
Vanusa, Eu N?o Sei (I Don't Know)
Tempo de apostar 
na segurana do amor (Manolo)
No sei (Vanusa)
Tempo de saber o que vai
ser de n&amp;oacute;s dois (Manolo)
Eu no sei (Vanusa)
Voc vem assim,
S&amp;oacute; simpatia e amor,
Sem temor (Manolo)
Eu no sei se vai durar
Para sempre
Um amor que vem 
to de repente
Assim (Manolo)

Seu amor promete
Tudo que eu sonhei (Vanusa)
Eu no sei (Manolo)
Como a luz do sol
depois do anoitecer (Vanusa)
Pode ser (Manolo)
Se n&amp;oacute;s dois queremos
Temos que tentar 
nos amar (Vanusa)
Pode ser que seja
para sempre
E quem sabe 
o que  permanente? (Vanusa)

Vem! (Manolo) Vem! (Coral)
S&amp;oacute; n&amp;oacute;s dois
Quem sabe (Manolo)
Sabe! Sabe! Sabe! (Coral)
Nesse amor (Manolo)
Veja s&amp;oacute;
Eu serei seu corao 
a falar (Manolo)
Eu s&amp;oacute; penso 
em te amar (Vanusa)

Que o amor para n&amp;oacute;s 
seja eterno
Eterno enquanto durar (Vanusa e Coral)
h! h! h!...

Eu queria que seus sonhos
S&amp;oacute; me dessem amor (Manolo)
Eu no sei (Vanusa)
Eu poder dar de mim 
pra voc o melho (Manolo)
Eu no sei (Vanusa)
Quem saber se foi bom
te conhecer?
Quem saber?
Eu no sei se vai durar
para sempre
Um amor que vem 
to derepente 
Assim (Manolo)

Quem pode apostar
na segurana do amor (Vanusa)
Eu no sei (Manolo)
Quem pode saber o que vai



ser de n&amp;oacute;s dois (Vanusa)
Eu no sei (Manolo)
Voc vem assim 
S&amp;oacute; simpatia e amor
Sem temor (Vanusa)

/Eu no sei se vai durar
Pra sempre
Um amor que vem 
to de repente
Assim/ (Vanusa e Manolo)

Te amar nem sempre 
 o melhor? 
Eu no sei! (Manolo)
Eu no sei! (Vanusa)
Eu no sei! (Manolo)
No sei! (Vanusa)

Voc vem assim
S&amp;oacute; simpatia e amor
Sem temor (Manolo)

Pode ser que seja 
para sempre
E quem sabe o que  permanente? (Vanusa e Manolo)
Vem! (Manolo)
Vem! (Vanusa)

Mas, voc me ama? (Manolo)
Eu no sei! (Vanusa)
h! Voc no sabe?! (Manolo)
No! (Vanusa)
h! Eu tambm 
no sei! (Manolo)
h! Voc t brincando comigo?! (Vanusa)
No, eu no brinco
Eu s&amp;oacute; amo! (Manolo)
Eu no sei! 
Eu no sei! (Vanusa)
Voc no sabe?! (Manolo)
Diz, diz que 
me ama, vai! (Vanusa)
Eu te amo! (Manolo)
Eu no sei! (Vanusa)
Agora, 
voc brinca comigo? (Manolo)
No! No! Eu no estou brincando! (Vanusa)
Eu no sei!
Eu no sei! (Manolo)
No sabe,
O amor  assim mesmo! (Vanusa)
...

OBS.: Cantam Vanusa e Manolo Otero - elep: &quot;Ella...! - 1988.
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