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Comentado [TD1]:  



Wouldn't It Be Loverly? – My Fair Lady – Bão de Mais 

A vida aqui ta ruim 

Eu acho que vou pra Pari 

A baronesa convidou 

Pra festa em Capri 

O meu verão eu vou passar 

Nas ruas de Madrid 

Mas vai ser tão bão demais! 

Eu só quero um lugar pra mim 

Bem quentinho e só pra mim 

Um lugarzinho assim 

Meu Deus! Mas era bão demais! 

Chocolate pra mim comer 

Chá com leite pra mim beber 

Carvão pra me aquecer 

Meu Deus! Mas era bão demais! 

Eu sentada numa almofada de cetim 

Que bão! 

De repente alguém me diz 

Que é hora do meu bombom 

E esse alguém vai se aproximar 

No meu colo se aconchegar 

E vai me agasalhar 

Meu Deus! Mas era bão demais! 

Bão demais! 

Bão demais! 

Bão demais! 



Bão demais! 

Eu só quero um lugar pra mim 

Bem quentinho e só pra mim 

Um lugarzinho assim 

Meu Deus! Mas era bão demais! 

Chocolate pra mim comer 

Chá com leite pra mim beber 

Carvão pra me aquecer 

Meu Deus! Mas era bão demais! 

Eu sentada numa almofada de cetim 

Que bão! 

De repente alguém me diz 

Que é hora do meu bombom 

(Hora do doce!) 

E esse alguém vai se aproximar 

No meu colo se aconchegar 

E vai me agasalhar 

Meu Deus! Mas era bão demais! 

Bão demais! 

Bão demais! 

Bão demais! 

Meu Deus! Mas era bão demais! 

Bão demais! 

Bão demais! 

Bão demais! 

Bão demais! 
 
 



I Could Have Danced All Night – My Fair Lady – Agora Eu Vou Dançar  

Oh não! Dormir agora não 

Agora tudo quer amanhecer 

Sim! Sim! A tudo eu digo sim 

Tudo agora pode acontecer 

Agora eu vou dançar 

E nunca mais parar 

E nunca mais sofrer 

Agora eu quero mais 

Eu vou correndo atrás 

Da vida pra viver 

Aconteceu 

Como se fosse um sonho 

E eu já não sei como acordar 

Ele tocou em mim 

E despertou em mim 

Essa vontade de dançar 

Já são três horas 

Já ta na hora 

É hora de dormir 

Agora eu vou dançar 

(Já é manhã, já é demais) 

E nunca mais parar 

(Não pode ser, não pode mais) 

E nunca mais sofrer 

(O sol já vem sim, você também sim 

Precisa descansar, não pode mais) 



Agora eu quero mais 

(Não pode mais rodopiar) 

Eu vou correndo atrás 

(Não pode mais escorregar) 

Da vida pra viver 

(Já é manhã sim e ao nosso afã sim 

Vamos voltar) 

Aconteceu 

Como se fosse um sonho 

E eu já não sei como acordar 

Ele tocou em mim 

(Lá vem o sol, já vai surgir) 

E despertou em mim 

(Vem pro lençol, vamos dormir) 

Essa vontade de dançar 

Eu compreendo 

Foi tudo lindo 

Mas é melhor dormir 

Agora eu vou dançar 

E nunca mais parar 

E nunca mais sofrer 

Agora eu quero mais 

Eu vou correndo atrás 

Da vida pra viver 

Aconteceu 

Como se fosse um sonho 

E eu já não sei como acordar 



Ele tocou em mim 

E despertou em mim 

Essa vontade de dançar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In my Own Little Corner – Cinderella – No meu próprio cantinho 

Aprendi a dizer sempre sim 

Aceitar toda ordem que dão 

Mas existe um lugar só pra mim 

E lá reina o meu coração 

No meu próprio cantinho 

Meu mundinho eu criei 

Meu olhar enxerga o que eu quero ver 

Se eu sonhar passarinho 

Passarinho eu serei 

Pra voar pra tudo que eu quero ser 

Sou princesa, sou criada ou professora 

Sou cantora, prima donna em Milão 

Danço valsa com o galã ou com a vassoura 

Meu vestido é de seda ou de chitão 

Se eu quiser, sou mimada 

Sei brincar com o amor 

E arrastar rapazes atrás de mim 

Basta só me deixar 

No meu próprio cantinho 

Pra sonhar e sonhar não tem fim 

Meu olhar enxerga o que eu quero ver 

Cortesã em Granada, recatada em Pequim 

E no mar, sereia é o que eu serei 

E quem sabe numa praia eu seja vista 

Numa tal Copacabana, um calçadão 

De repente eu tô na capa da revista 



E o meu nome é “garota do verão” 

Eu perdida na selva, desarmada e só 

E um leão tá pronto pra me escolher 

Basta só acordar 

No meu próprio cantinho 

Onde eu sou sempre o que eu quero ser 

Meu olhar enxerga o que eu quero ver 

Basta só eu ficar no meu próprio cantinho 

Pra sonhar 

(Pra sonhar) 

E sonhar 

(E sonhar) 

Não tem fim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Have Confidence – A Noviça Rebelde – Eu Confio 

O que vai ser de mim agora? 

Que rumo eu vou seguir agora? 

Se tudo é tão perfeito 

Se há um mundo lá fora pra mim 

Por que esse nó no meu peito? 

Por que eu me sinto assim? 

Eu sempre quis aventura 

E fui atrás do que sonhei 

Pois Deus me deu aventura 

E agora eu já não sei 

Um capitão e sete filhos 

Não têm nada pra assustar 

Ai, eu devo enfrentar meu destino 

E eu hei de chegar até o fim 

É preciso encontrar meu caminho 

E coragem lá dentro de mim 

Coragem de olhar nos olhos deles 

E ser alguém na frente deles 

E ser bem forte 

E forte eu serei 

Eu sou mais eu 

Que eles venham com problemas 

Eu não vou me amedrontar 

Todos eles vão querer me reprovar 

Mas sei que no fim 

Eu confio mais em mim 



E vou deixar bem claro 

Que o caso agora é meu 

E pras crianças, eu declaro: 

Quem manda aqui sou eu 

Sou eu sim! 

Cada dia mais segura 

Cada dia muito mais 

Mais certeza que, no fundo, eu sou capaz 

Eu sei que no fim 

Eu confio mais em mim 

Eu confio nas estrelas 

E no sol que vai brilhar 

Com certeza a primavera vai chegar 

Eu sei que no fim 

Eu confio mais em mim 

A força vem da gente 

A força a gente faz 

A força tá em olhar pra frente 

E se jogar, Jogar! 

E agora 

Eu me atiro com vontade 

Lá vou eu na contramão 

Eu confio que eu confio mais então 

Ai Deus! 

Eu confio que eu confio mais então 

Eu sei que no fim 

Eu confio mais em mim! 



(I’m) Always True To You In My Fashion – Kiss Me Kate – Mas eu sou sempre fiel só 

que do meu jeito 

E você não tem ciúme 

Tá fingindo e batendo o pé 

E não tem por que se eu sou seu bebe! 

Mas por que eu não sou? 

Se um rapaz me convidar 

Pra um cinema ou pra jantar 

Não preciso nem pensar 

Eu já aceitei 

Mas eu sou sempre fiel só que do meu jeito 

Mas eu sou sempre fiel como só eu sei 

Eu adoro um Pequinês 

Que eu ganhei de um japonês 

Que de quando em vez 

Me mostra o seu  

Chapéu 

Mas eu sou sempre fiel só que do meu jeito 

Mas eu sou sempre fiel como só eu sei 

Eu jamais diria não 

Para quem me estende a mão 

Pois quem dá a mão 

Recebe então 

Meu deus 

Mas eu sou sempre fiel só que do meu jeito 

Mas eu sou sempre fiel como só eu sei 

Tem um cara de paris 



Que me ofereceu rubis 

Com um rubi aqui 

E um beijinho ali 

Troquei 

 Mas eu sou sempre fiel só que do meu jeito 

Mas eu sou sempre fiel como só eu sei 

Tem um certo Mister Fritz 

Que me leva sempre ao Ritz 

E depois do Ritz 

Que brincar de bis 

Brinquei 

Mas eu sou sempre fiel só que do meu jeito 

Mas eu sou sempre fiel como só eu sei 

Tem um tal de Valdeci 

Que pescou um lambari 

Me pediu para eu segurar 

E eu segurei 

Mas eu sou sempre fiel só que do meu jeito 

Mas eu sou sempre fiel  

Como só eu sei 

 

 

 

 

 

 

 



I Hate Man – Kiss Me Kate – Homens Não 

Homens Não 

Não quero homem nem limpando o chão 

O homem pra mostrar que é homem mostra com capricho 

E cospe e coça as partes feito ali tivesse bicho 

O macho trata a fêmea, feito a fêmea fosse lixo 

É como os homens são! 

Tem muita moça boa que por um homem enlouquece 

É ver um peito cabeludo e a tonta desfalece 

Cabelo por cabelo, meu amor, prefiro a Lessie 

Por isso homens não!  

Homens não!  

Não quero homem nem no quarteirão 

Não quero nem menino, nem rapaz, nem velho atoa 

Com a fuça na panela e a mão boba na patroa 

Falando que o amor se faz na polpa e faz na proa 

É como os homens, são 

O homem vai fingir que a vida é bela só contigo 

E vai te ver querendo o teu olhar e teu umbigo 

Até você pega-lo atrás da porta com o amigo 

Por isso homens não!  

Homens não! 

Não quero homem nem no meu portão 

Tem gente ai que pensa que o futuro é casamento 

Crianças e cachorros no maior divertimento 

Enquanto ele descansa a boba limpa o apartamento  

É como os homens são 

Já posso imaginar os dois em bodas de lirismo 

Cinquenta anos juntos e ele é só companheirismo 

E acha que é amor, mas na verdade é reumatismo 



Por isso homens não 

Não! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buddie Beware - Anything Goes (Presta Atenção) 

 

Presta atenção 

Tem que ter condição 

Mesmo fácil de amar 

Sou difícil bancar 

Viu, presta atenção 

 

Pra pedir minha mão 

Tem que ter um carrão  

Não consigo comer 

Sem um vinho beber 

Viu, presta atenção 

 

Quando chega o natal 

O peru vem no final 

Só se o meu presente for 

Feito com amor 

Cheio de rubis  

 

Eu sei recompensar 

Mas é bom se lembrar, bebê 

O que é luxo pra alguém 

Eu não sei viver sem 

Viu, presta atenção 

 

Presta atenção 

Tem que ter condição 

Eu não passo um mês 

Sem perfume francês 

Viu, presta atenção 



 

Eu vou te fazer sorrir 

Se na hora de dormir 

De repente aparecer 

Te surpreender 

Só de lingerie 

 

E depois do altar 

Se você vacilar, meu bem 

Pego o seu cartão 

E fujo pra Milão 

Viu, presta atenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Get A Kick Out Of You - Anything Goes  - O Meu Barato É Você 

A minha história não é legal 

Tem partes ruins, meu bem, e um triste final 

Mas tem um momento que é exceção 

Quando eu estou por aí 

Só pensando no que vivi 

E seu rosto aparece ali 

Na minha visão 

 

Não me faz nada um gim 

Um drink ou água pra mim tanto faz 

Me diga então o porque 

Que o meu barato é você? 

 

Alguns se animam com pó 

Mas sei que se eu cheirasse pra ver 

Não iria me dar nem prazer 

Pois o meu barato é você 

 

O meu barato é te ver ali 

Parado ao meu lado 

Me dá barato mas eu já percebi 

Você nem quer papo 

 

E mesmo num avião 

Ao decolar e voar pelo ar  

Para mim é só mais um clichê 

Pois o meu barato é você 

 



Shy - Once Upon a Mattress  - Timidez 

 

Não quero assustá-los 

Nada há temer 

Dá pra ver 

Vou dizer 

Que eu também me envergonho de estar 

Aqui pois bem só posso então culpar 

A tal timidez 

É assim toda vez  

Eu até tento descontrair 

Mas não dá pra mentir, eu sou sim 

 

Eu juro que sim 

Eu sou tímida e fim 

Mesmo que digam que não pareça 

Sou quieta lá dentro de mim 

 

Eu sei que não é bom, ter vergonha demais 

Não sei como me expressar 

Se eu tivesse o dom, ia ter muito mais 

Juro que já tentei 

 

Mas toda vez 

Vem a tal timidez 

E por mais que pareça real 

Vivo uma mentira, talvez  

Porque no fundo eu tenho vergonha 

Sou só timidez 

 

Mesmo aquela moça tão glamurosa 



Também pode ser que acabe nervosa 

Quando ela se depara com o amor 

É capaz de até tropeçar 

Toda vez que se encontrar 

Com um bonitão 

De fato as moças não são difíceis de agradar 

De fato costumam se contentar com um par regular 

Eu vou pescar um partidão 

 

Cavaleiros 

Sim, ela quer um partidão 

 

Winifred 

Vou procurar em alto mar 

 

Cavaleiros 

Vai procurar em alto mar 

 

Winifred 

Vou esperar meu tubarão 

Com isca e anzol  

 

(Dance Break) 

Ahh, isso foi INCRÍVEL! 

 

Mais uma vez 

Mesmo com timidez 

O que eu quero saber é, qual é? 

 

Cavaleiros 

Nós não, né? 



 

Winifred 

E quem é? 

Quando é, e onde é? 

Já tô quase sem fé 

Cadê o coitado 

Que vai ser fisgado  

Com a timi...DEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Climb Every Mountain – A Noviça Rebelde – A Montanha 

 

Sobe a montanha 

Vai sem cessar 

Acha o teu caminho 

Faz o teu lugar 

Sobe a montanha 

Vai, chega ao fim 

Faz o teu destino 

Sonha o teu jardim 

E o sonho será 

Tua nova oração 

Cada dia será 

Uma nova lição 

Sobe a montanha 

Vai, chega ao fim 

Faz o teu destino 

Sonha o teu jardim 

E o sonho será 

Tua nova oração 

Cada dia será 

Uma nova lição 

Sobe a montanha 

Vai, chega ao fim 

Faz o teu destino 

Sonha o teu jardim 
 



On the Street Where You Live – My Fair Lady – Na Rua Onde Mora Você 

Ao falar da tia morta e do chapéu 

Ela me abotoou 

E meu coração voando foi ao céu 

Ao saber que o pai depois se embebedou 

Mas a mais hilariante sensação 

Foi quando ela disse: Dover, mexe esse bun... 

(...) 

Onde vão meus pés 

Eu não sei dizer 

Mas deslizam nas calçadas 

E eu não sei porquê 

Só não sei voltar 

Onde quer que eu vá 

É a rua onde mora você 

As janelas são todas tão iguais 

Mas eu lembro que uma delas 

Tem você por trás 

A cidade diz que eu serei feliz 

Só na rua onde mora você 

O som de todos os sinos 

A dobrar parecem dizer 

Que eu sou de novo um menino 

Que de repente vai correndo pra você 

Os amigos vão perguntar por mim 

Vão dizer que estou mudado 

Ou qualquer coisa assim 

https://www.allmusicals.com/lyrics/myfairlady/onthestreetwhereyoulive.htm


E eu não volto mais 

Mas o amor me traz 

Para a rua onde mora você 

(...) 

As janelas são todas tão iguais 

Mas eu lembro que uma delas 

Tem você por trás 

A cidade diz que eu serei feliz 

Só na rua onde mora você 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Me who am I – Cinderella – Eu, quem sou eu? 

Eu, quem sou eu? 

Alguém que se perdeu 

Fazendo tudo pra acertar 

Mas sempre errando mais 

Fazendo força pra vencer 

A fama de incapaz 

Sonhei que eu era um tigre 

Gatinho eu acordei 

Eu, quem sou eu? 

Já nem sei se sei 

Se eu sou eu 

A sua alteza 

Christopher Rupert 

Mata gigantes 

Caçador de ogros 

Dragões e zumbis e mutantes 

Nenhum escapa 

Defende os fracos 

Bravo, poeta 

Sonhou então que era um tigre 

Gatinho ele acordou 

Eu, quem sou eu? 

Eu não sei quem sou 

Tão valente 

Tão perfeito 

Simplesmente tudo que eu queria ser 



Mas só olha 

Seus defeitos 

Mas mesmo assim 

Há de ser rei 

Essa é a lei 

Ele é o melhor para nós 

Eu, quem sou eu? 

(A sua alteza, Christopher Rupert) 

Alguém que se perdeu 

(Mata gigantes, caçador de ogros) 

Fazendo tudo pra acertar 

(Dragões e zumbis e mutantes) 

Mas sempre errando mais 

(Nenhum escapa) 

Fazendo força pra vencer 

(Defende os fracos) 

A fama de incapaz 

(Bravo, poeta) 

Sonhei que eu era um tigre 

(Fino, esperto) 

Gatinho eu acordei 

(Dançarino) 

Eu, quem sou eu? 

(Belo marinheiro) 

Já nem sei se sei 

(Senhor dessas montanhas e vales) 

Se eu sou eu 



É o bom 

É o tal 

É o tal 

É o tal 

É o tal 

Tudo bem que é um pouco complicado 

Mas ele é o tal 

É o tal! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Puzzlement – The King And I – A Pensar 

Muito tempo atrás 

Mundo menos cão 

Sim igual a sim 

Não igual a não 

Hoje nada igual 

Mundo confusão 

Sim nem sempre sim 

Não nem sempre não 

Eu não, sei do que já sei 

Agora é tudo ao contrario o que eu sabia 

Quando tudo sobre tudo 

Nega tudo que eu jurava que entendia 

A certeza que eu achava que era certa 

Certamente se desfaz.  

Na cabeça muito mais 

Além de tudo que eu já sei 

Que não sei mais 

Isso quebra a cabeça, o que dizer para um filho que cresce? 

Por exemplo o que falar sobre mulheres? 

Devo dar a ele velha educação? 

Ensinar a respeitar suas esposas 

E amar as concubinas com paixão 

Ensinar que todas são iguais a todas 

E nenhuma entre todas 

Preferida 

Se eu disser que penso assim 

Não me acredita 

E no fundo eu mesmo sou quem mais duvida 

Muitas vezes eu não sei 



Se alguém que sabe 

Sabe mesmo o que julgava 

Muita gente desconfia que sabia 

Muito menos que pensava 

Me embaralha perceber  

Que quando o homem nada sabe 

Diz que sim 

Ele sabe que não é, 

Não tem 

Não sabe mais lutar 

Até o fim 

Ou será que todo mundo enlouqueceu 

Ah mas pode ser que o mundo só cresceu 

Não importa o que eu pensei 

É preciso não parar 

É preciso ser o rei 

E ir ao povo 

Ser pai de todo filho 

 Esposas pra cuidar 

Etecetera 

Etecetera 

De novo 

Se o buda lá de cima me guiar 

Cada dia um novo dia pra tentar 

Se o buda lá de cima de guiar 

Todo dia eu faço tudo pra acertar 

Mas, isso quebra cabeças 

 

  

 

 



Singing In The Rain - Singing In The Rain – Cantando na Chuva 

Eu canto por aí 

Eu danço por aí 

E cantando na chuva 

A vida sorri 

Se as nuvens no céu 

Decidem se opor 

O sol vive em mim 

E me abre pro amor 

Pode o céu desabar 

E a cidade alagar 

Um banho de chuva 

Não vai me parar 

Já posso sentir 

A canção me invadir 

Na chuva, canto por aí 

Danço por aí 

La la-la la la la 

A vida sorri 

Eu canto e danço por aí 

 

 

 

 

 



Gypsy in Me - Anything Goes  - Dentro de mim 

Que foi um engano 

Engano, aham 

Um romance bem imoral 

 

Você apareceu 

E aqui vou eu 

Soltar o meu 

Cigano ancestral  

 

Vou te mostrar  

O cigano que tem dentro de mim 

Vai me possuir 

Vou te domar 

No cigano que tem dentro de mim  

Não dá pra fugir 

 

O mistério no ar 

Te seduz num olhar  

Na noite azul 

Te faz enlouquecer  

 

O som do violão 

Te atrai na canção  

E me faz dançar faz cantar 

No beat do prazer 

 

Esse sonho me faz  

Não querer mais ninguém  

E só pensar em você 



 

O momento me trás 

O cigano que tem  

Dentro de mim 


