempre muito mais!

Ah... Ah...Ainda tem bem mais por vir
Sempre muito mais por vir...
Procure ao vento o que está escrito
“Nunca perdido, sempre reencontrado”
Reviva um sonho que já foi possível
Ainda vivo fruto do passado
Ah... Ah...
Ah... Ah...Ainda tem bem mais por vir
É.... Procure ao vento
Ache o seu tesouro
Leve um sentimento
Faça um pelo outro
(Solo)

NUA E CRUA
Pulsa
Pérsio Sani; Sandro Pavão;
José Plascak; Pedro Abdalla.

Quando as perguntas mentem,
se apagam promessas,
tudo chega ao fim.
Não há o que fazer!
Fugi como todos fogem;
mas fui pro outro lado para prosseguir,

Verdade quando sincera,
É mais terrível para compreender.
Difícil de aceitar!
O amor se faz na verdade de que
ninguém vence ao se corromper.
É melhor encarar!

pra tentar entender.

(Solo 1)

Mentir esconde a luz atrás da sombra.

Toda verdade é um jogo de poder.

É tão cruel te faz sumir...

(A conquista está em você)

Quando as respostas morrem,
surge o desejo de gritar por mim,

Aceite o jogo, não há como perder.
A verdade te faz ascender!

alguém vai perceber.

(Solo 2)

Nem toda via é dupla, mas sei que

Toda verdade é um jogo de poder.

acredito e vou seguindo assim,

(A conquista está em você)

onde eu consigo ver.

Aceite o jogo, não há como perder.

Toda verdade é um jogo de poder.
(A conquista está em você)
Aceite o jogo, não há como perder.
Não há como perder!

Toda verdade é um jogo de poder.
(Que esconde a mentira)
Aceite o jogo, não há como perder.
Tudo isso está em você!

AMOR VODU

Amor presente,

Pulsa (Original – Alien Corp Band)

você me faz ser mais um

Pérsio Sani; Sandro Pavão;
Walter Scheufler; José Plascak.

inocente...
Amor Vodu!

Ei você, o que é que faz
com esse drink assim na mão?
Lugar triste, outro bar,
não há nada que é em vão!
Você tem o que quiser,
mas eu sei que ainda quer mais.
Encaro um rosto, perco o foco,

(Oh...)
No silêncio a sua voz;
Na luz se misturou;
Num tom vazio, você se aproximou.
Um beijo firme entre nós;
Mal pensamento me tomou;
No vento frio, você se entregou.

então fico para trás.
(Solo )
Ei garota, o que faremos
nessa noite aqui no bar?
Nessas mesas, neste templo,
todos podem se encontrar.
Horas passam, bem que eu tento
saber tudo o que quer...
Um sorriso decidiu,
você é o que quiser.

Você deixou um tal feitiço
na saudade que eu mostrei;
Girou linda ao som da rua
não é à toa que eu pirei.
Sou seu escravo, estou mudado,
daqui não posso fugir;
Nada mais me satisfaz
só você eu consigo ouvir.

Amor ausente,
me leva e faz de mim
um inocente...
Amor Vodu!

Amor presente,
você me faz ser mais um
inocente...
Amor Vodu!

