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[00:00:00.000]
[00:00:19.000]
VocÃª passa dissipada
[00:00:23.140]
[00:00:23.720]
Na fumaÃ§a do seu orgulho
[00:00:27.310]
[00:00:27.360]
E os dias mÃ³veis carregam
[00:00:31.420]
[00:00:31.600]
O mÃ³vel laqueado
[00:00:34.600]
[00:00:39.200]
NÃ£o se usam mais os pÃ©s dourados
[00:00:43.710]
[00:00:44.150]
Nem as promessas de um amor
[00:00:48.000]
[00:00:48.158]
Ornamentado e vazio
[00:00:52.116]
[00:00:54.930]
Um velho caminhÃ£o de mudanÃ§as some na fumaÃ§a
[00:01:00.450]
[00:01:04.500]
Para onde vocÃª passa?
[00:01:08.490]
Para onde as coisas passam?
[00:01:13.040]
Quando o orgulho esmaga as asas
[00:01:18.140]
O tempo Ã© um pÃ¡ssaro
[00:01:22.840]
de natureza vaga
[00:01:26.450]
[00:01:26.700]
A outra margem
[00:01:29.690]
[00:02:02.070]
E a JÃ©ssica diz o seguinte:
[00:02:04.740]
âEstou sozinha, estou carente
[00:02:07.190]
Recentemente terminei um relacionamento
[00:02:09.880]
Estou precisando de consolo
[00:02:12.010]
E vocÃª que estÃ¡ ouvindo poderÃ¡ ser o meu grande consoladorâ
[00:02:15.220]
Olha aÃ... Bem sugestivo pra vocÃª que estÃ¡ ouvindo o âAmor sem fimâ
[00:02:18.590]
Liga pra ela... Curta e... Fique conosco
[00:02:21.730]
Programa âAmor sem fimâ comeÃ§ando agora
[00:02:24.270]
E o primeiro hit
[00:02:25.740]
Um sucesso de ZezÃ© di Camargo e Luciano
[00:02:28.440]
"Como um anjo"
[00:02:30.440]
[00:03:46.780]

E temos aqui mais um recadinho, dessa vez,
[00:03:50.100]
na verdade, uma declaraÃ§Ã£o de amor
[00:03:52.820]
Ã da Nathalia para o Pedro
[00:03:55.470]
Que diz...
[00:03:56.640]
âPedro, tudo comeÃ§ou de maneira muito simples,
[00:04:00.380]
Muito singela,
[00:04:02.380]
Mas... foi aumentando aos poucos
[00:04:04.640]
E a cada dia
[00:04:05.870]
Eu fui me interessando
[00:04:07.870]
E aprofundando os meus sentimentos por vocÃª.
[00:04:10.830]
E Ã© por isso que
[00:04:12.270]
Quero que vocÃª ouÃ§a com bastante atenÃ§Ã£o essa mÃºsica
[00:04:15.950]
Que foi a nossa primeira mÃºsica
[00:04:18.280]
Que marcou nosso primeiro encontro
[00:04:20.359]
[00:04:20.560]
Eu te amo
[00:04:22.560]
[00:06:51.600]
E de volta do intervalo,
[00:06:52.950]
Programa âAmor sem fimâ
[00:06:54.350]
Temos aqui alguns recadinhos tambÃ©m
[00:06:56.400]
Pois Ã©, temos aqui o recadinho
[00:06:58.400]
da Patricia que escreve para o Paulo dizendo "Paulo..."
[00:07:01.840]
Sinto muito a sua falta,
[00:07:03.560]
PeÃ§o desculpas pelo mal entendido
[00:07:05.560]
Liga pra mim, vocÃª sabe meu telefone
[00:07:07.700]
Quero encontrar vocÃª ainda essa noiteâ
[00:07:09.810]
TaÃ Paulo, nÃ£o vai deixar a PatrÃcia na mÃ£o
[00:07:12.260]
TÃ¡ esperando por vocÃª, beleza?
[00:07:14.370]
[00:07:14.440]
E temos tambÃ©m aqui o recadinho
[00:07:16.380]
da Carol, lÃ¡ da Vila Planalto,
[00:07:19.240]
ela diz que âestÃ¡ sozinha
[00:07:21.170]
e quer um amor para passar a noiteâ
[00:07:23.450]
O telefone da Carol Ã© 9-9-0-4-0-4-4-7

[00:07:29.160]
E ela manda essa mÃºsica
[00:07:31.220]
âPara todos aqueles que realmente
[00:07:33.680]
sÃ£o apaixonados pela vida
[00:07:35.680]
e que querem aproveitar o melhor que a vida tem a oferecerâ
[00:07:39.430]
[00:09:00.838]
Oi
[00:09:01.871]
[00:09:04.440]
Oiii
[00:09:05.400]
Oi.
[00:09:07.060]
[00:09:11.426]
Chegou rÃ¡pido hein!?
[00:09:13.870]
[00:09:16.060]
Nem consegui terminar de me arrumar direito.
[00:09:19.830]
Isso daÃâ¦Nem que demorasse dez horas nÃ£o ia dar tempo.
[00:09:24.550]
[00:09:27.010]
Vou terminar de me arrumar aqui, rapidinho.
[00:09:30.030]
[00:09:51.830]
VocÃª tÃ¡ morderninha hein Carol?
[00:09:55.270]
[00:09:56.560]
Deixando recadinho na rÃ¡dioâ¦
[00:09:58.760]
[00:10:00.840]
Telefone... Pra cidade inteira escutarâ¦.
[00:10:04.750]
[00:10:05.420]
Podia ter escolhido uma musiquinha melhor nÃ©!?
[00:10:07.740]
[00:10:08.230]
Uma mÃºsica menos bicha
[00:10:10.070]
Eu gosto da mÃºsica, sabia?
[00:10:11.670]
Ã mÃºsica de viado.
[00:10:13.310]
Ã Simply Red, quem que nÃ£o gosta de Simply Red.
[00:10:15.630]
Quem nÃ£o gosta de viado, quem nÃ£o gosta de sujeira no dente.
[00:10:18.700]
Era sÃ³ uma brincadeira Jean.
[00:10:21.010]
[00:10:21.680]
Nem sabia que vocÃª ia estar escutando a rÃ¡dio.
[00:10:24.250]
Ah, tÃ¡ bom, essa Ã© boa.
[00:10:27.500]
Mas foi vocÃª que me ligou, nÃ£o foi?
[00:10:29.500]
Ãâ¦ liguei mesmo, nÃ£o era pra ligar?
[00:10:32.270]
[00:10:53.840]
TÃ´ com fome.

[00:10:55.870]
[00:10:57.023]
Quero comer alguma coisa.
[00:10:59.590]
[00:11:04.130]
Essa hora sÃ³ lÃ¡ no Renato
[00:11:06.440]
[00:11:09.620]
Pode ser um lanche?
[00:11:12.190]
[00:11:26.440]
Esses momentos agradÃ¡veis com seu grande amor
[00:11:29.860]
[00:11:29.900]
âAmor sem fimâ
[00:11:32.620]
[00:11:37.160]
VocÃª vai querer alguma coisa?
[00:11:39.160]
NÃ£o, nada. - Certeza?
[00:11:41.160]
- Pede agora. Pode ser uma Ã¡gua.
[00:11:43.740]
[00:11:44.520]
E ficou um pedaÃ§o de vocÃª em mim
[00:11:50.640]
E hoje eu quero te ver, pra me entregar
[00:11:58.960]
[00:11:59.650]
Como eu quero
[00:12:02.490]
[00:12:02.650]
De novo um beijo seu muito gostoso
[00:12:05.520]
Do jeito que vocÃª faz Ã© carinhoso
[00:12:07.940]
Por isso eu quero suas mÃ£os em mim
[00:12:11.000]
Como eu quero
[00:12:13.300]
Obrigada.
[00:12:15.300]
[00:12:25.050]
Vamos danÃ§ar?
[00:12:27.260]
Me leva pra danÃ§ar
[00:12:29.610]
[00:12:30.530]
DanÃ§ar?
[00:12:31.590]
Ã. A Priscila tÃ¡ chamando, pra gente ir lÃ¡ no BartÃ´.
[00:12:35.600]
[00:12:44.980]
Vamos lÃ¡.
[00:12:46.980]
[00:12:47.790]
Vamos?
[00:12:49.360]
[00:12:52.150]
Primeira
[00:12:54.150]
Segunda
[00:12:55.900]
[00:12:56.320]

Terceira
[00:12:57.790]
[00:12:58.240]
Quarta
[00:12:59.330]
[00:13:00.500]
Quinta
[00:13:01.810]
[00:13:01.910]
E rÃ©. Mas Ã©...
[00:13:04.890]
[00:13:05.640]
Esquece a rÃ©, nÃ£o vamos usar agora
[00:13:07.460]
Aqui Ã© ponto morto, certo?
[00:13:09.460]
[00:13:09.660]
EntÃ£o tÃ¡, liga o carro aÃ.
[00:13:11.460]
[00:13:13.340]
Isso.
[00:13:14.830]
Acende o farol
[00:13:16.830]
AÃ vocÃªâ¦TÃ¡ com o pÃ© na embrenhagem? - AhÃ£
[00:13:20.270]
[00:13:20.450]
Engata a primeira, Puxa o freio de mÃ£o
[00:13:23.530]
[00:13:24.270]
E...
[00:13:25.820]
[00:13:25.970]
VocÃª vai fazer o seguinte agora
[00:13:27.570]
vocÃª vai soltar a embrenhagem devagarinho
[00:13:31.260]
Apertandoâ¦ah.. isso
[00:13:34.410]
Apertando o acelerador - Opa!
[00:13:36.460]
eita, viu tem que tomar cuidado senÃ£o vocÃª dÃ¡ um soco
[00:13:40.610]
VocÃª vai devagarinho, isso..
[00:13:42.610]
Ah, mas tÃ¡ bom
[00:13:44.610]
[00:14:08.990]
Desliga o carro!
[00:14:10.930]
[00:14:14.750]
Desliga esse carro!
[00:14:16.750]
[00:14:19.870]
VocÃª tÃ¡ bravo?
[00:14:21.590]
[00:14:23.430]
Ã Jean!
[00:14:24.810]
[00:14:25.350]
Volta aqui!
[00:14:26.310]
[00:14:36.920]
Volta aqui pra me ajudar a desligar esse negÃ³cio - Desligar o quÃª?

[00:14:39.480]
[00:14:39.510]
Esse apito!
[00:14:40.490]
Ah, isso!?
[00:14:41.770]
VocÃª faz tudo isso aquiâ¦ e aindaâ¦
[00:14:43.870]
[00:14:45.030]
NÃ£o sabe desligar essa porra.
[00:14:46.440]
[00:14:47.560]
NÃ£o sabe brincar nÃ£o?
[00:14:48.610]
[00:14:50.710]
Que saco.
[00:14:51.610]
[00:15:03.140]
TÃ¡ bravo?
[00:15:05.710]
[00:15:07.970]
VocÃª nÃ£o ia me levar pra danÃ§ar?
[00:15:10.640]
Me leva pra danÃ§ar.
[00:15:12.880]
[00:15:15.140]
Eu nÃ£o sei danÃ§ar.
[00:15:17.300]
Sabe sim, jÃ¡ te vi danÃ§ando.
[00:15:20.430]
Onde?
[00:15:21.560]
LÃ¡ no BartÃ´ com uma loira.
[00:15:24.000]
[00:15:27.870]
VocÃª sÃ³ nÃ£o danÃ§a comigo nÃ©â¦
[00:15:31.600]
[00:15:32.920]
Eu vou colocar uma mÃºsica pra gente danÃ§ar agora
[00:15:36.100]
Eu nÃ£o vou danÃ§ar - Vai sim
[00:15:38.100]
[00:15:54.000]
Olha o que tÃ¡ tocando no âAmor sem fimâ
[00:15:57.740]
[00:16:01.390]
Ai Carol, que saco... - Vem danÃ§ar
[00:16:04.590]
- Eu nÃ£o sei danÃ§ar pÃ´
[00:16:06.679]
[00:16:07.930]
Essa Ã© a histÃ³ria de um novo herÃ³i
[00:16:13.710]
[00:16:15.209]
Cabelos compridos a rolar no vento
[00:16:19.968]
[00:16:24.060]
Pela estrada no seu caminhÃ£o
[00:16:29.270]
[00:16:32.100]
Gravado no peito a sombra de um dragÃ£o
[00:16:37.310]
[00:16:39.322]
Tinha um sonho ir pra Nova Yorkâ¨

[00:16:43.977]
[00:16:44.820]
Levar a namorada
[00:16:47.730]
[00:16:47.810]
Fazer seu caminhÃ£o voar nas nuvens
[00:16:53.680]
[00:16:55.146]
Mas enquanto isso na estrada
[00:17:00.457]
[00:17:02.360]
Saudade vai, vai, vai,
[00:17:05.319]
[00:17:05.321]
Saudade vem, vem, vem
[00:17:09.070]
[00:17:09.800]
Te buscar
[00:17:12.030]
[00:17:13.677]
Saudade vai, vai, vai,
[00:17:17.247]
[00:17:17.249]
Saudade vem, vem, vem
[00:17:20.730]
[00:17:21.700]
Te buscar
[00:17:23.860]
[00:19:03.350]
NÃ£o some mais nÃ£o tÃ¡
[00:19:05.770]
[00:21:15.795]
Eu nem sonhavaâ¨ te amar desse jeito
[00:21:24.891]
[00:21:30.017]
Hoje nasceu novo solâ¨ no meu peito
[00:21:37.007]
[00:21:44.092]
Quero acordar te sentindo ao meu lado
[00:21:51.881]
[00:21:58.313]
Viver o Ãªxtase de ser amado
[00:22:07.556]
[00:22:11.812]
Espero que a mÃºsicaâ¨ que eu canto agora
[00:22:20.660]
[00:22:26.452]
Possa expressarâ¨ o meu sÃºbito amor...
[00:22:36.871]
[00:22:40.533]
Com sua ajudaâ¨ tranqÃ¼ila e serena
[00:22:50.077]
[00:22:55.095]
Vou aprendendoâ¨ que amar vale a pena
[00:23:01.850]
[00:23:09.140]
Que essa amizadeâ¨ Ã© tÃ£o gratificanteâ¨
[00:23:16.821]
[00:23:22.958]
Que esse diÃ¡logoâ¨ Ã© muito importante
[00:23:30.493]
[00:23:36.697]
Espero que a mÃºsica que eu canto agora
[00:23:45.225]

[00:23:50.970]
Possa expressarâ¨ o meu sÃºbito amor...
[00:24:02.242]
[00:24:04.794]
Eu nem sonhava te amar desse jeito
[00:24:14.315]
[00:24:18.885]
Eu nem sonhavaâ¨ te amar desse jeito
[00:24:28.412]
[00:24:51.875]

