
Vanusa, Como Nossos Pais
No quero lhe falar meu grande amor
Das coisas que aprendi nos discos.
Quero lhe contar como eu vivi
E tudo que aconteceu comigo.
Viver  melhor que sonhar
E eu sei que o amor  uma coisa boa, mas tambm sei
Que qualquer canto  menor que a vida de qualquer pessoa
Por isso cuidado meu bem h perigos na esquina
Eles venceram e o sinal est fechado pra n&amp;oacute;s que somos jovens
Para poder abraar meu irmo e beijar minha menina, na rua
 que se fez o meu lbio, o meu brao, e a minha voz
Voc me pergunta pela minha paixo
Digo que estou encantado com uma nova inveno
Eu vou ficar nesta cidade, no vou voltar pro serto
Pois vejo vir vindo no vento, o cheiro da nova estao
Eu sei de tudo na ferida viva do meu corao
J faz tempo eu vi voc na rua, cabelo ao vento gente jovem reunida
Na parede da mem&amp;oacute;ria essa lembrana  o quadro que d&amp;oacute;i mais
Minha dor  perceber que apesar de termos feito tudo, tudo que fizemos
Ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos
Como nossos pais
Nossos dolos ainda so os mesmos
E as aparncias no enganam no. Voc diz que depois deles
No apareceu mais ningum. Voc pode at dizer
Que eu estou por fora ou ento que eu estou inventando
Mas  voc que ama o passado e que no v
 voc que  ama o passado e que no v que o novo sempre vem
Hoje eu sei que quem me deu a idia
De uma nova conscincia e juventude, est em casa guardado por Deus
Contado vil metal
Minha dor  perceber que apesar de termos feito tudo, tudo que fizemos
Ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos
Como nossos pais
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