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14 bis 3755 liNDa JUVENtUDE Zabelê, zumbi, besouro vespa fabricando

14 bis 6074 PlaNEta soNHo Aqui ninguém mais ficará depois do sol...

14 bis 6197 toDo aZUl Do MaR Foi assim como ver o mar ...

5 a sEco - MaRia GaDú 15225 EM PaZ caiu do céu se revelou anjo da noite e das 

a baNDa Mais boNita Da ciDaDE 2748 oRação Meu amor essa é a última oração

a coR Do soM 15200 ViVa Viva a alegria e viva o prazer

a tURMa Do balão MáGico 1543 bRUXiNHa Ô bruxinha bonitinha da vassoura de

abElHUDos 1804 as cRiaNças E os aNiMais Ê ô ê ô

abElHUDos (os) 4024 ao MEstRE coM caRiNHo Quero aprender

abilio faRias 15130 o GENRo oDiaDo Desculpa mulher resolvi mil desculpas pedir

abílio faRias 1790 VoU fEcHaR o cabaRé Esperei tanto

abílio faRias 15049 coRação iNDEciso Um coração indeciso busquei no céu um 

absyNtHo 6355 sÓ a lUa Lembro que ela disse meio triste...

aDaiR caRDoso 1710 QUE sE DaNE o MUNDo E que se dane o mundo e que se dane

aDalbERto E aDRiaNo 3726 sEPaRação Qual terá sido o motivo da nossa

aDRiaNa calcaNHoto 1581 caNção DE NoVEla toalha molhada

aDRiaNa calcaNHoto 2798 MEtaDE Eu perco o chão

aDRiaNa calcaNHoto 4160 Mais fEliZ o nosso amor não vai parar 

aDRiaNa calcaNHoto 4161 MENtiRas Nada ficou no lugar

aDRiaNa calcaNHoto 4138 VaMboRa Entre por essa porta agora

aDRiaNa calcaNHoto 6126 DEVolVa-ME Rasgue as minhas cartas.............

aDRiaNa E a RaPaZiaDa 4458 sÓ faltaVa VocÊ Sò faltava você...

aDRiaNa E a RaPaZiaDa 6035 tUDo Passa Tudo na vida passa tudo na vida...

aDRiaNa E a RaPaZiaDa 6121 aMoR PRa ValER Já faz tanto tempo não consigo........

aDRiaNa E a RaPaZiaDa 6294 EU tE aMo (aND i loVE HER) Foi tanto que eu te amei e eu não sabia...

aDRiaNa E a RaPaZiaDa 6257 fiM DE NoitE Você nunca vai me ver sofrer...

aDRyaNa RibEiRo 1490 saUDaDE VEM o que é que você foi fazer comigo

aDRyaNa RibEiRo 3789 E aGoRa? E agora como é que eu vou ficar

aGEPÊ 1535 NiNGUEM faZ aMoR coMo VocÊ se eu perdi a hora não se zangue comi

aGEPÊ 3883 Moça cRiaNça o seu andar tem jeito de moça

aGEPÊ 3848 MoRo oNDE Não MoRa NiNGUéM Moro, onde não mora ninguém... 

aGGEU MaRQUEs 15178 MáQUiNa Do tEMPo finjo não saber que o tempo passa logo

aGNalDo Rayol 3737 a PRaia Em plena praia no céu azul brilhava o sol

aGNalDo Rayol 3739 aMiGos PaRa sEMPRE Eu não tenho nada pra dizer

aGNalDo Rayol 6362 aVE MaRia No MoRRo Barracão de zinco...

aGNalDo Rayol 6303 o PRiNcíPio E o fiM A minha vida em carinhos...

aGNalDo tiMÓtEo 1688 MaMãE EstoU tão fEliZ Mamãe estou tão feliz porque voltei 

aGNalDo tiMÓtEo 4399 MEU GRito Se eu demoro mais aqui eu vou morrer...

aGNalDo tiMÓtEo 4370 QUEM é Quem é que não sofre por alguém...

aGostiNHo Dos saNtos 4221 a fEliciDaDE Tristeza não tem fim felicidade...

aGRiDocE (Pitty) 2792 DaNçaNDo Eu sei que lá no fundo

aGRiDocE (Pitty) 15202 130 aNos caro é transformar-se num arremendo de si 

akUNDUM 3563 EMacoNHaDa kaya erva danada kaya erva danada

alcEU ValENça 15223 DoNa DE 7 coliNas Ela é dona de sete colinas debruçadas na 

alcEU ValENça 3903 aNUNciação Na bruma leve das paixões

alcEU ValENça 3880 la bEllE DE JoUR ah! eh! ah! eh! la belle de jour

alcEU ValENça 4071 coRação bobo Meu coração tá batendo...

alcEU ValENça 3277 tRoPicaNa Da manga rosa quero o gosto e o
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alcioNE 1604 faZ UMa loUcURa PoR MiM faz uma loucura por mim

alcioNE 1600 o QUE EU faço aMaNHã? De repente você vem dizer

alcioNE 1624 QUEM é VocÊ? Quem é você

alcioNE 1795 QUalQUER Dia DEssEs Qualquer dia desses

alcioNE 2797 MElHoREs MoMENtos como posso explicar para o meu 

alcioNE 15022 a PaiXão tEM MEMÓRia Lá vem você de novo procurar por mim

alcioNE 1979 GaRoto MaRoto Você faz de conta que quer meu perdão

alcioNE 2694 Não cHoRE, Não Pra quê chorar a vida é mesmo assim

alcioNE 3060 DElíRio Do aMoR Você acaba dando um jeito

alcioNE 3169 Não DEiXE o saMba MoRRER Não deixe o samba morrer

alcioNE 3263 sUfoco Não sei se vou aturar esses seus abusos

alcioNE 3270 tÔ coM saUDaDE Tô com saudade amor já não suporto

alcioNE 4196 Gostoso VENENo Esse amor me envenena...

alcioNE 6246 aléM Da caMa De amor eu não morro...

alcioNE, alEXaNDRE PiREs 4079 EstRaNHa loUcURa Minha estranha loucura...

alEXaNDRE PiREs 1558 lEVE tUDo coM VocÊ como pude mentir o meu bem eu traí

alEXaNDRE PiREs 1532 MUlHER Das EstRElas Ela canta demais

alEXaNDRE PiREs 1786 ERRo MEU se o amor bater deixa entrar

alEXaNDRE PiREs 2877 sissi Laiá laiá laiá... Ai que dede que dede que 

alEXaNDRE PiREs 6251 é PoR aMoR A noite de lua cheia é quase...

alEXaNDRE PiREs 6302 NEcEssiDaDE Beijar a tua boca é minha aventura...

alEXaNDRE PiREs 6198 UstED sE ME llEVÓ la ViDa Usted se me llévo la vida...

alEXaNDRE PiREs, sPc 3066 DÓi DEMais Tá doendo sim tá doendo em mim

alEXaNDRE PiREs, sPc 3322 é boM DEMais Não larga do meu pé me chama de meu rei

alEXaNDRE PiREs, sPc 3081 Essa tal libERDaDE o que é que eu vou fazer com essa tal

alEXaNDRE PiREs, sPc 3428 liNDa é uma coisa sem explicação

alEXaNDRE PiREs, sPc 3178 Nosso soNHo Não é ilUsão Estão falando pra eu tomar cuidado

alEXaNDRE PiREs, sPc 3530 NUNca Mais tE MacHUcaR Dói demais saber que eu errei e não

alEXaNDRE PiREs, sPc 3531 o aMoR, VocÊ E EU Se olhar nos meus olhos verá o que tenho

alEXaNDRE PiREs, sPc 3533 oUtDooR Já coloquei num outdoor e em todos

alEXaNDRE PiREs, sPc 3343 PRiMEiRo aMoR é na escola da vida que a gente aprende

alEXaNDRE PiREs, sPc 3543 tE aMaR sEM MEDo Tá difícil esconder a paixão que

alEXaNDRE PiREs, sPc 3546 tRibUto aos MaMoNas Apesar do pouco tempo que eu fico

alEXaNDRE PiREs, sPc 3604 aMoR VERDaDEiRo olhe dentro de mim, você pode se ver

alEXaNDRE PiREs, sPc 3749 DEPois Do PRaZER tô fazendo amor,  com outra pessoa

alEXaNDRE PiREs, sPc 3806 MiNEiRiNHo Eu não tenho culpa de

alEXaNDRE PiREs, sPc 3816 tá PoR foRa chega de plantar loucura

alEXaNDRE PiREs, sPc 4199 MacHUca DEMais Você machuca demais esse meu coração...

alEXaNDRE PiREs, sPc 3961 MiNHa MEtaDE Será que a gente entrega

alEXaNDRE PiREs, sPc 4047 PEcaDo caPital Dinheiro na mão é vendaval

alEXaNDRE PiREs, sPc 4174 sai Da MiNHa aba Sai pra lá se manca vê se me esquece

alEXaNDRE PiREs, sPc 4431 DE coRPo sEM alMa Às vezes a solidão...

alEXaNDRE PiREs, sPc 4274 iNtERfoNE A cidade já pegou no sono...

alEXaNDRE PiREs, sPc 4403 Não cHoRa Quando eu era o seu amor não havia...

alEXaNDRE PiREs, sPc 4493 QUEM ME DERa A noite madrugou se fez manhã...

alEXaNDRE PiREs, sPc 6080 VEM ME liVRaR DEssE abaNDoNo Vá embora eu não quero...

alEXaNDRE PiREs, sPc 6039 VocÊ ViRoU saUDaDE Você virou razão virou...

alEXaNDRE PiREs, sPc 6373 fiNal fEliZ Chega de fingir...
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alEXaNDRE PiREs, sPc 6156 tEU olHaR Tua boca murmurou assim prazer te......

alEXaNDRE PiREs, sPc 3373 MEU JEito DE sER Era só dizer pra mim que não sentia

alEXaNDRE PiREs, sPc 3232 QUE sE cHaMa aMoR como é que uma coisa assim

alEXaNDRE PiREs, sPc 3392 tão sÓ Eu fiquei sozinho mais uma noite

alEXaNDRE PiREs, sPc, GloRia 4371 saNto saNto De joelhos eu te peço escute a minha 

aliNE baRRos 1809 REssUscita-ME Mestre eu preciso de um milagre

aliNE baRRos 1878 soNDa-ME, Usa-ME sonda-me senhor e me conhece

aliNE caliXto 2867 floR MoRENa flor morena que manda no meu coração

alMiR RoGéRio 1508 MotoQUEiRo tudo certo para o nosso casamento

alMiR RoGéRio 3877 fUscão PREto Me disseram que ela foi vista com

alMiR salER 4379 UM ViolEiRo toca Quando uma estrela cai no escuridão da 

alMiR satER 2939 tRaVEssia Do aRaGUaia Naquele estradão deserto uma boiada

altEMaR DUtRa 1610 MURMURa ao MaR Murmura o mar a derramar uma canção

altEMaR DUtRa 3540 sENtiMENtal DEMais sentimental eu sou, eu sou demais

altEMaR DUtRa 3872 Estão VoltaNDo as floREs Vê...Estão voltando as flores vê

altEMaR DUtRa 3926 o tRoVaDoR sonhei que eu era um dia um

altEMaR DUtRa 4067 bRiGas Veja só que tolice nós dois...

altEMaR DUtRa 4130 QUE QUEREs tU DE MiM Que queres tu de mim?

altEMaR DUtRa 4465 balaDa tRistE Balada triste que me faz lembrar alguém...

altEMaR DUtRa 6277 soMos iGUais Acabei de saber que você riu de mim...

altEMaR DUtRa, MaRtHa MENDoNça 1800 VElHa coMPaNHEiRa Não tenho ódio dentro do meu peito

álVaRo E DaNiEl 1505 aQUi é o sEU lUGaR é pra você

aMaDo batista 1683 aMoR MEU loUco aMoR além do teu olhar o que mais pode 

aMaDo batista 2811 MUitos coMPRoMissos Quanto tempo você vai chorar por mim

aMaDo batista 1921 Não QUERo falaR coM Ela se ela ligar outra vez

aMaDo batista 4060 24 HoRas No aR Pare de pensar em besteira

aMaDo batista 4230 coMo Na PRiMEiRa VEZ Quando o amor nos acontece...

aMaDo batista 4327 o PobREtão Que pena que eu não posso ser...

aMaDo batista 6353 sEcREtáRia (asséDio sEXUal) Ela chega tão meiga tão bela...

aMaDo batista 3856 PRiNcEsa Ao te ver pela primeira vez... 

aMEliNHa 3876 foi DEUs QUEM fEZ VocÊ foi Deus que fez o céu o rancho das

aMEliNHa 3796 fREVo MUlHER Quantos aqui ouvem, os olhos

aNa caNãs 1552 EscoNDERiJo Procuro a solidão como o ar procura

aNa cañas 1981 a aNa ahn ahn ahn ahn

aNa caRoliNa 1481 10 MiNUtos Por que você não atende as minhas lig

aNa caRoliNa 1654 Dois bicUDos Quando te vi andava tão desprevenido

aNa caRoliNa 2818 tá RiNDo, é? ah hoje eu quebrei o meu despertador

aNa caRoliNa 2931 siMPlEsMENtE acoNtEcEU simplesmente aconteceu

aNa caRoliNa 2739 PRoblEMas Qualquer distância entre nós

aNa caRoliNa 4316 GaRGaNta Minha garganta estranha quando...

aNa caRoliNa 6109 QUEM DE NÓs Dois Eu e você não é assim tão complicado..

aNa caRoliNa, JoHN lEGEND 1671 ENtREolHaREs Se ficar assim me olhando

aNa caRoliNa, MaRia GaDú 2692 Mais QUE a MiM Ouvi dizer que você tá bem que já tem

aNa E Mú 1708 QUaNDo a GENtE aMa PRa ValER Quando a gente ama não há nada que 

aNGélica 1493 blUE JEaNs Vocês não vão acreditar

aNGélica 1621 PRiMEiRo aMoR (if) se você quiser saber quem sou

aNGélica 1820 VoU DE táXi Pela janela do meu quarto

aNGélica 3429 MaGia sol de verão queimando no meu corpo
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aNGélica 3993 ciúME Eu queria entender direito essa 

aNGélica 4217 tERRa Do NUNca Lápis de cor, bicicleta, bombom...

aNGélica 4361 MEU HERÓi Ele é meu herói príncipe encantado...

aNitta 15192 sHoW Das PoDERosas Prepara que agora é hora do show das 

aNtÔNio caRlos E Jocafi 3549 VocÊ abUsoU Você abusou tirou partido de mim

aNtoNio faGUNDEs 4427 caNto alEGREtENsE Não me perguntes onde fica º..

aNtoNio MaRcos 2934 soU EU Eu não quero nunca mais

aNtÔNio MaRcos 1618 oRação DE UM JoVEM tRistE Eu tanto ouvia falar em ti

aNtÔNio MaRcos 4376 soNHos DE UM PalHaço Vejam só que história boba eu tenho pra 

aNtÔNio MaRcos 6351 sE EU PUDEssE coNVERsaR coM Eu hoje estou tão triste...

aRa kEtU 3586 Nossa GUERRa saNta Esse nosso amor é uma loucura

aRa kEtU 3893 PiPoca o araketu o araketu quando toca

aRa kEtU 3775 tENtação No meu corpo ficou a lembrança

aRa kEtU 3990 aURoRa Como eu vou ficar, amor

aRa kEtU 4041 Mal acostUMaDo amor de verdade eu só senti

aRa kEtU 3978 tá Na caRa basta uma brisa da praia pra gente

aRa kEtU 6060 facE ocUlta Ô ô ié ié ié hum Sonhei com você...

aRa kEtU 4323 MiNHa RaZão DE ViVER Como eu digo ao meu coração...

aRa kEtU 6204 aMaNtEs Vou caminhando nas ruas pensando...

aRa kEtU 6328 cobERtoR Como é que você foi embora...

aRa kEtU 3017 aRa kEtU boM DEMais Não dá pra esconder

aRa kEtU 3389 sEMPRE sERá Gosto de ficar te olhando

aRaGENos (os) 6007 céU, sol, sUl, tERRa E coR Eu quero andar nas coxinhas...

aRliNDo cRUZ 1619 PaRa DE PaRaDiNHa Se liga no papo xará

aRNalDo aNtUNEs 1591 iNVEJoso o carro do vizinho é muito mais possa

aRNalDo aNtUNEs 15203 a casa é sUa Não me falta cadeira não me falta sofá

aRt PoPUlaR 3306 boM bocaDo como um bom bocado pra te devorar

aRt PoPUlaR 3582 NaNi Quantas vezes Nani tantas vezes Nani

aRt PoPUlaR 3535 PiMPolHo Pimpolho é um cara bem legal pena que

aRt PoPUlaR 3544 tEMPoRal faz tempo que a gente não é aquele

aRt PoPUlaR 3598 tRaPaça Quando você passa tento te dizer

aRt PoPUlaR 3349 UtoPia Pra se dizer que a emoção vem depois

aRt PoPUlaR 3797 fRicotE Você é meu amor te quero de novo

aRt PoPUlaR 3845 iRaÊ Vejo você me olhar ah, que olhar 

aRt PoPUlaR 3953 ENcoNtRo (Pétalas DE Rosa) Ah ah... ah ah... ah ah... 

aRt PoPUlaR 4045 PaGoDE Da aMaREliNHa Pagode da amarelinha

aRt PoPUlaR 4173 sai Da fRENtE amor eu não consigo viver mais

aRt PoPUlaR 4344 aGaMaMoU A galera lá do morro do Salgueiro e Vidigal...

aRt PoPUlaR 4435 DiZEM QUE a fEliciDaDE Dizem que o amor é um momento...

aRt PoPUlaR 6065 MaNEiRas Se eu quiser fumar eu fumo...

aRt PoPUlaR 4490 PoR DEUs De manhã o sol me diz sexo eu quis...

aRt PoPUlaR 4410 QUaNDo VocÊ ME bEiJa Um beijo durante aquele amor...

aRt PoPUlaR 6179 HistÓRia sEM fiM Lerê rê rê...Do seu amor eu gosto..

aRt PoPUlaR 3285 ValEU DEMais ai valeu demais valeu valeu demais

aRtHUR DaNi 15151 sE VocÊ ME DER se você me der me der um pouco de carinho

as MaRciaNas 1935 Nossa MEloDia PREfERiDa amor hoje descobri

as MENiNas 4475 EU tENHo a MaNHa Saiu de casa...

as MENiNas 4456 saMba Da NEGa MalUca Afe Maria ô nega danada...
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as MENiNas 4419 XiboM boMboM Bom xibom... Analisando essa cadeia...

asa DE áGUia 3909 DaNça Da MaNiVEla Dança da manivela

asa DE áGUia 3714 Não tEM lUa Não tem lua que faça você me amar

asa DE áGUia 4141 a DaNça Do VaMPiRo Você é o amor que eu sempre

asa DE áGUia 4321 MaRé MaNsa Amor não dá pra te aturar desse...

ataUlfo alVEs 3007 ai! QUE saUDaDEs Da aMélia Nunca vi fazer tanta exigência

ataUlfo alVEs 3022 atiRE a PRiMEiRa PEDRa covarde sei que me podem chamar

aUGUsto césaR 3249 saUDaDE Estou lendo a carta que você me escreveu

aViõEs Do foRRÓ 2802 coRRENDo atRás DE MiM Eu quero ver você correndo

baby coNsUElo 2886 EMilia (a boNEca GENtE) De uma caixa de costura pano linha e agulha

baby coNsUElo 4004 MENiNo Do Rio Menino do Rio

baby coNsUElo 4372 sEM PEcaDo E sEM JUíZo Dia após dia começo a encontrar...

bacH (baNDa) 3354 até DE MaNHã amor aquilo foi demais pra mim

bala, boMboM E cHocolatE 6050 caiXa Postal Umdharan dharará... Diz pra mim...

bala, boMboM E cHocolatE 4351 fissURas DE UM caasal Hoje eu acordei...

balão MaGico 2823 ai MEU NaRiZ! (tENGo UN GRaNo EN El ai meu nariz a-a-a-a-atchim

balão MáGico 2858 QUaDRiNHas E UM REfRão canta canta essa canção são

balão MáGico (tURMa Do) 3454 aMiGos Do PEito Meu nome é Mike gosto muito de

baNDa EVa, tiMbalaDa 15236 NaNá NaNá Ê naná naná ê ê...Quero sentir do teu corpo 

baRão VERMElHo 2809 MEUs boNs aMiGos Meus bons amigos onde estão

baRão VERMElHo 15093 soRtE E aZaR tudo é questão de obedecer ao instinto

baRão VERMElHo 3511 bEtE balaNço Pode seguir a tua estrela o teu brinquedo

baRão VERMElHo 3223 PRo Dia NascER fEliZ todo o dia a insônia me convence 

baRão VERMElHo 3890 o PoEta Está ViVo baby compra o jornal e vem ver o sol

baRão VERMElHo 4010 PURo ÊXtasE toda brincadeira

baRão VERMElHo 4369 PoR VocÊ Por você eu dançaria tango no teto...

baRtÔ GalENo 1775 No toca-fita Do MEU caRRo No toca-fita do meu carro

baRtÔ GalENo 1797 sE EU foR EMboRa é PRo Nosso bEM se qualquer dia desses ao você desper

bEiJo (baNDa) 3983 a ViDa é fEsta amor quero sentir o teu perfume

bEiJo (baNDa) 4127 PERaÊ Pára de sorrir se não te agarro

bEiJo (baNDa) 6087 batE lata Era um menino tocador que dispensou..

bElcHioR 1653 DiViNa coMéDia HUMaNa Estava mais angustiado

bElcHioR 3921 MEDo DE aVião foi por medo de avião

bElcHioR 3015 aPENas UM RaPaZ latiNo aMERicaNo Eu sou apenas um rapaz

bElcHioR 3854 PaRalElas Dentro do carro... 

bElo 1685 DiREito DE tE aMaR Você me diz que somos como água 

bElo 2775 tUDo MUDoU tudo mudou depois que eu senti o sabor

bElo 6012 DEsafio Já virou desafio me apossar...

bElo 6057 EtERNaMENtE Por quê, Por quê que todo amor...

bElo 4499 tUa boca Mel tua boca tem um mel...

bElo 6261 laMbaDa DE sERPENtE Cuidado pé de milho que demora na...

bElo 6192 PRocURa-sE UM aMoR Procura-se um amor que tenha cor ...

bElo 6111 QUEM sERá Alô quem ta falando, com quem tá...

bElo 6384 REsUMo Da fEliciDaDE Eu agradeço a Deus por existir você...

bElo 6320 ViVER PoR Ela com ela eu aprendi o gosto do amor

bENito Di PaUla 1491 aH, coMo EU aMEi o amor que eu tenho guardado no peito

bENito Di PaUla 15024 aléM DE tUDo Você ficou sem jeito e encabulada

bENito Di PaUla 15006 assobiaR oU cHUPaR caNa seria muito bom seria muito legal
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bENito Di PaUla 3698 cHaRliE bRoWN Eh meu amigo charlie

bENito Di PaUla 3777 Vai ficaR Na saUDaDE Você cortou o barato do meu amor

bENito Di PaUla 4124 MUlHER bRasilEiRa agora chegou a vez vou cantar

bENito Di PaUla 4097 sE Não foR aMoR Você me olha desse jeito...

bENito Di PaUla 6310 REtalHos DE cEtiM Ensaiei meu samba o ano inteiro...

bENito Di PaUla, DEMÔNios Da GaRoa 1641 a ViDa é DURa Quais quais quali cos quais

bEtH caRValHo 3302 aNDaNça Vi tanta areia, andei a lua cheia, eu sei

bEtH caRValHo 3296 VoU fEstEJaR chora não vou ligar não vou ligar

bEtH caRValHo 6055 coisiNHa Do Pai Ô coisinha tão bonitinha do pai...

bEto baRbosa 3407 balaNço tRilEGal Eu vou mostrar pra você como se

bEto baRbosa 3419 DoNa é amor e prazer uma doce paixão

bEto baRbosa 3153 MEU aMoR Não Vá EMboRa Meu amor não vá embora não

bEto baRbosa 3650 balaNça o bUMbUM MUcHacHa Quando eu te vejo bate meu coração

bEto baRbosa 3457 bEiJiNHo Na boca beijinho na boca gostoso doce mel

bEto baRbosa 3485 PREta Preta fala pra mim

BETO GUEDES, R. BASTOS 3493 sol DE PRiMaVERa Quando entrar setembro

biafRa 1537 PERDõEs Perdoar não vai adiantar

biafRa 1538 sEU NoME Quando escuto a sua voz

biafRa 1579 UMa VEZ E NUNca Mais olhar pro céu

biafRa 1765 aNtEs QUE EU tE EsQUEça antes que eu te esqueça e tudo 

biafRa 4123 MolDURa o tempo passa e a gente 

biafRa 3973 RUa RaMalHEtE sem querer fui me lembrar de uma

bicHo DE Pé 6226 Nosso XotE Moreno me convidou...

biQUiNi caVaDão 1644 aGoRa é MoDa agora é moda

biQUiNi caVaDão 2829 DaNi Dane-se a hora se é cedo ou se é tarde

biQUiNi caVaDão 2873 QUaNDo EU tE ENcoNtRaR Eu já sei o que os meus olhos vão querer

biQUiNi caVaDão 2874 QUaNto tEMPo DEMoRa UM MÊs acordei com o seu gosto e a lembrança do 

biQUiNi caVaDão 2880 VocÊ EXistE, EU sEi Há tanto tempo venho procurando 

biQUiNi caVaDão 15011 EscUta aQUi Escuta aqui eu não sou culpado de tudo

biQUiNi caVaDão 15071 iMPossíVEl tudo bem quando termina bem

biQUiNi caVaDão 15120 VoU tE lEVaR coMiGo as curvas no caminho, meus olhos tão 

biQUiNi caVaDão 15080 Zé NiNGUéM Quem foi que disse que amar é sofrer

biQUíNi caVaDão 3268 tiMiDEZ toda vez que te olho crio um romance

biQUíNi caVaDão 3957 JaNaíNa Janaína acorda todo dia às quatro

biQUíNi caVaDão 3287 VENto E VENtaNia Vento e ventania me leve para as

biRo Do caVaco 3570 Jéssica sem a gente esperar nasce

blitZ 3444 QUEM tEM PõE Eu moro longe não tenho carro nem

blitZ 3293 VocÊ Não soUbE ME aMaR sabe essas noites que você sai

blitZ 3299 WEEkEND alô alô ativo ouvinte

blitZ 6041 a Dois Passos Do PaRaiso Longe de casa há mais de uma semana...

blitZ 3132 Mais UMa DE aMoR Perdi meu amor no paraíso

bobby Di caRlo 6119 tiJoliNHo Sei que se esperar mais um pouquinho...

boca liVRE 15137 toaDa Vem morena ouvir comigo essa cantiga

boi bUMbá caPRicHoso 6049 bRasis aMERíNDios América América Ybyrapytanga...

boi bUMbá GaRaNtiDo 6058 EtERNo caMPEão Garantido meu brinquedo de criança...

boka loka 2908 DEsENGaNo bateu paixão e a saudade logo vem

boNDE Do tiGRão 6053 cERol Na Mão Quer dançar quer dançar o Tigrão vai te...

boNDE Do tiGRão 6105 o bailE toDo Uh uh...Só as cachorras uh uh...
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boZo 15201 1, 2, 3...VAMOS LÁ alô criançada o bozo chegou trazendo alegria

bRasil (baNDa) 3412 coMo DÓi se eu estou sofrendo é por causa

bRasil (baNDa) 3093 EU tE aMo, tE aMo, tE aMo tanto tempo longe de você

bRasil (baNDa) 3220 PoDERosa Pode ser que eu consiga esquecer

bREGa boys 6036 UMa boMba Sensual o movimento sensual...

bRUNa caRaM 1992 caMiNHo PRo iNtERioR A manhã nasceu lá fora

bRUNiNHo & DaVi, MicHEl tElÓ 2940 VaMos MEXER a nossa vida não é brincadeira

bRUNiNHo E DaVi 15117 sE NaMoRaR fossE boM se namorar fosse bom isso aqui tava vazio

bRUNo E MaRRoNE 1682 aMiGa aMaNtE E NaMoRaDa Quando eu te conheci de fato me

bRUNo E MaRRoNE 1663 boM DEMais bom demais

bRUNo E MaRRoNE 1650 cai foRa cai fora eu tô em outra

bRUNo E MaRRoNE 1675 HoJE aMoR, Não Vai DaR Hoje amor não vai dar

bRUNo E MaRRoNE 1746 soNHaNDo se passa o dia paro escuto o vento

bRUNo E MaRRoNE 1718 tENtatiVas EM Vão se eu soubesse o que fazer

bRUNo E MaRRoNE 2856 PaREDE DE ViDRo Tá se escondendo em parede de vidro

bRUNo E MaRRoNE 15064 coMo EU cHoREi Eu nunca pensei que tivesse fim

bRUNo E MaRRoNE 15109 faVo DE MEl te liguei para testar o seu amor

bRUNo E MaRRoNE 3938 tE aMo E Não tE QUERo Pegue tudo aquilo que é seu

bRUNo E MaRRoNE 3988 alçaPão Voce acha fácil chegar dizendo que

bRUNo E MaRRoNE 3972 REi Do RoDEio Eu sou peão, sou cabra macho bom

bRUNo E MaRRoNE 4302 aGaRRa EM MiM Enquanto a cidade dorme eu...

bRUNo E MaRRoNE 4300 ViDa VaZia Depois que você foi embora...

bRUNo E MaRRoNE 6322 acoRRENtaDo EM VocÊ Eu não sei o que é que eu faço...

bRUNo E MaRRoNE 6247 aMoR DE caRNaVal Primavera chegou seu amor me pegou...

bRUNo E MaRRoNE 6173 DoRMi Na PRaça Caminhei sozinho pela rua ...

bRUNo E MaRRoNE 6143 MEU JEito DE sENtiR Toda vez que vai sair o sol eu estou.....

bRUNo E MaRRoNE 6232 PoR UM MiNUto E todos os amantes já adormeceram...

bRUNo E MaRRoNE 6309 QUEM MaNDa é o coRação Não vai dar pra segurar...

bRUNo E MaRRoNE 6395 UM boM PERDEDoR Sei que você pensa em me deixar...

bRUNo E MaRRoNE 15199 ViDRo fUMÊ foi num telefonema anônimo

bRUNo E MaRRoNE 15232 Já Não sEi Mais NaDa Eu não sei dizer se este amor

byafRa 2876 HElENa Noite que se foi sem se quer dizer pra onde foi

caEtaNo VEloso 1635 tERRa Quando eu me encontrava preso

caEtaNo VEloso 2849 EcliPsE ocUlto Nosso amor não deu certo gargalhadas

caEtaNo VEloso 15156 tiRaNiZaR se você quiser me prender vai ter que saber 

caEtaNo VEloso 1944 iRENE Eu quero ir minha gente

caEtaNo VEloso 3070 é HoJE a minha alegria atravessou o mar

caEtaNo VEloso 3246 saMPa alguma coisa acontece no meu coração

caEtaNo VEloso 3292 VocÊ é liNDa fonte de mel nos olhos de gueixa

caEtaNo VEloso 3741 bElEZa PURa Não me amarra dinheiro não

caEtaNo VEloso 3867 cHUVa, sUoR E cERVEJa Não se perca de mim não se esqueça

caEtaNo VEloso 3837 DEbaiXo Dos caRacÓis Dos sEUs Um dia a areia branca seus pés irão tocar

caEtaNo VEloso 3668 lUa DE são JoRGE lua de são Jorge, lua deslumbrante

caEtaNo VEloso 3723 QUEiXa Um amor assim delicado

caEtaNo VEloso 3947 alEGRia alEGRia caminhando contra o vento, sem

caEtaNo VEloso 4159 lUa E EstREla Menina do anel de lua e estrela

caEtaNo VEloso 4134 soZiNHo as vezes no silêncio da noite

caEtaNo VEloso 4276 loNDoN loNDoN I’m wandering round and round...
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caEtaNo VEloso 4286 o lEãoZiNHo Gosto muito de te ver leãozinho

caEtaNo VEloso 4409 QUalQUER coisa Esse papo já tá qualquer coisa...

caEtaNo VEloso 6174 DRão Drão o amor da gente é como um grão...

caEtaNo VEloso 6142 MEia lUa iNtEiRa Meia lua inteira sopapo na cara do......

caEtaNo VEloso 6305 PoDREs PoDEREs Enquanto os homens...

caEtaNo VEloso 6278 soy loco PoR ti aMERica Soy loco por ti America...

caEtaNo VEloso, Gal costa 3937 soRtE Tudo de bom que você me fizer

cafUNé (GRUPo) 3625 MElÔ Do PiRUlito Olha o piu ôh... pirulito

caio cEsaR E DiEGo 2824 aNiMal tô à procura de uma namorada

caio cEsaR E DiEGo 2925 PEGa Usa E JoGa foRa Pega usa e joga fora

calciNHa PREta 2845 cENa DE NoVEla o nosso amor é cena de novela

calyPso (baNDa) 1702 PERDoa com você eu sonhei um lindo sonho 

caMisa DE VÊNUs 6370 EU Não MatEi JoaNa D’aRc Eu nunca tive nada com Joana D’arc...

caMisa DE VÊNUs 6313 siMca cHaMboRD Um dia meu pai chegou em casa...

caPital iNicial 1502 altos E baiXos Esse aqui é meu lugar

caPital iNicial 1609 Mil VEZEs Há sempre alguma coisa que esquecemos

caPital iNicial 1623 PRoVa Vejo seu retrato

caPital iNicial 1637 UM HoMEM sÓ As lágrimas secam e eu esqueço

caPital iNicial 1540 ViVENDo E aPRENDENDo outra história com um outro rosto

caPital iNicial 1647 aUtoRiDaDEs Vou denunciar

caPital iNicial 2813 o MUNDo Tchuru tchu... você que já esteve no céu

caPital iNicial 3165 Música URbaNa contra todos e contra ninguém

caPital iNicial 4318 iNDEPENDÊNcia Toda essa curiosidade...

caPital iNicial 6069 NatasHa Tem dezessete anos e fugiu de casa...

caPital iNicial 6090 cai a NoitE Cai a noite na cidade vinda de lugar...

caPital iNicial 6372 fátiMa Vocês esperam uma intervenção divina...

caPital iNicial 6148 o PassaGEiRo Eu sou o passageiro eu rodo sem parar.....

caPital iNicial 15194 sol ENtRE NUVENs Várias portas num quarto pequeno

caPital iNicial, kiko ZaMbiaNcHi 6028 PRiMEiRos ERRos Meu caminho é cada manhã...

caPital iNicial, ZElia DUNcaN 1584 EU VoU EstaR Eu não vou pro inferno

caRiocas (os) 3109 GaRota DE iPaNEMa olha que coisa mais linda

caRliNHos bRoWN 3601 a NaMoRaDa Ei bicho o broto do seu lado

caRlos GoNZaGa 3966 oH caRol oh carol sem o teu amor tudo é

caRlos lyRa 2914 lobo bobo Era uma vez um lobo mau

caRlos saNtos 6346 QUERo VocÊ Meu amor não se esqueça de mim...

caRNaVal 3782 allaH lá oH Allah lá oh, oh, oh, oh, oh 

caRNaVal 3783 aURoRa se você fosse sincera ô, ô, ô

caRNaVal 3784 cabElEiRa Do ZEZé olha a cabeleira do Zezé

caRNaVal 3785 cacHaça Você pensa que cachaça é água

caRNaVal 3787 coRação DE JacaRé trocaram o coração da minha sogra

caRNaVal 3800 JaRDiNEiRa Ó Jardineira por que estás tão triste?

caRNaVal 3802 MaMãE EU QUERo Mamãe eu quero, mamãe eu quero

caRNaVal 3803 MaRcHa Da cUEca Eu mato, eu mato

caRNaVal 3804 MaRia saPatão Maria sapatão, sapatão, sapatão

caRNaVal 3805 ME Dá UM DiNHEiRo aí Ei, você aí

caRNaVal 3807 o tEU cabElo Não NEGa o teu cabelo não nega mulata

caRNaVal 3810 QUEM sabE, sabE Quem sabe sabe, conhece bem

caRNaVal 3812 saca RolHa as águas vão rolar
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caRNaVal 3813 sassaRicaNDo sa-sassaricando

caRNaVal 3817 taí taí

caRol cElico, claUDia lEittE 2678 MEsMa lUZ foi assim que um dia sozinha eu te vi

caRRaPicHo 3565 fEsta DE UM PoVo Ôh ôh ôh éh ôh, lê lê lê lê lê lê

caRtola 3018 as Rosas Não falaM bate outra vez com esperanças

cascatiNHa E iNHaNa 3365 íNDia índia seus cabelos

cássia EllER 1522 all staR Estranho seria se eu não me apaixona

cássia EllER 1988 as coisas tão Mais liNDas Entre as coisas mais lindas que eu con

cássia EllER 3661 E.C.T. tava com cara que carimba postais

cássia EllER 3623 MalaNDRaGEM Quem sabe eu ainda sou uma garotinha

cássia EllER 6343 o sEGUNDo sol Quando o segundo sol chegar...

cássia EllER 6317 toP toP Lá ih là ih... Eu vou sabotar...

cássia EllER, NaNDo REis 1740 RElicáRio é uma índia com um colar

catEDRal 6215 EU aMo Mais VocÊ Depois dessa ventania o temporal...

caUby PEiXoto 4468 coNcEição Conceição eu me lembro muito bem...

caValo DE PaU 3763 PaDEcER No PaRaíso Eu vivi todo esse tempo só pra você

caZUZa 3312 coDiNoME bEiJa-floR Pra que mentir fingir que perdoou

caZUZa 3099 faZ PaRtE Do MEU sHoW te pego na escola e encho a tua bola 

caZUZa 3847 MaioR abaNDoNaDo Eu tô perdido, sem pai nem mãe... 

caZUZa 3731 toDo aMoR QUE HoUVER NEsta ViDa Eu quero a sorte de um amor tranqüilo

caZUZa 4390 bRasil Não me convidaram pra esta festa...

caZUZa 4454 QUasE UM sEGUNDo Eu queria ver no escuro do mundo...

caZUZa 6230 o tEMPo Não PaRa Desperto contra o sol sou forte...

caZUZa 3095 EXaGERaDo amor da minha vida

caZUZa 3364 iDEoloGia Meu partido é um coração partido

caZUZa 3377 o Nosso aMoR a GENtE iNVENta o teu amor é uma mentira

célia 1639 ViDas iNtEiRas Não seja por isso

cElso blUEs boy 2703 aUMENta QUE isso aí é Rock aND Roll Estava deitado dormindo acordado

cEly caMPElo 3026 baNHo DE lUa Tomo um banho de lua fico branca

cEly caMPElo 3085 EstúPiDo cUPiDo oh oh cupido vê se deixa em paz

cEsaR E PaUliNHo 6282 a Gata Do bMW Eu recebi de uma gata gostosona...

césaR MENotti E fabiaNo 1556 labiRiNto sonhos planos

césaR MENotti E fabiaNo 2803 é RUiM QUE DÓi Volta ligeirinho meu benzinho

césaR MENotti E fabiaNo, JoRGE E 15222 Dois coRaçõEs louco pra te ver não via hora de chegar e te 

cEsaR saMPaio 15076 sEcREtáRia Da bEiRa Do cais Ela espera e não desespera na beira do cais

céU 15230 falta DE aR Isso me dá falta de ar

céU, DioGo Poças 2727 NaDa QUE tE DiZ REsPEito Leva eu leva eu leva... Nada que te diz

cEZaR E PaUliNHo 6269 PERDoa Perdoa por eu ter te escolhido...

CHARLIE BROwN JR. 1520 sÓ os loUcos sabEM agora eu sei exatamente o que fazer

CHARLIE BROwN JR. 2846 céU aZUl tão natural quanto a luz do dia

CHARLIE BROwN JR. 4291 PRoibiDa PRa MiM Ela achou o meu cabelo engraçado...

CHARLIE BROwN JR. 4340 ZÓio D’lUla Tirou a roupa entrou no mar...

CHARLIE BROwN JR. 6378 lUGaR ao sol Que bom viver como é bom sonhar...

CHARLIE BROwN JR. - NEGRA LI 15074 Não é séRio Eu vejo na tV o que eles falam sobre o jovem 

cHayENE 15099 Voa Voa bRabUlEta (XotE Da Ela gosta de ficar pegando fogo

cHEiRo DE aMoR (baNDa) 1720 XEQUERÊ som e alto astral axé rock and roll

cHEiRo DE aMoR (baNDa) 2663 aMassaDiNHo amassadinho você vai ver amassadinho vou

cHEiRo DE aMoR (baNDa) 2718 o sEU aDEUs Se for ficar sem seu amor eu piro
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cHEiRo DE aMoR (baNDa) 3084 EstREla PRiMEiRa é luz do meu ser

cHEiRo DE aMoR (baNDa) 3176 Nossa GENtE (aVisa lá) Avisa lá que eu vou chegar mais tarde

cHEiRo DE aMoR (baNDa) 3599 Vai sacUDiR, Vai abalaR Vai sacudir vai abalar

cHEiRo DE aMoR (baNDa) 3657 é DEMais MEU REi Vou dar a volta pelo globo terrestre

cHEiRo DE aMoR (baNDa) 3927 olHa EU aí olha

cHEiRo DE aMoR (baNDa) 3891 PEGa No balaNço é bom demais fazer amor dividir

cHEiRo DE aMoR (baNDa) 3732 toDo MUNDo DaNça todo mundo dança move corpo

cHEiRo DE aMoR (baNDa) 3942 a DaNça Da sENsUal Veja a nova dança que eu vou te

cHEiRo DE aMoR (baNDa) 3944 abRE coRação Meu amor, estou tão sozinha... 

cHEiRo DE aMoR (baNDa) 4066 aViãoZiNHo Voa, voa aviãozinho vai buscar...

cHiclEtE coM baNaNa 1684 cHoRaREi aMoR Já nem lembro de ti já nem sinto 

cHiclEtE coM baNaNa 3372 ME PEGUE sE QUisER Me pegue se quiser e leve se puder ôh

cHico bUaRQUE 1617 olÊ olá Não chore ainda não

cHico bUaRQUE 1725 fUtURos aMaNtEs Não se afobe não que nada é pra já

cHico bUaRQUE 15023 a Rita a Rita levou meu sorriso no sorriso dela

cHico bUaRQUE 15029 ciRaNDa Da bailaRiNa Procurando bem todo mundo tem pereba

cHico bUaRQUE 15050 GENi E o ZEPEliM De tudo que é nego torto do mangue e do cais

cHico bUaRQUE 15039 REtRato EM bRaNco E PREto Já conheço os passos dessa estrada

cHico bUaRQUE 15098 ValsiNHa Um dia ele chegou tão diferente

cHico bUaRQUE 3191 o QUE sERá O que será que será

cHico bUaRQUE 3276 tRocaNDo EM MiúDos Eu vou lhe deixar a medida do Bonfim

cHico bUaRQUE 3917 GENtE HUMilDE tem certos dias em que eu penso em 

cHico bUaRQUE 4416 Vai PassaR Vai passar nessa avenida...

cHico bUaRQUE 3455 aPEsaR DE VocÊ amanhã vai ser outro dia

cHico bUaRQUE E MiltoN NasciMENto 2904 cálicE Pai afasta de mim esse cálice

cHico bUaRQUE, Elis REGiNa 1923 NoitE Dos MascaRaDos Quem é você

cHico bUaRQUE, MPb4 1541 aMiGo é PRa Essas coisas Salve... como é que vai

cHico bUaRQUE, NaRa lEão 4319 João E MaRia Agora eu era o herói...

cHico césaR 2872 Pétala PoR Pétala a sua falta me fez ver o que de mal a vida 

cHico césaR 3624 MaMa áfRica let me sing let me sing

cHico REy E PaRaNá 15072 lEão DoMaDo Você é a maior paixão que eu tenho em 

cHico REy E PaRaNá 15075 Não são sÓ PalaVRas liNDas é por nada que eu te quero é por tudo que 

cHiMaRRUts 1667 Do laDo DE cá Uh uh uh uh

cHiMaRRUts 2864 EM bUsca Da fé Palavras que foram dadas com tom de 

cHiMaRRUts 15058 QUaNDo o aMoR batE a PoRta Sorria amor que o melhor ainda está por vir

cHiQUititas 3864 bERliNDa (bERliN) Neste jogo só se diz a verdade se

cHiQUititas 3811 REMEXE (REcHUfas) tudo se transforma com magia

cHiQUititas 15210 até DEZ Um dois três tem que limpar

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 1799 Vá PRo iNfERNo coM sEU aMoR Não adianta mais

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 15007 aVE MaRia ave Maria mãe abençoada virgem imaculada

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 15070 faZ UM aNo se eu pudesse te contar como eu sofro noite 

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3551 60 Dias aPaiXoNaDo Viajando pra Mato Grosso

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3303 até VocÊ VoltaR Eu hoje perguntei para o meu coração

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3510 bailão DE PEão é bailão, é rodeio festa de peão também

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3035 bRiNcaR DE sER fEliZ tranquei a porta do meu peito

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3414 coRação sERtaNEJo andei, andei, andei até encontrar

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3094 EViDÊNcia Quando eu digo que deixei de te amar

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3564 fEito EU caminhando sem saber pra onde
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cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3326 foGE DE MiM Eu conto com você nos momentos

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3573 loiRa GElaDa Hoje eu vou cair no mundo

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3172 No RaNcHo fUNDo No rancho fundo bem pra lá do fim do mundo

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3181 NUVEM DE láGRiMas Há uma núvem de lágrimas

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3588 PáGiNa DE aMiGos Ela ligou terminando tudo entre eu e

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3218 PlaNEta aZUl a vida e a natureza sempre à mercê

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3548 VEZ EM QUaNDo VEM ME VER Não toque em meus cabelos feito

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3862 a MiNHa ViDa Eu sei, eu aprendi a me aceitar do

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3655 coNfiDÊNcias abra os olhos do seu coração

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3704 é assiM QUE tE aMo sem me pedir você chegou assim

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3706 Ela Não Vai Mais cHoRaR Por tantas vezes eu menti

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3925 o HoMEM DE NaZaRé Ei, tá chegando o ano dois mil

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3677 PalaVRas (WoRDs) smile, an everlasting smile

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3764 Pé Na EstRaDa Pé na estrada, lá vamos nós outra vez

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3855 PENsaNDo EM MiNHa aMaDa Imagine um rapaz apaixonado... 

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3678 PoDE sER PRá ValER Se você está aí sozinha

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3896 PURa EMoção Ela é mistério nesse jeito sério pode

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3933 sE DEUs ME oUVissE ah! se Deus me ouvisse e mandasse

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3685 sÓ QUEM aMoU DEMais Se já doeu demais a falta desse amor

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 4226 até QUE tE coNHEci Eu vivia tão contente, tão alegre...

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 4032 DEiXEi DE sER coWboy PoR Ela Eu sempre acreditei no amor

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 4080 EU MENti Eu menti pra você...

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 4165 Na aba Do MEU cHaPéU Ela me abraçou, me deu um beijo...

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 4216 tE EsQUEcER é iMPossíVEl Você ainda nem me disse por que tudo...

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 4345 alÔ Alô tô ligando pra saber como você está...

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 4448 o aMoR é Mais foRtE Tenho andado tão sozinho seguando a ...

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 6079 UM, Dois, tRÊs Um dois três... “Um” descobri que...

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 6308 QUE aMoR é EssE Que forte amor é esse amor...

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 6396 UM soNHo DE aMoR De onde vem esse amor tão intenso...

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3102 fio DE cabElo Quando a gente ama qualquer coisa

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3479 NascEMos PRa caNtaR o grande mestre do céu o nosso

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ 3395 UM HoMEM QUaNDo aMa amigo, se você ama não tenha medo

cHitãoZiNHo E XoRoRÓ, RoUPa NoVa 6258 fRio Da NoitE (DoN’t lEt ME DoWN) Quero entender porque razão tudo...

cHitãoZiNHo XoRoRÓ, McENtiRE 6170 coRação VaZio Lá fora a chuva cai e o que acontece...

cHRistiaN E Ralf 1731 aUsÊNcia se eu te deixo sei que vai morrer

cHRistiaN E Ralf 15127 loUcURa DEMais Pra ganhar o seu amor eu de tudo sou capaz

cHRistiaN E Ralf 3559 DEsEJo DE aMaR Pele macia, toda morena. Esse seu corpo

cHRistiaN E Ralf 3421 EssE aMoR QUE ME Mata tô sozinho e você tão longe sabe Deus

cHRistiaN E Ralf 3645 ViRa ViRoU Por causa de você

cHRistiaN E Ralf 4006 MiNHa GiocoNDa Do dia que nascemos e vivemos 

cHRistiaN E Ralf 4252 sEM DocUMENto Deixa-me atravessar o vento...

cHRistiaN E Ralf 4013 sENsíVEl DEMais Hoje eu tive medo

cHRistiaN E Ralf 6360 UM caNtiNHo Do sEU coRação Tão só e apaixonado apaixonado...

cicUlaDÔ DE fUlÔ 15102 áGUas MaNsas A saudade lembra quando águas mansas

ciDaDE NEGRa 3561 DoUtoR Ó doutor, tem que me ajudar

ciDaDE NEGRa 3562 DoWNtoWN Eu fiui eu fui eu fui eu fui eu fui

ciDaDE NEGRa 3337 oNDE VocÊ MoRa? amor igual ao teu eu nunca mais terei

ciDaDE NEGRa 3534 PENsaMENto Você precisa saber o que se passa
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ciDaDE NEGRa 3608 casa é seu único lugar no mundo

ciDaDE NEGRa 3664 falaR a VERDaDE Vamos falar a verdade pra vocês

ciDaDE NEGRa 3619 fiRMaMENto o que é que eu vou fazer agora

ciDaDE NEGRa 3670 lUta DE classEs tudo o que eu posso ver

ciDaDE NEGRa 3672 MiNHa iRMã Ô, isso é que me faz sorrir

ciDaDE NEGRa 3627 MUcaMa Ô ô ô, que se espera de uma nação

ciDaDE NEGRa 3889 o ERÊ Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, pra

ciDaDE NEGRa 4212 sábaDo À NoitE Todo mundo espera alguma coisa...

ciDaDE NEGRa 4301 a coR Do sol Amor estamos atravessando...

ciDaDE NEGRa 6001 a flEcHa E o VUlcão Se me chamar eu vou agora...

ciDaDE NEGRa 4269 EU taMbéM QUERo bEiJaR A flor do desejo e do maracuja...

ciDaDE NEGRa 6374 GiRassol Tchuru...A favor da comunidade...

ciDaDE NEGRa 6146 Na MoRal Há ah ah ah de se respirar.....

ciDaDE NEGRa 3352 a soMbRa Da MalDaDE Eu sei que ela

ciDaDE NEGRa 3384 QUEREM MEU saNGUE Dizem que guardam bom lugar

ciNE 1646 as coREs o vento bate a porta e não me engana

ciRo MoNtEiRo 3932 sE acaso VocÊ cHEGassE se acaso você chegasse e no meu

claRa NUNEs 1592 JUiZo fiNal O Sol há de brilhar mais uma vez

claRa NUNEs 15153 sERRiNHa serrinha é o império do samba chegando

claRa NUNEs 3520 é baiaNa é baiana, ê ê ê baiana, baianinha

claRa NUNEs 3536 PoRtEla Na aVENiDa Portela eu nunca vi coisa mais bela

claRa NUNEs 3761 o MaR sERENoU o mar serenou quando ela pisou

claRa NUNEs 4117 laMa Pelo curto tempo que você sumiu

claRa NUNEs 4282 MoRENa DE aNGola Morena de Angola...

cláUDia baRRoso 1766 a ViDa é MEsMo assiM a vida é mesmo assim alguém tem que 

claUDia lEitE, tRaVis Mccoy 1586 faMosa (billioNaiRE) Eu quero ser muito famosa

claUDia lEittE 1661 áGUa ioi ioi ioi

claUDia lEittE 15036 laRGaDiNHo Eu já falei pra você deixar de maresia

claUDia lEittE 2665 bEiJaR Na boca Eu estava numa vida de horror com a cabeça

claUDia lEittE 2751 PREto Preto se você me der amor tudo de mim

claUDia lEittE, bElo 1668 DoN JUaN Por muito tempo eu calei meu coração

claUDia tEllEs 6134 fiM DE taRDE Hoje eu sinto tanto não ter você.........

claUDiNHo E bUcHEcHa 3656 coNQUista sabe, tchu ru ru ru

claUDiNHo E bUcHEcHa 3887 Nosso soNHo Gatinha quero te encontrar vou falar

claUDiNHo E bUcHEcHa 4133 sÓ loVE só love, só love, só love

claUDiNHo E bUcHEcHa 6183 MalEs Voçê não pensou voçê abusou...

claUs E VaNEssa 15142 MEDo DE aMaR Tá com medo de amar é tá com medo do 

clEbER E caUaN 15091 oUsaDia (HoJE EU QUERo tRaiR) Eu vou pra ousadia eu vou pra cachorrada

clEitoN E caMaRGo 3931 QUaNDo UM GRaNDE aMoR sE faZ todo amor parece no começo um

clEitoN E caMaRGo 4022 aGENDa RabiscaDa Você fala por aí que não me ama

clEitoN E caMaRGo 4243 Na HoRa DE aMaR Seu olhar sempre está muito longe...

clEitoN E caMaRGo 4245 oUtRa cHaNcE Se você está sozinha em sua casa...

clEitoN E caMaRGo 6265 olHa PRa MiM Tire essa dúvida do olhar...

coGUloMElo PlUtão 6253 EsPERaNDo Na JaNEla Tchu... Quando me perdi...

coMPaNHia Do PaGoDE 3576 MElÔ Do stRiP tEasE Eu lhe disse que não bulisse

coMPaNHia Do PaGoDE 3781 a DaNça Do RobÔ Essa é a nova dança que nós

coMPaNHia Do PaGoDE 3717 PiNGos DE láGRiMa Pingos de lágrima molharam meu rosto

coMPaNHia Do PaGoDE 4094 PsiU, PsiU Psiu, Psiu...
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coMPaNHia Do PaGoDE 3375 Na boQUiNHa Da GaRRafa No samba ela me diz que rala

coMPaNHia Do PaGoDE 3975 saNDUícHE Tá chegando pra ficar todo mundo

coPacabaNa bEat 3145 ME lEVa coNtiGo baby fala comigo diz se eu corro perigo

coPacabaNa bEat 3148 MEl Da sUa boca como é doce o beijo quando vem 

cPM 22 6389 taRDE DE oUtUbRo Peguei minhas coisas e fui embora...

cRaVo E caNEla 3512 coisa boa DEMais ai que coisa boa, coisa boa demais

cRaVo E caNEla 3122 lá VEM o NEGão Lá vem o negão cheio de paixão

cRistiaNo aRaœJo 15231 fRasEs DE foGo Por que será que o meu mundo fica tão 

cRistiaNo aRaúJo 2795 faZENDo baRá bERÊ Bará bará bará berê berê berê

cRistiaNo aRaúJo 15180 MENtE PRa MiM olha dentro dos meus olhos e me conta

cRistiaNo aRaUJo - GUsttaVo liMa 15033 é fato Estou tentando manter esse amor esque

cRistiNa MoNtEiRo 3247 saNta MaDRUGaDa talvez um dia a gente possa se encontrar

cRistiNa MoNtEiRo 3484 oMbRo aMiGo Você apareceu ferido

cRistiNa MoNtEiRo 3341 PEDRa falsa Deixa de bobagem corta essa de viver

CRISTINA MONTEIRO, L.CARLOS 3390 sEMPRE soU EU É...mais uma vez estou chorando

cW7 15119 tUDo QUE EU siNto faz muito tempo que eu te vi pela primeira 

cyZ 1548 DocE MEl Você tem um brilho no olhar

Dalto 3163 MUito EstRaNHo Hum mas se um dia eu chegar muito

DalVa DE oliVEiRa 4144 baNDEiRa bRaNca Bandeira branca amor não posso...

DalVaN 3945 aGoRa oU NUNca Agora ou nunca vem me abraçar... 

DaNiEl 1732 bota PRa MoER bota pra moer bota no fogo pra ferver

DaNiEl 1785 Do oUtRo laDo Do RáDio Ei você do outro lado do rádio

DaNiEl 15095 taNtiNHo fiz essa canção em coma de amor

DaNiEl 1996 EU aMo aMaR VocÊ Eu ando louco de saudade de você

DaNiEl 4021 aDoRo aMaR VocÊ Tá no meu paladar

DaNiEl 4232 DaQUi Não saio Eu já fiquei prisioneiro do seu coração...

DaNiEl 4072 DEclaRação DE aMoR Minha vida e o meu mundo...

DaNiEl 4152 DENGo Vem cá meu dengo vem comigo...

DaNiEl 4126 PaiXão caiPiRa Vou pela estrada da minha saudade

DaNiEl 4169 PRa falaR a VERDaDE Um amigo me falou a poeira vai...

DaNiEl 4341 a Gata Do MilÊNio Ela dança ela mexe ela dança ela mexe...

DaNiEl 4386 ao MEU laDo oUtRa VEZ Caminhos tem o céu mistérios...

DaNiEl 6029 QUaNDo o coRação sE aPaiXoNa Quando o coração da gente se...

DaNiEl 4455 QUE ERa EU Um dia você vai procurar por mim...

DaNiEl 6077 sHoW DE bola Vem cá meu bem pro escurinho...

DaNiEl 4338 Vai DaR saMba Gosto e isso não é nenhum...

DaNiEl 6242 a JiRiPoca Vai PiaR Hoje a jiripoca vai “piá” vai...

DaNiEl 6130 EMbRiaGaDo DE aMoR Eu pensei que a minha base.............

DaNiEl 6116 sEUs bEiJos Quero sentir o leve toque das suas...

DaNiEl 6275 sÓ sEU aMoR Não Vai EMboRa Todas as lembranças suas eu desfiz...

DaNiEl 6318 UM bEiJo PRa ENloUQUEcER Às vezes perto de você eu juro...

DaNiEl 4478 flÔR E colibRi Eu queria talvez que você fosse flor...

DaNiEl, João PaUlo 3790 Ela tEM o DoM DE ME faZER cHoRaR Deus, hoje eu vim aqui

DaNiEl, João PaUlo 3793 EU ME aMaRREi Eu me amarrei, eu me amarrei

DaNiEl, João PaUlo 3754 HoJE EU sEi outra vez eu cheguei tarde

DaNiEl, João PaUlo 3770 Rosto MolHaDo Enxugue o rosto meu amor

DaNiEl, João PaUlo 3818 tE aMo caDa VEZ Mais Pegue-me

DaNiEl, João PaUlo 3779 VocÊ sÓ ME faZ fEliZ é nesse sonho que eu me encontro
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DaNiEl, João PaUlo 3989 as coisas são coMo são as vezes quando a gente sonha

DaNiEl, João PaUlo 6323 alGUéM Alguém, eu preciso ter alguém...

DaNiEl, João PaUlo 3362 EstoU aPaiXoNaDo Quero beber o mel em sua boca

DaNiEl, João PaUlo 3476 MiNHa EstREla PERDiDa Você vai rir quando eu pedir

DaNiEla MERcURy 3583 NobRE VaGabUNDo Quanto tempo tenho pra matar essa

DaNiEla MERcURy 3187 o caNto Da ciDaDE a cor dessa cidade sou eu

DaNiEla MERcURy 3345 sÓ PRa tE MostRaR Não quero nada que não venha de nós

DaNiEla MERcURy 3350 VocÊ Não ENtENDE NaDa Quando eu chego em casa nada

DaNiEla MERcURy 3635 RaPUNZEl love as suas tranças de mel

DaNiEla MERcURy 4193 fEiJão DE coRDa Compraria o mundo inteiro...

DaNiEla MERcURy 4242 MiNas coM baHia Sacudir estrelas despertar desejo...

DaNiEla MERcURy 4055 sWiNG Da coR Não, não me abandone

DaNiEla MERcURy 4467 coMo Vai VocÊ Como vai você, eu preciso saber...

DaNiEla MERcURy 6207 bEat laMENto Meu coração batecum por você...

DaNiEla MERcURy 6339 MUtaNtE Kiss me baby kiss me baby...

DaNiEla MERcURy 6117 sÓ No balaNço Do MaR Tchuru tchuru...Já naveguei maremoto..

DaNiEla MERcURy 3451 a PRiMEiRa Vista Quando não tinha nada eu quis

DaNiEla MERcURy 3355 batUQUE Tá no batuque que balança nego

DaNiEla MERcURy 3333 Música DE RUa alegria agora agora e amanhã

DaNiEla MERcURy 3481 o Mais bElo Dos bElos Quem é que sobe a ladeira do

DaNiEla MéRcURy 4396 ilÊ PéRola NEGRa O canto do negro veio lá do alto...

DaNiEla MERcURy, JoN sEcaDa 1929 sE EU Não tE ENcoNtRassE (DisNEy) se eu não te encontrasse

DaNilo cayMMi 2716 NaDa a PERDER Nada a perder pra quem não tinha nada a

DEboRaH blaNDo 1821 áGUias Eu não consigo mais ter que esconder

DEboRaH blaNDo 1855 Gata Vem que eu tô doida pra pirar te amar

DEboRaH blaNDo 1856 JUNto coM o tEU soNHo No mundo vão tentar tirar o seu valor

DEboRaH blaNDo 1959 últiMa EstÓRia Quando eu fecho os olhos e me sinto 

DEboRaH blaNDo 3935 soMENtE o sol somente o sol você e eu

DEboRaH blaNDo 3776 UNicaMENtE Vem sentir a era das águas

DEboRaH blaNDo 4115 iNDiVisíVEl corre em minhas veias sonhos

DEboRaH blaNDo 4491 PRÓPRias MENtiRas Cuide do seu nariz você fala demais...

DEboRaH blaNDo 6375 iNNocENcE O céu esconde o que eu queria ver...

DEMÔNios Da GaRoa 1629 saMba italiaNo Piove piove

DEMÔNios Da GaRoa 3245 saMba Do aRNEsto o arnesto nos convidô prum samba

DEMÔNios Da GaRoa 3251 saUDosa Maloca Se o sinhô não tá lembrado

DEMÔNios Da GaRoa 3273 tREM Das oNZE Não posso ficar nem mais um minuto

DEsEJos (GRUPo) 4201 MEl Na MiNHa boca Olha a gente tem que conversar...

DEsEJos (GRUPo) 6155 taNta soliDão Tanta solidão eu juro não dá futuro......

DEtoNaUtas 2839 o Dia QUE Não tERMiNoU Me sinto tão estranho aqui que mal posso

DEtoNaUtas 2937 tÊNis Rock Peguei meu tênis e fui atrás do meu

DEtoNaUtas 2745 o iNfERNo são os oUtRos o que seria da tua beleza

DEtoNaUtas 2776 UM caRa DE soRtE Hoje eu acordei com uma vontade

DHi RibEiRo 1526 aUla DE MatEMática Pra que dividir sem raciocinar

DiaNa 3719 PoRQUE bRiGaMos Quanto mais eu penso em lhe deixar

DiaNa PEQUENa 4426 bloWiN iN tHE WiND Quantos caminhos um homem deve andar...

Dick faRNEy 3139 MaRiNa Marina morena Marina você se pintou

Dick faRNEy 3054 coPacabaNa Existem praias tão lindas cheia de luz

Dick faRNEy, claUDEtE soaREs 6271 PREciso aPRENDER a sER sÓ Ah se eu pudesse fazer entender...
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DicRÓ 1793 fUNERal Do RicaRDão fecharam

DicRÓ 1690 MElÔ Da GaliNHa Você sai de casa igual uma bonequinha

DioGo NoGUEiRa 1739 PRa QUE DiscUtiR coM MaDaME Madame diz que a raça não melhora

DioGo NoGUEiRa 1990 batENDo a PoRta como é que vai saúde boa

DioGo NoGUEiRa 2684 cHEGoU o aMoR Ela chegou no meu samba bonita de ver

DJaVaN 1626 sabEs MENtiR sabes mentir

DJaVaN 1648 boa NoitE Meu ar de dominador

DJaVaN 1902 é HoRa é hora de trabalhar

DJaVaN 3104 floR DE lis Valei-me Deus é o fim do nosso amor

DJaVaN 3328 lilás amanhã outro dia lua sai

DJaVaN 3130 liNHa Do EQUaDoR Luz das estrelas laço do infinito

DJaVaN 3154 MEU bEM QUERER Meu bem querer é segredo é sagrado

DJaVaN 3194 ocEaNo assim que o dia amanheceu

DJaVaN 3199 oUtoNo Um olhar uma luz ou um par de pérolas

DJaVaN 3215 Pétala o seu amor reluz que nem riqueza

DJaVaN 3252 SE... Você disse que não sabe se não

DJaVaN 3257 siNa Pai e mãe ouro de mina coração

DJaVaN 4111 EU tE DEVoRo teus sinais

DJaVaN 3964 NEM UM Dia Um dia frio um bom lugar pra ler

DJaVaN 4096 saMURai ah! Quanto querer cabe em meu

DJaVaN 4343 açaí Solidão de manhã...

DJaVú (baNDa) 1517 NaVE Do aMoR sou dependente de você

DJaVú (baNDa) 2757 sE Não ValoRiZaR (UMbRElla) se não valorizar com certeza você vai

Do JEito QUE EU Gosto 3416 Do JEito QUE EU Gosto La laiá...Foi bom te encontrar eva

DoloREs DURaN 3503 a NoitE Do MEU bEM Hoje eu quero a rosa mais linda

DoMiNGUiNHos 3091 EU sÓ QUERo UM XoDÓ Qua falta eu sinto de um bem

DoMiNGUiNHos 3118 isso aQUi tá boM DEMais Olha isso aqui tá muito bom

DoMiNÓ 1722 coMPaNHEiRo O sol está brilhando ô ô ô

DoMiNÓ 1689 MaNEQUiM Um sonho vindo na passarela

DoMiNÓ 1737 P Da ViDa tô p da vida

DoMiNÓ 2851 Ela Não Gosta DE MiM Eu levo jeito no esporte sou bom

DoMiNÓ 2885 coM toDos MENos coMiGo Vai por aí com uns e com outros e passa por 

DoNiZEtE 4273 GaloPEiRa(GaloPERa) Foi num baile em Assuncion...

DoRi EDsoN 2899 VocÊ é cRiaNça PRa MiM Pegue sua boneca e vê se vai brincar

DÓRis MoNtEiRo 1669 é isso aí (isso é PRoblEMa DEla) Preparei uma roda de samba só pra el

DoRiVal cayMMi 3184 o bEM E o Mal Eu guardo em mim dois corações

DR. SILVANA E CIA 3447 sERão EXtRa New iguaçu três e meia da madrugada

DUDU NobRE 4314 fEliZ Da ViDa Neném vem me dar um...

DUDU NobRE 4445 No MEXE MEXE No bolE bolE Tô querendo esse seu amor...

DUlca PoNtEs 6363 caNção Do MaR Fui bailar no batel além do mar...

é o tcHaN 3691 a loURiNHa sei que a lourinha geladinha

é o tcHaN 3827 baMbolÊ Vem na pegada do bambo do bambo... 

é o tcHaN 3868 DaNça Do PõE, PõE Olha o Tchan que já chegou

é o tcHaN 3702 DENGo DE MUlHEREs toda moça tem um dengo

é o tcHaN 3912 EstátUa Venha comigo requebrar

é o tcHaN 3711 MalHação Vou lhe dizer é bom malhar

é o tcHaN 3759 MElÔ Do tcHaco ii Frente do tchaco pro lado e prá trás

é o tcHaN 3767 RalaNDo o tcHaN Essa é a mistura do brasil com o Egito
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é o tcHaN 4061 a NoVa loiRa Do tcHaN Luz na passarela que lá vem ela...

é o tcHaN 3952 DisQUE tcHaN (alÔ, é tcHaN) Pega no compasso no passo dessa

é o tcHaN 4498 tRibotcHaN Uh uh... Essa a tribotchan...

é o tcHaN 4275 laMba tcHaN Pi pará pirô pi para pirô...

é o tcHaN (GERa saMba) 3552 a DaNça Da coRDiNHa Passa negão, passa loirinha

é o tcHaN (GERa saMba) 3501 a DaNça Do bUM-bUM conheci uma menina que veio do sul

é o tcHaN (GERa saMba) 3150 MElÔ Do tcHaN Pau que nasce torto nunca se endireita

é o tcHaN (GERa saMba) 3381 PaQUEREi é o novo som de salvador

ED Motta 6009 coloMbiNa Se você voltar pra mim...

ED Motta 4000 foRa Da lEi cidade nua, noite neon

ED Motta 4220 VocÊ MENtiU PRa MiM É um absurdo quase o fim...

ED Motta 3136 MaNUEl Manuel foi pro céu

ED Motta, fláVio VENtURiNi 4167 NascENtE Clareia manhã...

ED Motta, MaRia Rita 1983 a tURMa Da PilaNtRaGEM Essa pilantragem que eu quero com voc

ED WilsoN 3032 biQUíNi DE boliNHa aMaREliNHo ana Maria entrou na cabine

EDNaRDo 6151 PaVão MystERioZo Pavão mysterioso passaro formoso.....

EDsoN 1507 coMo EU QUERia tE aMaR Mais uma vez

EDsoN 1499 UMa caNção PRa VocÊ Como uma flecha em meu coração

EDsoN E HUDsoN 1655 foi DEUs foi Deus

EDsoN E HUDsoN 1728 PoR QUE cHoRa a taRDE Por que chora a tarde

EDsoN E HUDsoN 2854 Não VoU DaR MoRal Vai chorar vai sofrer vai me ligar

EDU RibEiRo 2746 o sol, a lis E o bEiJa-floR Tchururururu... Flor de lis não vá dizer

EDUaRDo aRaúJo 3242 RUa aUGUsta Entrei na rua augusta a cento e vinte

EDUaRDo aRaúJo 3186 o boM Meu carro é vermelho

EDUaRDo costa 1501 acaboU o aMoR olha estou tentando entender

EDUaRDo costa 1503 aMoREs iMoRtais amores imortais

EDUaRDo costa 1577 tÔ iNDo EMboRa o que eu não tenho em casa

EDUaRDo costa 2790 coMiGo a fila aNDa beber eu bebo chorar eu choro

EDUaRDo costa 15165 aNJo PRotEtoR Em meu peito sinto tudo fora de lugar

EDUaRDo costa, PaUla fERNaNDEs 1907 MEU GRito DE aMoR Me dei demais

EDUaRDo DUZEk 1814 caNtaNDo No baNHEiRo cantando no banheiro berrando no chuv

EDUaRDo DUZEk 4190 EU QUERo Tchuru... Eu quero seus cabelos negros...

EDUaRDo DUZEk 4119 lUZ DE VElas Oh, oh, oh,... Vi seu olhar, seu olhar

EDUaRDo DUZEk 6167 baRRaDos No bailE Uapa pararu rara uapapa para...

EDUaRDo DUZEk 6347 Rock Da cacHoRRa Uau... Bap thuba... Troque seu cachorro...

Elba RaMalHo 3555 baNHo DE cHEiRo Eu quero um banho de cheiro

Elba RaMalHo 3027 batE coRação bate bate bate coração

Elba RaMalHo 3320 DE Volta PRo acoNcHEGo Estou de volta pro meu aconchego

Elba RaMalHo 3064 Do JEito QUE a GENtE Gosta Cai cai morena no fuá que ainda é cedo

Elba RaMalHo 3106 folia bRasilEiRa tem que ter molejo meu bem

Elba RaMalHo 3121 JoGo DE ciNtURa Você tem que ter jogo de cintura

Elba RaMalHo 3609 cHão DE GiZ Desço dessa solidão

Elba RaMalHo 3831 ciRaNDa Da Rosa VERMElHa teu beijo doce tem sabor do mel da cana

Elba RaMalHo 4062 ai QUE saUDaDE D’ocÊ Não se admire se um dia um...

Elba RaMalHo 4148 casa, coMiDa E PaiXão Lá se vai o meu amor...

Elba RaMalHo 6095 ENtRE o céU E o MaR Quantos labirintos tem o meu coração..

EliaNa 6043 a foRça Do MEstRE Para ser um grande mestre Pokémon...

EliaNa 4332 PRiMaVERa Respiramos alegria é a primavera..
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EliaNa DE liMa 3295 Volta PRa Ela Quando você chegou em mim

EliaNa DE liMa 4131 QUERo ficaR coM VocÊ Ah... Os meus olhos querem te 

EliaNa DE liMa 3466 DEsEJo DE aMaR foi sem querer que derramei toda

EliaNa DE liMa 3388 saUDaDE DaNaDa como dói a solidão preciso do

EliaNa E MolEJo 4073 Dia DE alEGRia Hoje é dia de folia... 

Elias MUNiZ 2675 floR DE Maio Você é a flor mais pura o amor mais

Elis REGiNa 1833 as aPaRÊNcias ENGaNaM as aparências enganam

Elis REGiNa 1842 aRRastão Ê tem jangada no mar

Elis REGiNa 1845 bala coM bala a sala cala o jornal prepara

Elis REGiNa 1871 caXaNGá sempre no coração

Elis REGiNa 1857 laPiNHa Quando eu morrer me enterre na lapinha

Elis REGiNa 1887 coRRiDa DE JaNGaDa Meu mestre deu a partida

Elis REGiNa 1918 QUERo Quero ver o sol atrás do muro

Elis REGiNa 1924 o caValEiRo E os MoiNHos acreditar na existência dourada 

Elis REGiNa 1926 o RaNcHo Da GoiabaDa os bóias frias quando tomam

Elis REGiNa 1948 sabiá Vou voltar sei que ainda vou voltar

Elis REGiNa 1956 tRaNsVERsal Do tEMPo as coisas que eu sei de mim

Elis REGiNa 3006 áGUas DE MaRço é pau é pedra

Elis REGiNa 3067 Dois PRa lá, Dois PRa cá sentindo frio em minh’alma

Elis REGiNa 3131 MaDalENa oh Madalena o meu peito percebeu

Elis REGiNa 3432 ME DEiXas loUca Quando caminho pela rua lado

Elis REGiNa 3183 o bÊbaDo E a EQUilibRista caía a tarde feito um viaduto

Elis REGiNa 3240 RoMaRia é de sonho e de pó o destino de um só

Elis REGiNa 3275 tRistE triste é viver na solidão

Elis REGiNa 3611 coMo Nossos Pais Não quero lhe falar meu grande amor

Elis REGiNa 3729 tiRo ao álVaRo De tanto levar frechada do teu olhar

Elis REGiNa 4063 alÔ alÔ MaRciaNo Alô, Alô marciano...

Elis REGiNa 4182 casa No caMPo Eu quero uma casa no campo...

Elis REGiNa 4219 VElHa RoUPa coloRiDa Você não sente, não vê...

Elis REGiNa 4425 atRás Da PoRta Quando olhaste bem nos olhos meus...

Elis REGiNa 6051 caRtoMaNtE Nos dias de hoje é bom que se proteja...

Elis REGiNa 4326 o MEstRE-sala Dos MaREs Há muito tempo nas águas da....

Elis REGiNa 4415 UPa NEGUiNHo Upa neguinho na estrada upa pra lá...

Elis REGiNa 3471 fasciNação os sonhos mais lindos sonhei

EliZâNGEla 2871 PERtiNHo DE VocÊ Uh uh uh ... Pertinho de você, em cada vez 

ElsoN 3265 talisMã sabe quanto tempo eu não te vejo

ElyMaR saNtos 1791 aMoR sEM cENsURa se a cabeça não pensar

ElyMaR saNtos 1794 Mal DE aMoR independe de mim

ElyMaR saNtos 1798 tEU JoGo conheço esse jogo

ElyMaR saNtos 1942 coRação VaDio coração cigano coração vadio

ElyMaR saNtos 4155 EscaNcaRaNDo DE VEZ Tem certas coisas, que são muito...

ElyMaR saNtos 4237 JaMais DEiXEi DE aMaR VocÊ Tá certo, não tenho palavras...

ElyMaR saNtos 4091 PÔXa Pôxa...como foi bacana te encontrar

ElZa soaREs 3771 saMba Da MiNHa tERRa o samba da minha terra deixa

ElZa soaREs 3374 MUlata assaNHaDa Ô mulata assanhada

EMílio saNtiaGo 1594 loGo aGoRa logo agora

EMílio saNtiaGo 2687 flaMboyaNt Por quantas noites eu me vi desencantar

EMílio saNtiaGo 3128 lEsõEs coRPoRais Nós dois já não somos os mesmos não
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EMílio saNtiaGo 3141 MascaRaDo Vejo agora este teu lindo olhar

EMílio saNtiaGo 3244 saiGoN tantas palavras meias palavras

EMílio saNtiaGo 3264 tá tUDo ERRaDo Tá tudo errado entre nós o coração me diz

EMílio saNtiaGo 3291 VocÊ Você manhã de todo meu você

EMílio saNtiaGo 3213 PERfUME siaMÊs Mas que prazer te rever que bom

EMílio saNtiaGo 3500 VERDaDE cHiNEsa Era só isso que eu queria da vida

EMíLIO SANTIAGO, V. SABINO 3733 tUDo QUE sE QUER olha nos meus olhos esquece

EMPREGUEtEs 2778 ViDa DE EMPREGUEtE todo dia acordo cedo moro longe do

ENGENHEiRos Do HaWaí 3401 a PERiGo Planos de Vôo tava tudo em cima

ENGENHEiRos Do HaWaí 3969 PRa sER siNcERo Pra ser sincero não espero de você

ENGENHEiRos Do HaWaí 4054 soMos QUEM PoDEMos sER Um dia me disseram

ENGENHEiRos Do HaWaí 4180 toDa foRMa DE PoDER Eu presto atenção no que eles dizem

ENGENHEiRos Do HaWaí 6186 NoVos HoRiZoNtEs Corpos em movimento universo...

ENGENHEiRos Do HaWaí 3351 a PRoMEssa Não vejo nada

ENGENHEiRos Do HaWaí 3075 ERa UM GaRoto Era um garoto que como eu

ENGENHEiRos Do HaWaí 3488 REfRão DE bolERo Eu que falei nem pensar

ENGENHEiRos Do HaWaii 15086 EU QUE Não aMo VocÊ Eu que não fumo queria um cigarro

ENGENHEiRos Do HaWaii 15145 NúMERos última edição do Guiness book corações a 

ENRiQUE iGlEsias, saNDy E JUNioR 4420 yoU’RE My NUMbER 1 I´ve kissed the moon a million times...

ERasMo caRlos 3159 MiNHa faMa DE MaU Meu bem às vezes diz que deseja

ERasMo caRlos 3707 fEsta DE aRRoMba Vejam só que festa de arromba

ERasMo caRlos 4451 PEGa Na MENtiRa Zico tá no Vasco com Pelé...

ERasMo caRlos 4411 sENtaDo À bEiRa Do caMiNHo Eu não posso mais ficar aqui...

ERasMo caRlos 3286 VEM QUENtE QUE EU EstoU fERVENDo se você quer brigar e acha que com

ERasMo caRlos E RENato RUsso 2881 a caRta Escrevo-te estas mal traçadas linhas

ERasMo caRlos, MaRisa MoNtE 6138 Mais UM Na MUltiDão Guarde segredo que te quero......

ERVa DocE 3507 aMaNtE PRofissioNal Moreno alto bonito e sensual

EVa (baNDa) 3823 alÔ PaiXão Eu não vou perder você 

EVa (baNDa) 3607 bElEZa RaRa Eu não posso deixar que o tempo

EVa (baNDa) 3920 lEVa EU oh! leva eu, eva, eva

EVa (baNDa) 3900 VEM MEU aMoR Quando te vejo paro logo em teu

EVa (baNDa) 3948 aRERÊ tudo que eu quero nessa vida toda

EVa (baNDa) 4068 caRRo VElHo Cheiro de pneu queimado...

EVa (baNDa) 4106 DE laDiNHo Não vou ficar sozinha

EVa (baNDa) 4002 lEVaDa loUca shake, shake, shake, shake, shake,

EVa (baNDa) 3465 colEção sei que você gosta de brincar de

EVa (baNDa) 3371 ME abRaça Quando você passa eu sinto o seu

EValDo bRaGa 4254 soRRia, soRRia Sorria meu bem Sorria...

EXaltasaMba 1578 tá VENDo aQUEla lUa Te filmando eu tava quieto no meu canto

EXaltasaMba 1762 a GENtE faZ a fEsta Ela curte um funk ela é de balada

EXaltasaMba 1691 MiNHa RaZão Eu me apaixonei tão de repente

EXaltasaMba 15101 abaNDoNaDo No pagode é lá laiá laiá... Abandonado

EXaltasaMba 2700 UM MiNUto ai brincadeira de negrão cê sabe qual é

EXaltasaMba 2730 Não sERia JUsto Tá chegando a hora de te encontrar

EXaltasaMba 3567 GaMEi Quando eu vi, me amarrei

EXaltasaMba 3648 aRMaDilHa Dessa vez te peguei de jeito

EXaltasaMba 3839 DEsliGa E VEM Por favor, me diz quem é você... 

EXaltasaMba 3788 DEZ a UM Quantas vezes dormi com o astro-rei
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EXaltasaMba 3870 DoiDiNHo Vem menina com teu sabor e me beija

EXaltasaMba 3660 é VocÊ é você

EXaltasaMba 3621 loUca PaiXão Vem a noite e eu tão só doidinho pra te

EXaltasaMba 3622 lUZ Do DEsEJo apague a luz, deita ao meu lado

EXaltasaMba 3684 siNcERa Mais que amiga foi um xodó

EXaltasaMba 3641 tElEGRaMa ah! Que saudade de você estou

EXaltasaMba 4069 caRtão Postal Como sempre distraída te filmei...

EXaltasaMba 4122 ME aPaiXoNEi PEla PEssoa ERRaDa Eu não tenho culpa de estar 

EXaltasaMba 4482 Mais UMa VEZ Ainda procuro um jeito...

EXaltasaMba 4441 MEGastaR Pra te amar...

EXaltasaMba 4339 VEM PRa ficaR coMiGo Me bateu a saudade cadê você...

EXaltasaMba 6331 EU cHoRo Você pensa que só você chora...

EXaltasaMba 6255 faça o QUE EU DiGo Faça o que eu digo joga de banda...

EXaltasaMba 6110 QUEM é VocÊ Quem é você pra mudar assim...

EXaltasaMba 15224 é No PaGoDE Eu quero ver você abalando no pagode

EXaltasaMba, MaRiaNa Rios 1780 ViVER sEM ti Eu não vou saber viver sem ti

EXaltasaMba, ZEca PaGoDiNHo 6289 cHoRo DE alEGRia Chora chora que chorar faz bem...

FÁBIO JR. 15046 cHoRo tem hora que bate uma tristeza tão grande

fábio JúNioR 1482 abaNDoNo se voltar não faça espanto

fábio JúNioR 1488 casa coMiGo Eu sem você sou pedaço metade

fábio JúNioR 1872 cHico XaViER chico Xavier chico Xavier

fábio JúNioR 1868 lUa lua cheia meio displicente

fábio JúNioR 3011 alMa GÊMEa Por você eu tenho e faço tudo que puder

fábio JúNioR 3207 PaREço UM MENiNo apenas você tem o dom de guiar meu

fábio JúNioR 3227 QUaNDo GiRa o MUNDo tudo tudo pode acontecer

fábio JúNioR 3616 ENtREGa Você foi chegando de mansinho

fábio JúNioR 3708 iMPossíVEl acREDitaR QUE PERDi Não, eu não consigo acreditar

fábio JúNioR 3815 sÓ VocÊ Demorei muito pra te encontrar

fábio JúNioR 4185 coMPRoMisso A gente tem um compromisso...

fábio JúNioR 3951 DEsEJos E DElíRios amor é uma palavra que enfeita

fábio JúNioR 4108 DoU MiNHa PalaVRa sabe a madrugada faz barulho

fábio JúNioR 4085 Na caNção Isso é pra quem não acredita...

fábio JúNioR 4313 fEliciDaDE Um jeito, um gesto envolto de...

fábio JúNioR 4374 sEU MElHoR aMiGo Olha menina mostre o seu pensamento...

fábio JúNioR 6354 sEM PEso E sEM MEDiDa Quando a noite desce com um beijo...

fábio JúNioR 3353 aMaRRaDos Nós estamos amarrados um ao outro

fábio JúNioR 3036 caça E caçaDoR Você pintou como um sonho

fábio JúNioR 3363 EU NUNca EstiVE tão aPaiXoNaDo o que eu pude eu vou fazer

fábio JúNioR 3378 o QUE é QUE Há O que é que há ?

fábio JúNioR 3380 Pai Pai, pode ser que daqui a

fábio JúNioR 3288 ViNtE E PoUcos aNos Você já sabe me conhece muito bem

fábio JúNioR, boNNiE tylER 6193 sEM liMitEs PRa soNHaR Há uma chance da gente se encontrar ...

fábio JúNioR, tiM Maia 1513 até PaREcE QUE foi soNHo Menina você não sabe do jeito que es

fabRício E fabiaN 1528 batEU, ficoU Bateu ficou

fafá DE bEléM 1792 baNDolEiRo bandoleiro bandoleiro

fafá DE bEléM 1734 coRação XoNaDo Lá laiá laiá laiá laiá laiá laiá la

fafá DE bEléM 3506 áGUas PassaDas Eu sempre disse a mim mesma que águas

fafá DE bEléM 3692 abaNDoNaDa abandonada por você
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fafá DE bEléM 4035 EtERNaMENtE só mesmo o tempo pode revelar

fafá DE bEléM 4113 foi assiM foi assim, como um resto de sol 

fafá DE bEléM 4304 aVE MaRia Ave Maria nos seus andores...

fafá DE bEléM 4430 coRação Do aGREstE Regressar é reunir dois lados...

fafá DE bEléM 3151 MEMÓRias Você foi a maior das minhas

fafá DE bEléM 6194 sob MEDiDa Se voçê crê em deus...

faGNER 1900 oRação DE são fRaNcisco senhor fazei-me instrumento

faGNER 3517 DEsliZEs Não sei porque insisto tanto em te querer

faGNER 3127 lEMbRaNças DE UM bEiJo Quando a saudade invade o coração

faGNER 3179 NotURNo o aço dos meus olhos

faGNER 3180 NUNca Nunca nem que o mundo caia sobre mim

faGNER 3696 caNtEiRos Quando penso em você

faGNER 4187 EsPUMas ao VENto Sei que aí dentro ainda mora...

faGNER 3307 boRbUlHas DE aMoR tenho um coração dividido entre

faGNER 3361 ENDoiDEcEU Você endoideceu meu coração

fáGNER 2826 asa PaRtiDa Essa saudade o cigarro a luz acesa

faGNER, ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 4250 REtRoVisoR Onde a máquina me leva não há nada...

falaMaNsa 15077 solUção (Essa é PRa VocÊs) Eu nem dormi direito isso não é defeito

falaMaNsa 6066 MEDo DE EscURo Tem dias que...

falaMaNsa 6040 XotE Dos MilaGREs Escrevi seu nome na areia...

falaMaNsa 6281 a falta Não suporto mais te ver assim...

falaMaNsa 6166 aVisa Quero ver quem segura essa barra...

falaMaNsa 6113 RiNDo a toa Tô numa boa tô aqui de novo...

falaMaNsa 6240 XotE Da alEGRia Se um dia alguém mandou...

faMilia liMa 6034 tEU bEiJo Por tanto tempo esperei...

faNZiNE 4016 UMa HistÓRia DE aMoR Deixa eu lembrar de você

fat faMily 4197 GUlosa U hu a ha... Vem você sabe como fazer...

fat faMily 4083 JEito sEXy Oh baby dance, dance, dance...

fat faMily 4311 EU Não VoU Se você demorar eu não vou...

fat faMily 4398 MaDRUGaDa Êh ei... Eu gosto é da madrugada...

fat faMily 4450 oH HaPPy Day Oh happy day oh happy day...

fátiMa GUEDEs 1587 floR DE iR EMboRa flor de ir embora

faUsto faWcEtt 1945 kátia fláVia Kátia Flávia é uma louraça

fEitiço (GRUPo) 3902 aMoR PERfEito fecho os olhos pra não ver passar

fERNaNDa abREU 3385 Rio babilÔNia Há há ei ei há há ei ei

fERNaNDa abREU 3397 VENENo Da lata Mil novecentos e noventa e cinco

fERNaNDa abREU 15234 JoRGE Da caPaDÓcia Jorge sentou praça na cavalaria

fERNaNDa takai 1589 iNsENsatEZ ah insensatez que você fez

fERNaNDa takai 15008 caNta MaRia canta Maria a melodia singela

fERNaNDo E soRocaba 1546 Da coR Do PEcaDo corpo moreno sarado gostoso

fERNaNDo E soRocaba 1495 MaDRi Que saudade amor

fERNaNDo E soRocaba 1568 QUE RaiVa QUE Dá Ela me tocou de casa diz que não é pr

fERNaNDo E soRocaba 1733 cElEbRiDaDE Tá famosa

fERNaNDo E soRocaba 1659 tÔ PassaNDo Mal Passei flagrei olhei

fERNaNDo E soRocaba 2843 as MiNa PiRa Dá balão no namorado desliga o celular

fERNaNDo E soRocaba 2848 é tENso é meu defeito eu bebo mesmo

fERNaNDo E soRocaba 2878 VÊ sE PaRa coM Essa MaRRa Você não me escuta mas eu falo sério

fERNaNDo E soRocaba 15002 a VERDaDE Diz pra ela que eu mudei de cidade
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fERNaNDo E soRocaba 15027 até o fiNal No começo eu tentava te fazer me ama

fERNaNDo E soRocaba-lUaN 2833 EVEREst Eu vou contar meu segredo falar pro mundo

fERNaNDo MENDEs 1598 MEU PRiMEiRo aMoR foi numa festa outro dia

fERNaNDo MENDEs 1781 caMiNHo iNcERto No seu leito triste se encontrava só

fERNaNDo MENDEs 4146 caDEiRa DE RoDas Sentada na porta...

fEVERs (tHE) 1497 sE VocÊ DissER QUE siM se você disser que sim e aceitar o me

fEVERs (tHE) 2699 sE VocÊ ME QUisER Quando eu te encontrei eu não imaginei

filHos DE JoRGE 15160 ZiRiGUiDUM Ziguiriguidum... Rebolou vem no ziriguidum

filosofia REGGaE 2769 sENtiMENto boM o sol a lua e as estrelas

fiNcabaUtE 3832 coisa DE MalUco É coisa de maluco alguém falou... 

fiUk E JoRGE bENJoR 2875 QUERo toDa NoitE Eu não consigo mais dormir à noite

flaVio VENtURiNi 1638 UM NoVo aMoR o meu coração é como um barco à deri

floR DE cHEiRo 3529 MENiNo liNDo Menino lindo eu preciso do teu beijo

fRaNk aGUiaR 4183 casaDo taMbéM NaMoRa Eu sou casado mas sou homem...

fRaNk aGUiaR 4363 MUlHER MaDURa Mulher nova é muito boa mas a madura é 

fRaNk aGUiaR 4449 o HiNo Das loiRas Forró forró forró Frank Aguiar...

fRaNk aGUiaR 6233 PRENDa Como é que pode ter...

fRED E GUstaVo, MaRia cEcília E 1905 lENDas E MistéRios Diz a lenda que muitos e muitos anos

fREJat 1575 sol DE DoMiNGo sol de domingo unindo dois corpos

fREJat 15113 HoMEM Não cHoRa Homem não chora nem por dor nem por amor

fREJat 15179 MaRia seu oi é como uma passagem para o centro

fREsNo 15017 PÓlo se eu te disser que foi difícil te esquecer

fUNDo DE QUiNtal 3861 a aMiZaDE Lá lá iá, lá lá iá lá lá iá, lá lá iá lá lá

fUNDo DE QUiNtal 4258 VERDaDEiRa cHaMa Guiding dingue...Quem ama enobrece...

fUNDo DE QUiNtal 4446 Nosso GRito Você já não quer mais amar...

fUNDo DE QUiNtal 3857 REsPoNDE Responde se me quer de verdade

fUNk coMo lE GUsta 2781 16 toNElaDas sente este samba quente que é muito 

fUNk coMo lE GUsta 2898 VEM Pode pedir pode pedir qualquer coisa

fUNk coMo lE GUsta 2920 MEU GUaRDa-cHUVa Lá lá lá lá... Mas quando eu comecei

GabRiEl GaVa 2890 fioRiNo De Land Rover é fácil é mole é lindo

GabRiEl o PENsaDoR, lUlU saNtos 1941 astRoNaUta Astronauta tá sentindo falta

GabRiEl ValiM 15186 PiRaDiNHa Piri pipire pipire pire piradinha

Gaby aMaRaNtos 15083 cHUVa ar quente vai subir ar frio vai descer

Gaby aMaRaNtos 15159 XiRlEy saia vermelha camisa preta chegou pra 

Gaby aMaRaNtos 2742 EX My loVE (EX Mai loVE) Meu amor era verdadeiro o teu era

Gaby aMaRaNtos 15212 bEba DoiDa Ela tá beba doida

Gal costa 1595 MaR E sol Um sol eu sou

Gal costa 3016 aQUaREla Do bRasil brasil meu brasil brasileiro

Gal costa 3101 fEsta Do iNtERioR fagulhas pontas de agulhas

Gal costa 3578 MEU bEM, MEU Mal Você é meu caminho, meu vinho

Gal costa 3334 NaDa Mais (latEly) sinto quando alguém te interessa

Gal costa 4026 baby Você, precisa saber da piscina

Gal costa 4194 folHEtiM Se acaso me quiseres, sou dessas...

Gal costa 4128 PRa VocÊ Pra você eu guardei um amor infinito

Gal costa 4500 VaPoR baRato Oh sim, eu estou tão cansado...

Gal costa 6091 caMiNHos Do MaR Iemanja Odová Odová rainha do mar...

Gal costa 6144 MoDiNHa PaRa GabRiEla Quando eu vim para esse mundo....

Gal costa 6352 sE toDos fossEM iGUais a VocÊ Vai tua vida Teu caminho...
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Gal costa 3357 cHUVa DE PRata se tem luar no céu

Gal costa 3280 UM Dia DE DoMiNGo Eu preciso te falar

Gal costa, GilbERto Gil 3587 oDaRa Deixa eu dançar

GaliNHa PiNtaDiNHa 15112 foRMiGUiNHa fui ao mercado comprar café

GaliNHa PiNtaDiNHa 15013 GaliNHa PiNtaDiNHa Pó pó pó... A Galinha Pintadinha e o Galo

GaliNHa PiNtaDiNHa 15037 MaRiaNa Mariana conta um Mariana conta um

GaliNHa PiNtaDiNHa 15114 MEstRE aNDRé foi na loja do mestre andré que eu comprei 

GaMação 6122 bEiJaNDo Gostoso é fazer amor gostoso é fazer.......

GaMação 6319 Vai NEssa Vai nessa ou não vai...

GaNG 90 E absURDEttEs 1874 PERDiDos Na sElVa Perdidos na selva

GaNG 90 E absURDEttEs 4447 Nosso loUco aMoR Nosso louco amor está em seu olhar...

GaNG Do saMba 4292 RaiMUNDa Essa menina tá de brincadeira...

GaRota safaDa 1769 EscRaVo Do aMoR Ei ele é rei ele é cor

GENGHis kHaN 1562 coMER, coMER Quero acordar bem cedinho

GENiVal saNtos 1787 EU tE PEGUEi No flaGRa Eu lhe peguei no flagra e não quero ex

GENiVal saNtos 1741 saNGUE Do MEU saNGUE Meu filho meu grande amigo

GERalDo aZEVEDo 15221 Dia bRaNco se você vier pro que der e vier comigo

GERalDo VaNDRé 1620 PoRta-EstaNDaRtE olha que a vida é tão linda

GERalDo VaNDRé 3968 PRa Não DiZER QUE Não falEi Das caminhando e cantando e seguindo

GiaN E GioVaNi 3404 aMoR DEMais Deixa preparado nosso cantinho

GiaN E GioVaNi 3415 DEPois Do aDEUs o que é que eu vou fazer de mim

GiaN E GioVaNi 3418 DÓi Dói demais em mim

GiaN E GioVaNi 3433 MEDo bandida solidão vou te prender de vez

GiaN E GioVaNi 3435 Nossa sENHoRa DE aPaREciDa Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé

GiaN E GioVaNi 3438 olHa aMoR olha amor tô morrendo de saudade

GiaN E GioVaNi 3448 tE aMo MENiNa teus olhos meninas tem raios de sol

GiaN E GioVaNi 3450 UM, Dois, tRÊs De um cachaça boa não abro mão

GiaN E GioVaNi 3873 EU bUsco UMa EstREla No que está pensando? Pergunta o 

GiaN E GioVaNi 3673 Não ViVo sEM VocÊ todo dia é a mesma coisa

GiaN E GioVaNi 4142 aMoR DE VERDaDE A gente se esbarrou por aí...

GiaN E GioVaNi 4228 caí No laço Caí no laço no laço do seu amor...

GiaN E GioVaNi 4202 Mil coRaçõEs Já faz tanto tempo que saí da sua...

GiaN E GioVaNi 4089 o GRaNDE aMoR Da MiNHa ViDa a gente morou e cresceu na mesma

GiaN E GioVaNi 4248 PRocURaNDo aMoR Eu ando procurando amor...

GiaN E GioVaNi 3970 QUE Raio DE aMoR é EssE Que raio de amor é esse que raio

GiaN E GioVaNi 4422 a VERDaDE VEio À toNa Quando o coração não sabe o que fazer...

GiaN E GioVaNi 6047 aPERtE o Play De repente você vem e diz...

GiaN E GioVaNi 4349 Dois coRaçõEs Rolo na cama dormir não consigo...

GiaN E GioVaNi 4479 Gol Do coRação Bola da direita pra esquerda...

GiaN E GioVaNi 4405 NEM DoRMiNDo coNsiGo tE Não é fácil ficar sem você...

GiaN E GioVaNi 6300 Na DoçURa Dos sEUs bEiJos Seu amor passou igual ao vento...

GiaN E GioVaNi 6187 NUNca Mais VoU  EsQUEcER Por que me deu vontade de te ver...

Gil 6297 MaioNEsE (MayoNEsa) Batendo palmas pra baixo e pra cima...

GilbERto Gil 1585 EXtRa iô iô iô iô iô iô iô iô iô

GilbERto Gil 1632 sÓ cHaMEi PoRQUE tE aMo Não é Natal

GilbERto Gil 2857 PEla iNtERNEt criar meu web site fazer minha

GilbERto Gil 3600 VaMos fUGiR Vamos fugir

GilbERto Gil 3863 aQUElE abRaço Este samba vai pra Dorival caymmi 
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GilbERto Gil 3792 EstREla Há de surgir uma estrela no céu

GilbERto Gil 3756 MaRacatU atÔMico Atrás do arranha-céu tem o céu

GilbERto Gil 3850 Não cHoREs Mais No woman no cry no woman no cry

GilbERto Gil 3724 sE EU QUisER falaR coM DEUs se eu quiser falar com Deus

GilbERto Gil 4065 aNDaR coM fé Andar com fé eu vou, que a fé não...

GilbERto Gil 4473 EsPERaNDo Na JaNEla Ainda me lembro do seu caminhar...

GilbERto Gil 4288 Palco Uá pá pá pá paia uá pá pa pá paia...

GilbERto Gil 3024 balaNcÊ oh balancê balancê

GilbERto Gil 6196 sUPER-HoMEM  (a caNção) Um dia vivi a ilusão de que eu...

GilbERto Gil, MiltoN NasciMENto 6093 DiNaMaRca Capitão do mar homen tão do mar....

GilbERto Gil, RobERta sá 1890 MiNHa PRiNcEsa Minha princesa quanta beleza

GilliaRD 1570 QUEM ME DERa Quem me dera falar pra você

GilliaRD 15055 Nosso JURaMENto Não posso ver-te triste porque me mata

GilliaRD 2674 fEsta Dos iNsEtos A pulga e o percevejo fizeram a combinação

GilliaRD 6005 aQUEla NUVEM QUE Passa Aquela nuvem que passa lá em cima...

GilsoN 3866 casiNHa bRaNca Eu tenho andado tão sozinho

GiNGa PURa 3426 fRUto Dos DEUsEs Você é meu favo de mel pedaço do céu

GlÓRia 15089 MiNHa PaZ tente me olhar e provar que meu mundo 

GolDEN boys 4384 alGUéM Na MUltiDão Se voce perdeu um amor como eu...

GolPE DE EstaDo 1898 NoitE DE balaDa Porque é noite de balada

GoNZaGUiNGa, lUiZ GoNZaGa 6245 a ViDa Do ViaJaNtE Minha vida é andar por esse país...

GoNZaGUiNHa 3051 coMEçaRia tUDo oUtRa VEZ começaria tudo outra vez

GoNZaGUiNHa 3189 o QUE é o QUE é Eu fico com a pureza da resposta das

GoNZaGUiNHa 3928 PoNto DE iNtERRoGação Por acaso algum dia você se

GoNZaGUiNHa 4358 liNDo laGo Do aMoR E quem que viu o bem-te-vi...

GoNZaGUiNHa 6076 saNGRaNDo Quando eu soltar a minha voz...

GoNZaGUiNHa 6094 é E a gente quer valer o nosso amor....

GRafitE 3431 MaMMa MaRia fim de semana você me liga você me

GREicE iVE 1525 até VocÊ PassaR o que a gente vai fazer dessa paixão

GREtcHEN 4429 coNGa coNGa coNGa Conga conga conga...

GRUPo boM Gosto 15106 cURtiNDo a ViDa Guerê guerê guerê... Quer saber tudo tem um 

GRUPo boM Gosto 15146 PatRiciNHa Do olHo aZUl De black ou nagô relógio paraguaio eu já to 

GRUPo REVElação 2907 DEiXa acoNtEcER Deixa acontecer naturalmente

GUE tsU 6399 VaZio Outra vez ouvi você dizer...

GUENtaÊ 6350 saPatilHa 37 Olha o passo da menina...

GUilHERME aRaNtEs 1496 PEDaciNHos Pra que ficar juntando os pedacinhos

GUilHERME aRaNtEs 3045 cHEia DE cHaRME Quando a vi logo ali tão perto

GUilHERME aRaNtEs 3513 coisa Do bRasil Foi tão bom te conhecer tão fácil te

GUilHERME aRaNtEs 3097 ÊXtasE Eu nem sonhava te amar desse jeito

GUilHERME aRaNtEs 3125 laNcE lEGal caminhar ao seu lado é como um 

GUilHERME aRaNtEs 3156 MEU MUNDo E NaDa Mais Quando eu fui ferido

GUilHERME aRaNtEs 3188 o MElHoR Vai coMEçaR Eu quero o sol ao despertar

GUilHERME aRaNtEs 3217 PlaNEta áGUa água que nasce na fonte

GUilHERME aRaNtEs 3274 tRilHas (tRacEs) traços de nanquim não se apagam 

GUilHERME aRaNtEs 4064 aMaNHã Amanhã, será um lindo dia...

GUilHERME aRaNtEs 6216 fã NúMERo UM Você nem desconfia e o que eu não...

GUilHERME aRaNtEs 3059 DEiXa cHoVER certos dias de chuva

GUilHERME E saNtiaGo 1524 aMiZaDE siNcERa a amizade sincera é um santo remédi
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GUilHERME E saNtiaGo 1533 Na HoRa cERta Na hora certa ainda vou te encontrar

GUilHERME E saNtiaGo 1613 No liMitE Não dá mais pra esconder essa paixão

GUilHERME E saNtiaGo 1709 QUE Dá VoNtaDE Dá Não faz essa cara de quem tá apaixona

GUilHERME E saNtiaGo 1730 safaDa, cacHoRRa, baNDiDa Safada cachorra bandida dá o fora da

GUilHERME E saNtiaGo 1750 tá sE acHaNDo Parou passou se foi sua paixão

GUilHERME E saNtiaGo 2919 MEtE sUa boca Na MiNHa Mete sua boca na minha e me beija pra

GUilHERME E saNtiaGo 15067 Do oUtRo laDo Da ciDaDE Hoje vou voltar de madrugada 

GUilHERME E saNtiaGo 1826 ÊXtasE Do aMoR Droga viciosa delirante

GUilHERME E saNtiaGo 1958 tUDo tEM UM PoRQUÊ Pensando bem não me arrependo

GUilHERME E saNtiaGo 1969 bolo DoiDo foi foi foi foi foi

GUilHERME E saNtiaGo 2772 tRistE E alEGRE Eu fico triste alegre

GUsttaVo liMa 2787 cHoRa, cHoRa Viu eu te avisei

GUsttaVo liMa 15001 60 sEGUNDos Me dê um minuto pra falar que eu preciso

GUsttaVo liMa 15014 GatiNHa assaNHaDa Gatinha assanhada cê ta querendo o que

GUsttaVo liMa 1835 cabElo coR DE oURo Nunca pensei que um dia fosse ser ass

GUsttaVo liMa 1897 balaDa boa Eu já lavei o meu carro

GUsttaVo liMa 2773 tsUNaMi Eu tava de boa eu tava legal

GUsttaVo liMa 15170 DiZ PRa MiM (JUst GiVE ME a REasoN) Desde o início você esteve tão presente

GUsttaVo liMa 15171 DoiDaça Tá me provocando a noite inteira

GUsttaVo liMa 15240 REféM Eu não me imaginava sem você meu bem 

GUsttaVo liMa, JoRGE E MatEUs 1686 iNVENtoR Dos aMoREs Eu já não sei mais o que faço com 

HaNÓi HaNÓi 3394 totalMENtE DEMais linda como um nenen

HaRMaDilHa 4256 tEMPEstaDE Nem o céu nem a dor...

HaRMoNia Do saMba 4383 aGacHaDiNHo Tem gente que só anda de mansinho...

HaRMoNia Do saMba 6021 Nossa PaRaDiNHa Me dá licença que agora eu vou...

HaRMoNia Do saMba 6145 MoMENtos Às vezes me pego parado pensando .....

HaRMoNia Do saMba 6108 o RoDo Sou da muvuca-ca.Eu sou da bahia...

HaRMoNia Do saMba 6267 oVERDosE DE caRiNHo Vem cá jeija a minha boca...

HaRMoNy cats 15004 aMiGo é é amigo é um passarinho que vem te

HENRiQUE E DiEGo, GUsttaVo liMa 15174 fEsta boa a festa é boa é hoje e nóis vamos pipocar

HERMEs aQUiNo 6104 NUVEM PassaGEiRa Eu sou nuvem passageira...

HERÓis Da REsistÊNcia 3858 sÓ PRo MEU PRaZER Não fala nada deixa tudo assim por mim

HERÓis Da REsistÊNcia, lEoNi 1888 EssE oUtRo MUNDo Eu conheço esse outro mundo

HERVa DocE 1853 ERVa VENENosa Parece uma rosa

HoRi 1666 DiGa QUE ME QUER tudo que eu faço é por ti

HoRi 1716 sEGREDo agora eu sei porque tudo acabou

HUGo E tiaGo 1822 aMoR ViRa-lata Saí de casa já de saco cheio

HUGo E tiaGo 2696 NiNGUéM tEM NaDa coM isso se eu amanheci no meio da gandaia

HUGo PENa E GabRiEl 2859 RobiN HooD Da PaiXão Elas dizem que sou galinha

HUMbERto E RoNalDo 15118 sÓ VoU bEbER Mais HoJE Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar

HUMbERto E RoNalDo 15157 tÔ VENDENDo bEiJo tô num tipo de negócio novo não tem 

HUMBERTO E RONALDO PART. JORGE E 2895 RoMaNcE chega mais perto vai quero te encontrar

HylDoN 1485 as DoREs Do MUNDo o teu olhar caiu no meu

iMPERatRiZ lEoPolDiNENsE 15126 libERDaDE, libERDaDE, abRE as asas liberdade liberdade abra as asas sobre nós

iNcRíVEis (os) 1867 EU tE aMo, MEU bRasil as praias do brasil ensolaradas

iNcRíVEis (os) 2664 aRco-íRis aZUl (kokoRoNo NiJi) saudade é a lembrança do amor que um dia

iNEZita baRRoso 4277 lUaR Do sERtão Não há ó gente ó não luar como esse... 

iNiMiGos Do REi 3348 UMa baRata cHaMaDa kafka Encontrei uma barata na cozinha
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iRa 1754 taRDE VaZia Pela janela vejo fumaça vejo pessoa

iRa 6056 ENVElHEço Na ciDaDE Mais um ano que se passa...

iRa 4377 tEoREMa Não vá embora fique um pouco mais...

iRa 6171 Dias DE lUta Só depois de muito tempo ...

iRa 6332 floREs EM VocÊ De todo o meu passado boas...

iRa 6137 loGo DE caRa De onde você vem quem vai te levar.....

iRa 15227 EU VoU tENtaR Hoje eu saio cedo sem saber se vou voltar

iRa E Pitty 2888 EU QUERo sEMPRE Mais a minha vida eu preciso mudar todo dia

isabElla taViaNi 15061 a caNção QUE faltaVa Eu não sabia mais sonhar

isabElla taViaNi 15069 EU Não MoRo Na sUa ViDa Eu tenho mais o que fazer do que me enganar

isabElla taViaNi 1976 DiGitais Eu tava aqui tentando

isRaEl NoVaEs E GUsttaVo liMa 2879 VEM Ni MiM DoDGE RaM Vem ni mim Dodge Ram focker duzentos e 

iVaN liNs 3261 soMo toDos iGUais NEsta NoitE somos todos iguais nesta noite

iVaN liNs 3290 VitoRiosa Quero sua risada mais gostosa

iVaN liNs 3833 coMEçaR DE NoVo Começar de novo e contar comigo... 

iVaN liNs 3949 baNDEiRa Do DiViNo os devotos do divino vão abrir sua

iVaN liNs 4434 DEPENDE DE NÓs Depende de nós...

iVaN liNs 6382 NoVo tEMPo No novo tempo apesar dos castigos...

iVEtE saNGalo 1642 acElERa aÊ Nesse lance bom nesse ritmo

iVEtE saNGalo 1665 DEsEJo DE aMaR Nosso amor tá dando certo

iVEtE saNGalo 2814 QUi bElÊ Olha que belê... que beleza te beijar

iVEtE saNGalo 15103 balaNçaNDo DifERENtE Tá rolando um samba rock pra dançar você 

iVEtE saNGalo 15129 No bRilHo DEssE olHaR Quem mandou você me olhar desse jeito

iVEtE saNGalo 1997 NUNca aMEi alGUéM assiM coMo EU Eu nunca amei alguém como eu te amei

iVEtE saNGalo 4348 caNibal Morava numa ilha perdida e deserta...

iVEtE saNGalo 6073 PERERÊ Pê pererê... Pererê saiu na capa do jornal...

iVEtE saNGalo 4457 sE EU Não tE aMassE taNto assiM Meu coração sem direção voando só por ...

iVEtE saNGalo 4297 tá tUDo bEM Chegou e me levou como uma onda...

iVEtE saNGalo 6081 a lUa QUE EU tE DEi Posso te falar dos sonhos...

iVEtE saNGalo 6169 bUG bUG byE byE Não quero mais esse amor...

iVEtE saNGalo 6291 EM MiM EM VocÊ Eu vou embora de avião eu vou pra...

iVEtE saNGalo 6256 fEsta Festa no gueto pode vir pode chegar...

iVEtE saNGalo - sHakiRa 15031 DaNçaNDo Mamãe vai fazer papai vai fazer

iVEtE saNGalo, alEJaNDRo saNZ 15182 Não ME coMPaREs Agora que gemem mais pálidas nossas

iVEtE saNGalo, MaRcElo caMElo 1759 tEUs olHos teus olhos abrem pra mim

iVEtE saNGalo, sEU JoRGE 2735 PENsaNDo EM NÓs Dois tava pensando em nós dois

iVo MoZaRt, NX ZERo 15205 a fEsta A festa já vai começar pode aumentar o som

iZi 1707 PRiMEiRo bEiJo Mais um dia que estou sem você

J.B. SAMBA 3886 Na PalMa Da Mão Um bom pagode começa assim com

JaiR RoDRiGUEs 4268 DisPaRaDa Prepare o seu coração...

JaiR RoDRiGUEs 3330 MaJEstaDE o sabiá Meus pensamentos tomam formas

JaiR RoDRiGUEs, Elis REGiNa 1895 loUVação Vou fazer a louvação louvação louvação

JaMElão 3142 MatRiZ oU filial Quem sou eu pra ter direitos exclusivos

JaMMil E UMa NoitEs 1560 tá EsPERaNDo o QUE? Já que a chuva foi embora

JaMMil E UMa NoitEs 1662 atMosfERa sonhos de uma noite de verão

JaMMil E UMa NoitEs 1767 bla bla bla sempre que eu dizia que ia embora

JaMMil E UMa NoitEs 2788 coloRiR PaPEl é um vento que passa e que leva

JaMMil E UMa NoitEs 15104 cElEbRaR celebrar Dance como se ninguém
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JaNDERsoN E aNDERsoN 15147 PENtaDa ViolENta é só pentada é só pentada é só pentada 

JaNE DUboc 4103 cHaMa Da PaiXão tanto tempo tentando te encontrar

JaNE E HERoNDy 4325 Não sE Vá Não se vá eu já não posso...

Jay VaQUER 2869 loNGE aQUi Os pais de sua namorada exigiram o fim 

Jay VaQUER 2905 cotiDiaNo DE UM casal fEliZ alguém sabe dizer o que é normal

JayNE 6168 bEM-tE-Vi Ai de ti oh meu amor...

JERRy aDRiaNi 15048 coRação DE cRistal (coRaZÓN DE Lara lala... Meu coração é de cristal

JERRy aDRiaNi 1998 olHos fEiticEiRos tem feitiço teus olhos

JERRy aDRiaNi 3703 DiaNa Não te esqueças meu amor

JERRy aDRiaNi 4210 QUERiDa Querida quero lhe dizer...

JERRy aDRiaNi 4428 coM tERNURa Vem comigo, vem sentir como é bom...

JERRy aDRiaNi 6159 tUDo ME lEMbRa VocÊ Eu sempre te procuro........

JEssé 3894 PoRto soliDão se um veleiro repousasse na palma

JEssé 6400 Voa libERDaDE Voa voa minha liberdade...

Jo‹o NEto E fREDERico, JoRGE E 15167 clicHÊ criei canções e melodias pra te conquistar

JoaNa 1484 aMoR baNDiDo fale quem quiser falar

JoaNa 1530 foi assiM foi assim

JoaNa 3157 MEU PRiMEiRo aMoR saudade palavra triste

JoaNa 4337 tÔ faZENDo falta Ontem te encontrei você estava...

JoaNa 6162 a PaDRoEiRa Ó virgem santa rogai por nós...

JoaNa 6127 DiZER Não Nunca mais você me vê chorar.........

JoaNa 6235 REcaDo Mandei um recado pro meu namorado...

JoaNa 3824 aMaNHã talVEZ faz que desse jeito só você sabe fazer

João bosco 4046 PaPEl MacHÊ cores do mar, festa do sol

João bosco E ViNciUs 15131 PaREcE castiGo aonde estou que não perco a cabeça

João bosco E ViNiciUs 1652 cHUVa O céu está fechado escuro

João bosco E ViNiciUs 1757 tEMa DifERENtE Eu quis fazer uma canção diferente

João bosco E ViNiciUs 2000 sofRENDo PoR aMoR Tá sofrendo por amor por que não joga

João bosco E ViNiciUs 2771 taRDE DEMais Pois quando está sozinha liga toda

João bosco E ViNíciUs 2791 coNstElaçõEs Meus pés não ficam mais no chão quando

João bosco E ViNíciUs 15168 colo colo saiu de casa foi pra farra pra não pensar

João caRREiRo E caPataZ 2832 é PRa cabá É pra cabá com o pequi do Goiás é pra

João caRREiRo E caPataZ 15108 facUlDaDE Da PiNGa Estuda não mai beber pinga é com nóis 

João caRREiRo E caPataZ 2779 Volta PRo MEU coRação tentei fugir de ti

João lUcas E DioGo, Mc koRiNGa 15163 áGUa Na boca Quando ela passa agita a multidão

João lUcas E MaRcElo 2722 EU QUERo tcHU, EU QUERo tcHa Eu quero tchu eu quero tcha

João lUcas E MaRcElo, Mc k9 15176 loUca loUQUiNHa louca louquinha da uma empinadinha

João MáRcio E fabiaNo 1559 PistolEiRa Entre o céu e o inferno dei a ela o

João MáRcio E fabiaNo 2786 casa Das PRiMa Deixe minhas coisas no portão

João MiNEiRo E MaRciaNo 3738 aliNE ontem retornei na areia

João MiNEiRo E MaRciaNo 3683 sEU aMoR aiNDa é tUDo Muito prazer em revê-la

João NEto E fREDERico 1550 é PRa ValER se telefono por que não me atende

João NEto E fREDERico 1554 filME DE aMoR sou louco por você me dê a sua mão

João NEto E fREDERico 1694 Não VoU Mais cHoRaR te esquecer era o que eu mais queria

João NEto E fREDERico 2808 lÊ lÊ lÊ Em plena sexta-feira fui tentar me

João NEto E fREDERico 2817 tá coMbiNaDo Tá pra nascer alguém que me prenda

João NEto E fREDERico 15020 tE aMo E NaDa Mais teus olhos o teu jeito a sua voz fala 

João NEto E fREDERico 1848 MEU coRação PEDE caRoNa faz tempo tô na estrada
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João PaUlo E EDUaRDo 1549 DoiDa Doida pirada

João PaUlo E EDUaRDo 1622 PRoMEssa tô sentindo sua falta quero seu calor

João PEDRo E cRistiaNo 4418 ViDa ciGaNa Ó meu amor não fique triste...

João PENca E sEUs MiQUiNHos 1830 láGRiMas DE cRocoDilo No meio do deserto encontrei a sua i

João PENca E sEUs MiQUiNHos 1851 baNaNa sPlit Foi há muito tempo

João PENca E sEUs MiQUiNHos 1866 coMo o Macaco Gosta DE baNaNa a minha palmeira é muito maneira eu

João PENca E sEUs MiQUiNHos 2765 PsicoDElisMo EM iPaNEMa acordei um certo dia de um sono

João PENca E sEUs MiQUiNHos 2916 MatiNÊ No RiaN Eu por você sou capaz de mudar

João sabiá 1670 ElE Vai DaR PiNta Ele vai dar pinta no fashion Week

JoaQUiM E MaNoEl 1745 soM DE cRistal a casa noturna

JoaQUiM E MaNUEl 6326 boatE aZUl Doente de amor...

JoE EUtHaNáZia 1818 ME lEVa PRa casa Ligo o rádio do meu carro e pego a e

JoRGE aRaGão 15107 é taNta Essa DoR é tanta essa dor mas tento manter serena

JoRGE aRaGão 15135 siM sim agora tenho sim razões para viver

JoRGE aRaGão 15158 ViNGaRá Ninguém nunca entenderá nem eu tudo 

JoRGE aRaGão 1885 coNsElHo Deixe de lado esse baixo astral

JoRGE aRaGão 4476 fEitiço DE PaiXão Queria o prazer do amor assim desejando 

JoRGE aRaGão 6321 abUso DE PoDER Lá lá... Eu disse a você...

JoRGE aRaGão 6250 DocE aMiZaDE Vem vem pra me ver feliz...

JoRGE aRaGão 6102 Já é Não sei como aconteceu dava tudo...

JoRGE aRaGão 6182 loUcURas DE UMa PaiXão Sem lhe conhecer...

JoRGE aRaGão 6139 MalaNDRo La laiá laiá....Malandro.......

JoRGE aRaGão, EXaltasaMba 6016 EU E VocÊ sEMPRE Logo logo assim que puder...

JoRGE bENJoR 3402 alcoHol O mago mandou avisar: água de beber

JoRGE bENJoR 3048 cHoVE cHUVa chove chuva chove sem parar

JoRGE bENJoR 3297 W/bRasil alô alô W/brasil

JoRGE bENJoR 3795 fio MaRaVilHa Novamente ele chegou com

JoRGE bENJoR 3758 Mas QUE NaDa Oh, Bahia aiô obá, obá, obá

JoRGE bENJoR 3852 País tRoPical Moro num país tropical abençoado

JoRGE bENJoR 3721 QUE MaRaVilHa Lá fora está chovendo

JoRGE bENJoR 3722 QUE PENa Ela já não gosta mais de mim

JoRGE bENJoR 3001 a baNDa Do Zé PREtiNHo a banda do Zé Pretinho chegou

JoRGE bENJoR 3468 ENGENHo DE DENtRo olhaí meu bem prudência e dinheiro

JoRGE E MatEUs 1512 aMo NoitE E Dia tem um pedaço do meu peito

JoRGE E MatEUs 1597 MEU bEM QUERER Posso até fazer de tudo pra você vol

JoRGE E MatEUs 1633 tE cUiDa coRação Já cansei de avisar pro meu coração

JoRGE E MatEUs 1761 200 PoR HoRa Não dá pra esquecer teus olhos

JoRGE E MatEUs 1645 aí Já ERa Para pra pensar porque eu já me toquei

JoRGE E MatEUs 1651 cHoVE, cHoVE chove quando você some

JoRGE E MatEUs 1736 Mil aNos Você fala demais

JoRGE E MatEUs 1715 sE EU PEDiR cÊ Volta Eu nem lembrava mais o gosto do seu 

JoRGE E MatEUs 1758 tEMPo ao tEMPo Você já percebeu

JoRGE E MatEUs 2935 tE aMo taNto Ah não dá mais pra ficar assim

JoRGE E MatEUs 15010 DUas MEtaDEs Pra falar do amor de verdade vou começar

JoRGE E MatEUs 15035 floR Flor ô u ô ô... Flor pra onde for você for

JoRGE E MatEUs 15016 o QUE é QUE tEM? E pra deixar acontecer a pena tem que valer

JoRGE E MatEUs 2693 MoRENa PRoibiDa Por causa de um par de olhos negros

JoRGE E MatEUs 2698 saUDaDE Meus olhos estão mergulhados num pranto
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JoRGE E MatEUs 2705 EsPElHo baby as palavras estão mudas

JoRGE E MatEUs 15162 a HoRa é aGoRa Ôôô ôôô... Aumente o som pra ficar bom

JoRGE E MatEUs, cRistiaNo 1817 EfEitos seus efeitos ainda dominam em mim

JoRGE GUilHERME 1779 VEstíGios tava escuro e eu procurando por você

JoRGE VERcilo 1563 DEVE sER Deve ser

JoRGE VERcilo 15139 VENtaNia sangro sangro os mares à serviço do Rei 

JoRGE VERcilo 2681 aVEsso Nós já temos encontro marcado

JoRGE VERcilo 6175 EM ÓRbita Quero ter voçê...

JoRGE VERcilo 15228 facE DE NaRciso o que é o amor vai além da minha 

José aUGUsto 4023 aGÜENta coRação coração, diz pra mim

José aUGUsto 4223 alMa E coRação Quem é você que conquistou meu coração...

José aUGUsto 4172 sábaDo Todo sábado é assim eu me lembro...

Jota QUEst 2915 Mais PERto DE MiM Quem sabe um dia ainda consiga

Jota QUEst 4112 fácil tudo é tão bom e azul e calmo

Jota QUEst 4213 sEMPRE assiM Sete e quinze eu acordo e começo...

Jota QUEst 4287 o VENto Voe por todo mar e volte aqui...

Jota QUEst 4489 oXiGÊNio Mesmo com a fumaça dá pra ver...

Jota QUEst 6032 tElE-foME Não alimento amor por telefone...

Jota QUEst 6107 o QUE EU taMbEM Não ENtENDo Essa não e mais uma carta de amor...

Jota QUEstE 6172 Dias MElHoREs Vivemos esperando dias melhores ...

JoVEM GUaRDa 3237 RitMo Da cHUVa olho para a chuva que não quer cessar

JUaN lUis GUERRa 3239 RoMaNcE Rosa Eu te dei uma rosa que encontrei

JUca NoVaEs E lENiNE 2918 MEio alMoDÓVaR Oh oh oh oh... Foi só um ensaio

JUlio iGlEsias E DaNiEl 6038 ViVER a ViDa Deixa que eu te fale um pouco...

JUlio iGlEsias, ZEZé Di caMaRGo E 4074 Dois aMiGos amigo eu vim aqui pra te falar

JUVENtUDE sa 4354 HistÓRia DE aMoR E foi assim que tudo aconteceu...

kalEiDoscÓPio 2804 fEliZ DE NoVo Para para para para... eu sei que você

kalEiDoscÓPio 2900 VocÊ ME aPaREcEU Você me apareceu... Fez o tudo virar nada

kalEiDoscÓPio 2936 tEM QUE ValER tem que valer valer viver

kaoMa 3836 DaNçaNDo laMbaDa Morena, cintura de mola... 

kaRaMEtaDE 3748 DEcisão Há tanto tempo queria te falar

kaRaMEtaDE 3882 loUca sEDUção Com você eu fiz amor eu fiz paixão

kaRaMEtaDE 3814 sE MElHoRaR EstRaGa Estava mal, de baixo astral

kaRaMEtaDE 4038 GRito DE PaiXão Ilusão é uma flor no meio de

kaRaMEtaDE 4466 coMo é QUE EU VoU faZER E quando a gente se encontrar...

kaRaMEtaDE 4308 DaNDá Teu sorriso despertou em mim...

kaRaMEtaDE 4285 NUNca VoU DEiXaR VocÊ Não mudou nada em mim...

kaRaMEtaDE 6184 Não sEi sE tE acEito Quando eu soube que voçê tinha ficado...

kaRiNa battis 6229 o DoNo Dos MEUs soNHos Tem tantas coisas que eu não entendo...

kaRlos E alEssaNDRo 4392 DEiXa Dentro desse teu sorriso eu vejo...

kaRNak 2789 coMENDo UVa Na cHUVa comendo uva na chuva

kaRNak 2913 JUVENaR Tá frio aqui tá muito poluído

kátia 15216 cEDo PRa MiM Eu já tive um amor que marcou a minha vida

kátia 1839 QUalQUER JEito todo dia ao amanhecer

katiNGUElÊ 3439 PEDiNDo bis Meu bem meu coração está pedindo bis

katiNGUElÊ 3542 sÓ PEDiNDo bis Não vejo a hora e o momento de te

katiNGUElÊ 3347 UM DocE saboR Como definir seu beijo

katiNGUElÊ 3904 aPaiXoNaDaMENtE Quando, te encontrei chorando
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katiNGUElÊ 3740 aPElo DE QUEM aMa Quando eu me encontrar

katiNGUElÊ 3747 cilaDa Eh, mulher me comovi com sua história

katiNGUElÊ 3791 ENGRaçaDiNHa linda de viver

katiNGUElÊ 3669 lUaNa Eu vendo você na tristeza

katiNGUElÊ 4236 iNaRaí Seu corpo é o mar por onde quero...

katiNGUElÊ 4090 PERtiNHo Te sinto tão pertinho quando fico

katiNGUElÊ 4322 MiNHa DEUsa Acordo pensando em você...

katiNGUElÊ 3318 coRPo lúciDo como é difícil entender por que

katiNGUElÊ 3376 No coMPasso Do cRiaDoR ao teu lado sou criança nosso amor é 

katiNGUElÊ 3487 REcaDo á MiNHa aMaDa lua vai iluminar os pensamentos dela

kElly kEy 6325 babá Coitado... Você não acreditou...

kiD abElHa 2750 os oUtRos Já conheci muita gente gostei de alguns

kiD abElHa 3002 a fÓRMUla Do aMoR Eu tenho gestos aptos

kiD abElHa 3518 DEUs (aPaREça Na tElEVisão) ah ah ah ah ah ah ah ah se ele é Deus

kiD abElHa 3073 EDUcação sENtiMENtal ii a vida que me ensinaram

kiD abElHa 3524 GRaND’ HotEl se agente não tivesse feito tanta coisa

kiD abElHa 3166 NaDa PoR MiM Você me tem fácil de mais

kiD abElHa 3654 coMo é QUE EU VoU EMboRa ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

kiD abElHa 3699 coMo EU QUERo Diz pra eu ficar muda faz cara de mistério

kiD abElHa 3753 fiXação seu rosto na tV parece um milagre

kiD abElHa 3686 tE aMo PRa sEMPRE Na na na na na na na

kiD abElHa 4192 EU sÓ PENso EM VocÊ Saí de casa à procura de ilusões...

kiD abElHa 4397 láGRiMas E cHUVa Eu perco o sono e choro...

kiD abElHa 6177 EU coNtRa a NoitE Fiz um contrato com a noite...

kiD abElHa 6340 NaDa taNto assiM Só tenho tempo pras manchetes...

kiD abElHa 6385 sEU EsPião Uh uh uh... Ver você dormir...

kiD abElHa 3478 Na RUa, Na cHUVa, Na faZENDa Não estou disposto

kiD abElHa 3216 PiNtURa íNtiMa Vem amor que a hora é essa

kika tRistão 1886 coREs Do VENto se acha que eu sou selvagem

kiko ZaMbiaNcHi 1519 RolaM as PEDRas Vejo sonhos livres pais irmãos e filho

kiko ZaMbiaNcHi 3843 HEy JUDE Hey Jude, não fique assim... 

kiloUcURa 6097 EU tE aMo Eu não aguento mais ter que viver...

kiloUcURa (GRUPo) 3998 falaNDo séRio só se eu fosse louco

kiloUcURa (GRUPo) 4207 PEla ViDa iNtEiRa Quero ter você custe o que custar...

kiloUcURa (GRUPo) 4280 MEU casaMENto Você devidiu meu coração...

klb 1796 QUERo ficaR coM VocÊ Dessa vez vou ter coragem

klb 4461 a DoR DEssE aMoR Perdoa se estou te ligando...

klb 6014 Ela Não Está aQUi Tá dificil esquecer...

klb 6252 EM MiM sÓ Dá VocÊ Por que a nossa história precisa...

klb 6096 EstoU EM sUas Mãos Você chegou derepente...

klb 6293 EU NUNca tE EsQUEci De novo vem a noite e eu estou aqui...

klb 6224 MiNHa tiMiDEZ Quero tanto dizer que eu só penso em...

klb 6191 PoR QUE tEM QUE sER assiM? Uma linda estela eu vi brilhar...

klb 6386 sEU NoME Quando escuto a sua voz...

klb 6359 tE aMaR aiNDa Mais Pra que se esconder se enganar...

klEitoN E klEDiR 1932 coRPo E alMa Quando eu era assim bem menor

klEitoN E klEDiR 4380 ViRa ViRoU Vou voltar na primavera...

klEitoN E klEDiR 6225 NEM PENsaR Eu hein nem pensar outra vez nem pensar...
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klEitoN E klEDiR 3967 PaiXão Oh... oh, oh, oh, oh oh... 

laiRtoN E sEUs tEclaDos 4400 MoRaNGo Do NoRDEstE Tava tão tristonho quando ela apareceu..

laRa fabiaN 6222 MEU GRaNDE aMoR Eu sonhei e esperei por seu amor...

laRissa E WilliaM 3043 caValEiRos Do ZoDíaco tem sempre alguém no cosmos ajudando

laRissa MaNoEla 15063 bEiJo, bEiJiNHo, bEiJão beijo beijo beijo beijo beijinho beijão

latiNo 3167 Não aDiaNta cHoRaR Eu te levei a sério fiz tudo certo

latiNo 4018 VitRiNE Nem mesmo lá no Hawaí, tem uma

latiNo 3144 ME lEVa Moça eu não sei mais o que pensar

latiNo, DaDDy kall 1974 DaNça kUDURo a mão pra cima cintura solta

latiNo, PERlla 1631 sEliNHo Na boca latino e Perlla Perlla e latino

laURa PaUsiNi 3799 iNEsQUEcíVEl (iNcaNcEllabilE) Às vezes me pergunto se eu viverei

lEci bRaNDão 3525 isso é fUNDo DE QUiNtal o que é isso meu amor, venha me dizer

lEGião URbaNa 1831 acRilic oN caNVas é saudade então e mais uma vez

lEGião URbaNa 1838 o MUNDo aNDa tão coMPlicaDo Gosto de ver você dormir

lEGião URbaNa 1843 as floREs Do Mal Eu quis você e me perdi

lEGião URbaNa 1881 1965 (DUas tRibos) Vou passar quero ver volta aqui vem

lEGião URbaNa 1911 a DaNça Não sei o que é direito

lEGião URbaNa 1914 Música URbaNa 2 Em cima dos telhados

lEGião URbaNa 1910 solDaDos Nossas meninas estão longe daqui

lEGião URbaNa 3090 EU sEi sexo verbal não faz meu estilo

lEGião URbaNa 3112 Há tEMPos Parece cocaína mas é só tristeza

lEGião URbaNa 3569 íNDios Quem me dera ao menos uma vez

lEGião URbaNa 3202 Pais E filHos Estátuas e cofres e paredes pintadas

lEGião URbaNa 3228 QUaNDo o sol batER Na JaNEla Quando o sol bater na janela do teu

lEGião URbaNa 3229 QUasE sEM QUERER tenho andando distraído impaciente

lEGião URbaNa 3230 QUE País é EssE Nas favelas no senado

lEGião URbaNa 3254 sERá tire suas mãos de mim

lEGião URbaNa 3596 tEatRo DE VaMPiRos sempre precisei de um pouco de atenção

lEGião URbaNa 3267 tEMPo PERDiDo todos os dias quando acordo

lEGião URbaNa 3603 a Via láctEa Quando tudo está perdido

lEGião URbaNa 3647 aNGRa Dos REis Deixa, se fosse sempre assim

lEGião URbaNa 3614 DEZEssEis João Roberto era o maioral

lEGião URbaNa 3884 MoNtE castElo ainda que eu falasse a língua

lEGião URbaNa 3643 VENto No litoRal De tarde quero descansar chegar

lEGião URbaNa 4101 aNtEs Das sEis Quem inventou o amor?

lEGião URbaNa 4195 GiZ Mesmo sem te ver...

lEGião URbaNa 4168 PoR ENQUaNto Mudaram as estações e nada mudou

lEGião URbaNa 6062 GERação coca-cola Quando nascemos fomos programados...

lEGião URbaNa 4355 HoJE a NoitE Não tEM lUaR Ela passou do meu lado “oi amor”, eu lhe 

lEGião URbaNa 6324 aNDREa DoRia Às vezes parecia que de tanto...

lEGião URbaNa 6217 fábRica Nosso dia vai chegar teremos nossa...

lEGião URbaNa 6262 loVE iN tHE aftERNooN É tão estranho os bons morrem jovens...

lEGião URbaNa 3323 EDUaRDo E MÔNica Quem um dia irá dizer que existe razão

lEila PiNHEiRo 3458 bEsaME A orquestra já nos chamou

lENiNE 1492 aQUilo QUE Dá No coRação Aquilo que dá no coração e nos joga

lENiNE, JUliEta VENEGas 2713 MiEDo tienen miedo del amor y no saber amar

lENo 15041 a fEsta Dos sEUs QUiNZE aNos Na festa dos seus quinze anos

lENo 3736 a PobREZa todo mundo tem um amor na vida
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lENo E liliaN 3219 PobRE MENiNa Pobre menina não tem ninguém

lENo E liliaN 3874 EU Não sabia QUE VocÊ EXistia Quando eu te conheci meu bem, não

lENo E liliaN 4107 DEVolVa-ME Rasgue as minhas cartas e

lENo E líliaN 2712 MEU soNHo DE aMoR o meu sonho de amor é conseguir

lENy aNDRaDE 3058 DEiXa Deixa fale quem quiser falar meu bem

lENy aNDRaDE 3311 cHoRa tUa tRistEZa chora que a tristeza foge do teu olhar

léo caNHoto E RobERtiNHo 3310 caiU o Palco fui convidado pra cantar num baile

léo E GabRiEl 1574 sob a lUa E os olHaREs foi com você que aprendi o que é vive

léo E JúNioR 1695 Ô lá EM casa Ô ô lá em casa

léo JaiME 1973 coNQUistaDoR baRato (baMbolÊ) bam bam bam bam bum bam bambolê

léo JaiME 3916 GatiNHa MaNHosa Meu bem, já não precisa

léo JaiME 4129 PREciso DiZER QUE tE aMo Quando a gente conversa

léo JaiME 3452 a ViDa Não PREsta Você vai de carro pra escola e eu só

léo MaGalHãEs 1487 caMas sEPaRaDas Se não fosse por amor aos nossos filho

léo MaGalHãEs 1599 Não é aMoR Você fala que tá numa boa

lEo RoDRiGUEs, Mc bola 15172 Ela é toP Ela não anda ela desfila ela é TOP

lEoNaRDo 1569 QUEM é Quem é o dono dos seus olhos

lEoNaRDo 1763 alUciNação tentei me proibir de pensar em você

lEoNaRDo 1672 EU E a lUa Madrugada calada e fria

lEoNaRDo 1674 HoJE Hoje tô me sentindo muito só

lEoNaRDo 1712 QUERo tE aMaR (é o sEU aMoR) é tarde é madrugada eu estou aqui

lEoNaRDo 2903 bEbER, bEbER segunda-feira eu vou pro bar

lEoNaRDo 2760 ZUaR E bEbER Eu vou zuar e beber vou locar uma van

lEoNaRDo 4229 caNção Do tERcEiRo MilÊNio Meu Deus eu te peço durante...

lEoNaRDo 4305 boto PRa REMEXER Sou louco por forró e arrasta-pé...

lEoNaRDo 4433 DEiXaRia tUDo Já tentei me convencer de tudo quanto...

lEoNaRDo 6061 fiQUEi soZiNHo O dia amanheceu tão triste...

lEoNaRDo 4278 MaNo Mano você é meu sangue mais que...

lEoNaRDo 4360 MENtiRa QUE ViRoU PaiZão Tinha que ser você mas o destino não quis...

lEoNaRDo 4284 NoMoRo NoVo Tá se agarrando se esfregando tá...

lEoNaRDo 4494 QUERo colo Quem é que garante que não vou chorar...

lEoNaRDo 6248 cRistal QUEbRaDo Um dia você vai sentir que não me deu...

lEoNaRDo 6304 o QUaNto tE aMEi Com pena do meu coração te deixo ir...

lEoNaRDo 6237 tÔ foRa Medo de perder você de novo...

lEoNaRDo 6157 toDas as coisas Do MUNDo Não adianta te dar todas as coisas.....

lEoNaRDo, lEaNDRo 1771 Gostoso sENtiMENto Eu preciso falar sério com você

lEoNaRDo, lEaNDRo 3038 caDÊ VocÊ o tempo vai o tempo vem

lEoNaRDo, lEaNDRo 3410 casa sEPaRaDa Eu quero te amar sem compromisso

lEoNaRDo, lEaNDRo 3519 DocE MistéRio Eu não sei de onde vem esse amor

lEoNaRDo, lEaNDRo 3420 ENtRE taPas E bEiJos Perguntaram pra mim se ainda gosto

lEoNaRDo, lEaNDRo 3422 Essa NoitE foi MaRaVilHosa a noite vem vindo estrelas brilhando

lEoNaRDo, lEaNDRo 3522 fEsta DE RoDEio Em festa de rodeio não dá pra ficar

lEoNaRDo, lEaNDRo 3430 Mais UMa NoitE sEM VocÊ Mais uma noite sem você eu não vou

lEoNaRDo, lEaNDRo 3168 Não aPRENDi DiZER aDEUs Não aprendi dizer adeus

lEoNaRDo, lEaNDRo 3335 Não olHE assiM tire seus olhos dos meus eu não quero

lEoNaRDo, lEaNDRo 3208 PaZ Na caMa Quando alguém lhe perguntar porque

lEoNaRDo, lEaNDRo 3441 PENsE EM MiM Em vez de você ficar pensando nele

lEoNaRDo, lEaNDRo 3262 soNHo PoR soNHo Nunca imaginei que você quisesse
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lEoNaRDo, lEaNDRo 3449 tEMPoRal DE aMoR chuva no telhado, vento no portão

lEoNaRDo, lEaNDRo 3826 aNaRRiÊ Em toda festa de São João... 

lEoNaRDo, lEaNDRo 3786 cERVEJa Hoje é sexta-feira chega de canseira

lEoNaRDo, lEaNDRo 3615 DiZ PRa MiM Diz pra mim

lEoNaRDo, lEaNDRo 3705 é PoR VocÊ QUE caNto Quanto mais o tempo passa

lEoNaRDo, lEaNDRo 3911 Essas MUlHEREs Essas mulheres nos tiram e nos dão

lEoNaRDo, lEaNDRo 3663 EU soU DEsEJo, VocÊ é PaiXão Você me amou e eu te amei

lEoNaRDo, lEaNDRo 3798 HoRiZoNtE aZUl o que mais me dói em noites sem

lEoNaRDo, lEaNDRo 3716 PiMba Pode crer rapaziada tudo em nome

lEoNaRDo, lEaNDRo 3633 PoR caUsa DEla Por causa dela eu perdi o rumo

lEoNaRDo, lEaNDRo 4143 aMoR DiViDiDo Se for pra ter...

lEoNaRDo, lEaNDRo 4028 cHUVa DE láGRiMas Eu vejo a chuva caindo sem parar

lEoNaRDo, lEaNDRo 4030 cUMaDE E cUMPaDE Veste a calça saint tropez

lEoNaRDo, lEaNDRo 3996 DEU MEDo Deu medo

lEoNaRDo, lEaNDRo 4238 láGRiMas Do céU Desde que se foi nunca mais eu consegui...

lEoNaRDo, lEaNDRo 4215 soliDão PoR PERto Um dia só é muito pouco...

lEoNaRDo, lEaNDRo 4015 UM soNHaDoR Eu não sei pra onde vou

lEoNaRDo, lEaNDRo 4259 ViúVa NoVa Desce uma loira bem gelada...

lEoNaRDo, lEaNDRo 4294 RUMa a GoiâNia É noite o carro está rugindo...

lEoNaRDo, lEaNDRo 3062 DEscUlPE, Mas EU VoU cHoRaR as luzes da cidade acesa

lEoNaRDo, lEaNDRo 3469 EU JURo Eu vejo a luz do teu olhar

lEoNaRDo, lEaNDRo 3098 faZ Mais UMa VEZ coMiGo Não paro de rolar na cama

lEoNi 1606 GaRotos seus olhos e seus olhares

lEVa NÓiZ 1677 liGa Da JUstiça Super-Man ficou fraco

lia soPHia 15042 ai MENiNa Menina o que fazer com seu rebolado

liliaN 6376 laciNHos coR-DE-Rosa (PiNk sHoE Tenho um amor puro e verdadeiro...

liMão coM MEl 3979 toDa sUa Eu quero viajar no teu prazer e

liPstick 1971 caDa sEGUNDo QUE EU tiNHa Não quero mais tentar dizer

lobão 1681 a HoRa Da EstREla assim tão perto

lobão 1893 DEcaDENcE aVEc ElEGaNcE Há muito tempo que eu já dizia

lobão 3143 ME cHaMa Chove lá fora e aqui faz tanto frio

lobão 3646 a QUEDa Quantos sonhos e sonhos acordo

lobão 3871 Essa NoitE, Não a cidade enlouquece sonhos tortos

loRENa cHaVEs 1614 Nossa HistÓRia abri a porta pra você entrar

los HERMaNos 2785 caRa EstRaNHo olha só que cara estranho que chegou

los HERMaNos 2894 QUEM sabE Quem sabe o que é ter e perder alguém

los HERMaNos 4346 aNNa Júlia Quem te vê passar assim por mim...

los HERMaNos 4408 PRiMaVERa Primavera se foi e com ela meu amor...

los HERMaNos 6391 toDo caRNaVal tEM sEU fiM Todo dia um ninguém José acorda já...

lUaN saNtaNa 1572 sEMPRE coM VocÊ E eu que achava que

lUaN saNtaNa 1643 aDRENaliNa Meu coração tá disparado meu corpo tá

lUaN saNtaNa 1706 PRa VocÊ lEMbRaR DE MiM Não fique aí sofrendo

lUaN saNtaNa 1748 sUPER aMoR Eu já desafiei a lei da gravidade

lUaN saNtaNa 2800 VocÊ DE MiM Não sai Deixa eu entrar dentro do seu coração

lUaN saNtaNa 2837 NÊGa Eu sei você sofreu demais e sabe que

lUaN saNtaNa 15155 tE ViVo Quando me sinto só te faço mais presente

lUaN saNtaNa 1832 aMaR Não é PEcaDo Eu não sei

lUaN saNtaNa 1968 as lEMbRaNças Vão Na Mala independentemente do que me disser 
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lUaN saNtaNa 15193 soGRão caPRicHoU No espelho do quarto prepara o arsenal

lUaN saNtaNa, iVEtE saNGalo 1713 QUíMica Do aMoR Queria ser um peixe e mergulhar no 

lUca MUNDaca 1693 Não sE aPaVoRE ah ah ah ah ah

lUciaNa MEllo 2819 tcHaU Não quero mais brincar de esquecer

lUciaNa MEllo 6164 assiM QUE sE faZ Voçê vive iventando maneira...

lUciaNa MEllo 6274 siMPlEs DEsEJo Que tal abrir a porta do dia (dia)...

lUís caRlos 3934 sEMPRE Há saíDa Quantas vezes eu te pedi pra se

lUiZ ayRão 3742 bola DiViDiDa Será que essa gente percebeu

lUiZ GoNZaGa 3860 XotE Das MENiNas Mandacaru quando fura lá na cerca

lUiZ GoNZaGa 4367 oVoDE coDoRNa Eu quero ovo de codorna pra comer...

lUiZ GoNZaGa 3019 asa bRaNca Quando olhei a terra ardendo

lUiZ GoNZaGa, faGNER 1749 súPlica cEaRENsE oh Deus

lUiZ MEloDia 4084 JUVENtUDE tRaNsViaDa Lava roupa todo dia que agonia...

lUiZ MEloDia 4247 PéRola NEGRa Tente passar pelo que estou passando...

lUiZ ViEiRa 3339 PaZ Do MEU aMoR Você é isso uma beleza imensa

lUiZa Possi 2840 tUDo cERto calma tenha calma minha previsão do

lUiZa Possi 2710 ME faZ bEM (ME HacEs biENs) Para falar eu canto quero que saiba o quanto

lUiZa Possi, tHiaGUiNHo 1963 aiNDa é tUDo sEU ainda tenho tantas coisas

lUlo 6338 MoDERNiDaDE Quando fui quando éramos intactos...

lUlU saNtos 15081 aQUilo outra vez a mesma história

lUlU saNtos 15084 coNtatos Mergulhados em um sofá os contatos no telão

lUlU saNtos 1824 aREias EscalDaNtEs a caravana cruzando o deserto

lUlU saNtos 1805 bRiGas (MEU bENZiNHo) Ui ui ui meu benzinho

lUlU saNtos 1880 tUDo aZUl tudo azul todo mundo nu

lUlU saNtos 3504 aDiViNHa o QUÊ? ainda lembro aquela noite só porque

lUlU saNtos 3508 aViso aos NaVEGaNtEs se existe alguém na ilha se tem alguém

lUlU saNtos 3052 coMo UMa oNDa Nada do que foi será

lUlU saNtos 3192 o últiMo RoMâNtico faltava abandonar a velha escola

lUlU saNtos 3255 sEREia clara como a luz do sol

lUlU saNtos 3278 tUDo coM VocÊ Quero te conquistar um pouco mais e mais

lUlU saNtos 3279 UM cERto alGUéM Quis evitar seus olhos mas não pude

lUlU saNtos 3613 DaNciN’ Days abra suas asas solte suas feras

lUlU saNtos 3620 GRaal É necessário descobrir

lUlU saNtos 3728 tão bEM Ela me encontrou eu tava por aí

lUlU saNtos 3939 tEMPos MoDERNos Eu vejo a vida melhor no futuro

lUlU saNtos 3730 toDa foRMa DE aMoR Eu não pedi pra nascer

lUlU saNtos 3642 tUDo iGUal Então é assim que a vida faz

lUlU saNtos 3950 caDÊ VocÊ Onde está você é o que eu quero

lUlU saNtos 4001 HiPER coNEctiViDaDE acho que dessa vez eu vi  algo

lUlU saNtos 6084 aPENas Mais UMa DE aMoR Eu gosto tanto de você que até...

lUlU saNtos 6327 cERtas coisas Não existiria som...

lUlU saNtos 3021 assiM caMiNHa a HUMaNiDaDE ainda vai levar um tempo

lUlU saNtos 3462 casa Primeiro era vertigem como em

lUlU saNtos 3057 DE REPENtE califÓRNia Garota eu vou pra califórnia

lUlU saNtos 3477 MiNHa ViDa Quando eu era pequeno eu achava a

lUlU saNtos 3497 tUDo bEM Mas o teu amor me cura

lUlU saNtos 3499 UM PRo oUtRo foi bom te ver de novo aqui

lUlU saNtos 15184 PaPo cabEça como vai você hoje em dia
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lUPicíNio RoDRiGUEs 3082 EssE Moços (PobREs Moços) Estes moços pobres moços

MaGNíficos (os) 3712 ME Usa Momentos de amor quero com você

MaGNíficos (os) 3987 aDoRo Adoro... esse teu corpo quente

MaGNíficos (os) 4025 aPaiXoNaDo Quero, quero tanto ter você pra mim

MaGNíficos (os) 3955 foRa DE MiM Pensei demais, e resolvi tirar você

MaGNíficos (os) 3959 MEU tEsão é VocÊ Quando você me olha, amor fico

MaGNíficos (os) 3965 o HoMEM iDEal Só quero um homem que me dê... 

MaGNíficos (os) 4260 VoltE PRa MiM Se me amas abra logo o jogo...

MaGNíficos (os) 4303 aMoR EscoNDiDo Esquece tudo que te ensinaram...

MaGNíficos (os) 6030 sÓ DEPENDE DE NÓs Só depende de nós “pega” fogo...

Malícia (GRUPo) 3541 sENtiNEla Na janela do meu quarto uma imagem

Malícia (GRUPo) 3720 PRiMEiRo bEiJo Pára de tanta bobagem só pra me

MaMoNas assassiNas 2784 cabEça DE baGRE ii loucura insensatez estado 

MaMoNas assassiNas 2807 JUMENto cElEstiNo Tava ruim lá na Bahia profissão de

MaMoNas assassiNas 2820 UMa aRliNDa MUlHER te encontrei toda remelenta

MaMoNas assassiNas 2821 1406 Eu queria um apartamento no Guarujá

MaMoNas assassiNas 1896 MUNDo aNiMal comer tatu é bom

MaMoNas assassiNas 1939 sábaDo DE sol Sábado de sol aluguei um caminhão

MaMoNas assassiNas 3304 bois DoN’t cRy ser corno ou não ser eis a minha indagação

MaMoNas assassiNas 3047 cHoPis cENtis Eu dei um beijo nela

MaMoNas assassiNas 3123 lá VEM o alEMão só de pensar que nós dois éramos dois

MaMoNas assassiNas 3243 sabão cRá cRá Sabão crá crá

MaMoNas assassiNas 3289 ViRa-ViRa fui convidado pra uma tal suruba

MaMoNas assassiNas 3210 PElaDos EM saNtos Mina seus cabelos é da hora

MaMoNas assassiNas 3238 RobocoP Gay Um tanto quanto másculo

MaNNo GÓEs 1744 siMPlEs simples como gotas de chuva

MaNo a MaNo 3340 PEDiNDo aMoR Mais uma noite não pude te esquecer

MaNU GaVassi 15047 coNto DE faDas Já é tarde e eu aqui prolongando o fim

MaNU GaVassi 15056 oDEio Eu odeio o seu sorriso e seu jeito de falar

MaNU GaVassi 1937 PlaNos iMPossíVEis Uma semana sem te ver

MaNU GaVassi 2688 GaRoto ERRaDo alguém pode me explicar o que eu faço

MaNU GaVassi 15217 clicHÊ aDolEscENtE Me diz que eu sou linda para eu não acreditar 

MaRa MaRaVilHa 1509 Não faZ Mal Há quanto tempo eu não vejo tua cara

MaRa MaRaVilHa 3709 JEsUs cRisto Jesus cristo, Jesus cristo

MaRcEllo 6185 NEbliNa Ah ah ah...O dia foi perendo a claridade...

MaRcEllo MaRcky 4224 alMa MEtaDE Sei que um dia eu vou encontrar...

MaRcElo D2 15141 loaDEaNDo o jogo começou aperta o start na vida você 

MaRcElo JENEci 15148 PRa soNHaR Quando te vi passar fiquei paralisado tremi até 

MaRcElo JENEci 15133 QUaRto DE DoRMiR Um dia desses você vai ficar lembrando de 

MaRcElo JENEci 2673 fEliciDaDE Haverá um dia em que você

MáRcia fREiRE 3547 VERMElHo a cor do meu batuque tem o toque

MáRcio GREyck 6383 o Mais iNPoRtaNtE é o VERDaDEiRo Quanto sinto em dizer-te que me podes...

MaRcos E bEllUtti 1536 PERDoa aMoR De todas as loucuras que eu fiz na mi

MaRcos E bEllUtti 1539 tENtação cRUEl Parei pra pensar

MaRcos E bEllUtti 1743 sEM ME coNtRolaR a carne é fraca não sou de lata

MaRcos E bEllUtti 2793 DEscE Do salto Iê ê ê iê ei... Desce do salto pra que eu possa

MaRcos E bEllUtti 1807 DUPla soliDão Sozinho nesse quarto tentei refletir

MaRcos E bEllUtti 1970 boRa sE acabaR tô precisando de alguém pra amar



CANTOR

37
<-   Acesse essa listagem atualizada através de seu tablet ou smartphone.

        Alugamos também XBOX com KINECT e NINTENDO WII
      www.festaoke.com.br

MaRcos E bEllUtti 2697 NoVa NaMoRaDa Não vou negar sofri demais quando você

MaRcos E bElUtti 2897 tÔ No bUtEco Quer saber onde estou to no buteco

MaRcos E bElUtti 15123 i loVE yoU U ô u... Você é formada sabe tudo e um 

MaRcos sabiNo 4051 RElUZ brilha no céu de novo uma estrela

MaRcUs ViaNa 6244 a MiRaGEM Ah se pudéssemos contar as voltas...

MaRia bEtHâNia 1697 o QUE EU Não coNHEço o mais importante do bordado

MaRia bEtHâNia 1747 soNHo iMPossíVEl sonhar mais um sonho impossível

MaRia bEtHâNia 1812 balaDa DE GisbERta Perdi-me do nome

MaRia bEtHâNia 3096 EXPloDE coRação chega de tentar dissimular e disfarçar

MaRia bEtHâNia 3111 Gostoso DEMais tô com saudade de tu meu desejo

MaRia bEtHâNia 3171 NEGUE Negue seu amor o seu carinho

MaRia bEtHâNia 3241 RoNDa De noite eu rondo a cidade

MaRia bEtHâNia 3842 GRito DE alERta Primeiro você me azucrina... 

MaRia bEtHâNia 3780 Volta PoR ciMa chorei, não procurei esconder

MaRia bEtHâNia 4109 é o aMoR Eu não vou negar que sou louco

MaRia bEtHâNia 4044 olHa olha, você tem todas as coisas

MaRia bEtHâNia 4057 tiGREsa Uma tigresa de unhas negras

MaRia bEtHâNia 3459 bRiNcaR DE ViVER Quem me chamou quem vai querer

MaRia bEtHâNia 3391 soNHo MEU sonho meu sonho meu

MaRia bEtHâNia, oMaRa PoRtUoNDo 2770 sÓ VENDo QUE bElEZa (MaRaMbaia) Eu tenho uma casinha lá na Marambaia

MaRia cEcília E RoDolfo 1755 tcHaU tcHaU Eu percebi que mentia

MaRia cEcilia E RoDolfo, 1699 o tRoco todo o tanto que você chorar pra mim

MaRia cREUsa 3198 oNDE aNDa VocÊ E por falar em saudade

MaRia cREUsa 4191 EU sEi QUE VoU tE aMaR Eu sei que vou te amar...

MaRia cREUsa, toQUiNHo, ViNiciUs DE 6020 MiNHa NaMoRaDa Meu poeta hoje eu estou contente...

MaRia EUGÊNia 1664 coMPaNHEiRo Vai amigo

MaRia GaDú 1545 cEDo Não a menina chegou me olhou bem assim

MaRia GaDú 1557 laRaNJa Ô menina parece índia

MaRia GaDú 1687 liNDa Rosa Pior que o melhor de dois

MaRia GaDú 15032 DoNa cila De todo o amor que eu tenho

MaRia GaDú 15068 EstRaNHo NatURal Será que te conheço desde a infância

MaRia GaDú 15087 João DE baRRo O meu desafio é andar sozinho

MaRia GaDú 1846 bEla floR A flor que vem me lembrar

MaRia GaDú 1962 a HistÓRia DE lily bRoWN como num romance

MaRia GaDú 2701 aNJo DE GUaRDa NotURNo Meu anjo de guarda noturno

MaRia GaDú 2774 tUDo DifERENtE todos caminhos trilham pra gente se

MaRia GaDú, caEtaNo VEloso 1729 RaPtE-ME caMalEoa Rapte-me camaleoa

MaRia Rita 2810 MUito PoUco Pronto agora que voltou tudo ao normal

MaRia Rita 2855 NUM coRPo sÓ Eu tentei mas não deu pra ficar

MaRia Rita 2695 Não ValE a PENa ficou difícil tudo aquilo nada disso sobrou

MaRia Rita 2737 PRa MataR MEU coRação olha quem chegou pra matar meu coração

MaRiaNE 3031 bERiMbolaNDo o Pá-DE-DE atirei o pau no gato mas não sei

MaRilia MEDalHa, toQUiNHo, ViNiciUs 1955 toMaRa tomara que você volte depressa

MaRiNa 3008 aiNDa é cEDo Uma menina me ensinou

MaRiNa 3108 fUllGás Meu mundo você é quem faz

MaRiNa 3177 Nosso EstRaNHo aMoR Não quero sugar todo o seu leite

MaRiNa 3282 UMa NoitE E MEia Vem chegando o verão um calor no

MaRiNa 3752 EU tE aMo VocÊ acho que não sei não, eu não queria



CANTOR

38
<-   Acesse essa listagem atualizada através de seu tablet ou smartphone.

        Alugamos também XBOX com KINECT e NINTENDO WII
      www.festaoke.com.br

MaRiNa 3841 Gata toDo Dia Eu sou uma gata e não gosto de água fria

MaRiNa 3671 MEsMo QUE sEJa EU sei que você fez os seus castelos

MaRiNa 3301 À fRaNcEsa Meu amor se você for embora

MaRiNa 3470 EU Não sEi DaNçaR Às vezes eu quero chorar

MaRiNa 3221 PRa coMEçaR Pra começar quem vai colar

MaRiNa liMa 1972 cHaRME Do MUNDo Eu tenho febre eu sei

MáRio VEloso 6393 tUDo PoR VocÊ Por muitas vezes já tentei dizer...

MaRisa Gata MaNsa 1580 ViaGEM oh triteza me desculpe tô de malas pr

MaRisa MoNtE 1608 MaRia DE VERDaDE La i iá la i iá

MaRisa MoNtE 1634 tEMa DE aMoR Eu conheço todo jeito

MaRisa MoNtE 1673 GENtilEZa apagaram tudo pintaram tudo de cinza

MaRisa MoNtE 2847 DiaRiaMENtE Para calar a boca rícino

MaRisa MoNtE 2923 o QUE VocÊ QUER sabER DE VERDaDE Vai sem direção vai ser livre

MaRisa MoNtE 15026 aQUEla VElHa caNção Quando eu te ligar cantando aquela velha

MaRisa MoNtE 1802 áGUa taMbéM é MaR Pan pan pan pan

MaRisa MoNtE 1863 aiNDa bEM ainda bem que agora encontrei você

MaRisa MoNtE 1919 sEGUE o sEco a boiada seca

MaRisa MoNtE 1957 tUDo PEla MEtaDE Eu admiro o que não presta

MaRisa MoNtE 1960 VoltE PaRa o sEU laR aqui nessa casa ninguém quer

MaRisa MoNtE 2741 DEPois Depois de sonhar tantos anos

MaRisa MoNtE 3009 aiNDa lEMbRo ainda lembro o que passou

MaRisa MoNtE 3554 balaNça PEMa Don don din din din don don don din

MaRisa MoNtE 3606 bEiJa EU seja eu, seja eu deixa que eu seja eu

MaRisa MoNtE 3612 DaNça Da soliDão solidão é lava que cobre tudo

MaRisa MoNtE 3617 Esta MEloDia Quando vem rompendo o dia

MaRisa MoNtE 3629 Na EstRaDa tchu ru ru ru ru ru tchu tchu tchu

MaRisa MoNtE 4031 DE NoitE Na caMa De noite na cama, eu fico pensando

MaRisa MoNtE 4424 aMoR i loVE yoU Deixa eu dizer que te amo...

MaRisa MoNtE 4393 EU sEi Um dia eu vou estar à toa...

MaRisa MoNtE 6068 Não é fácil Não é fácil não pensar em você...

MaRisa MoNtE 4487 o QUE ME iMPoRta O que me importa o seu carinho agora...

MaRisa MoNtE 6283 a sUa Eu só quero que você saiba...

MaRisa MoNtE 6377 lENDa Das sEREias RaiNHa Do MaR Oguntê Marabô Caiala e sobá...

MaRisa MoNtE 6147 Não Vá EMboRa E no meio de tanta gente encontrei......

MaRisa MoNtE 6344 oNtEM ao lUaR Ontem ao luar nós dois em plena...

MaRisa MoNtE 6190 PaNis Et ciRcENsEs Eu quis cantar ...

MaRisa MoNtE 3030 bEM QUE sE QUis bem que se quis

MaRisa MoNtE E RoDRiGo aMaRaNtE 2799 o QUE sE QUER Vá pode falar pode escrever

MaRkiNHos MoURa 6335 MEU MEl Fica comigo meu mel tire o adeus...

MaRloN E MaicoN 6280 ta Na caRa Pára de fingir...

MaRloN E MaicoN 6390 tE PEço fica coMiGo Escuta meu amor...

MaRloN E MalcoN 6152 PoR tE aMaR assiM Você ficou em min dentro de minha....

MaRt’Nália 15053 NaMoRa coMiGo Hoje eu estou sozinha você está na minha

MaRtiNHo Da Vila 1628 saMba Da cabRocHa baMba samba da cabrocha bamba

MaRtiNHo Da Vila 15025 aQUaREla bRasilEiRa Vejam esta maravilha de cenário

MaRtiNHo Da Vila 15122 GRaNDE aMoR Num grande amor sempre tem melancolia

MaRtiNHo Da Vila 3409 caNta, caNta MiNHa GENtE canta, canta minha gente deixa tristeza

MaRtiNHo Da Vila 3560 DEVaGaR, DEVaGaRiNHo é devagar, é devagar
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MaRtiNHo Da Vila 3960 MiNHa E tUa Deus abençoa por quê somos o sol

MaRtiNHo Da Vila 4206 o saMba Do tRabalHaDoR Na segunda-feira, não vou trabalhar...

MaRtiNHo Da Vila 6052 casa DE baMba Na minha casa todo mundo é bamba...

MaRtiNHo Da Vila 4481 MaDalENa Do JUcU Madalena, Madalena você é meu bem 

MaRtiNHo Da Vila 4290 PRa PoDER tE aMaR O amor não tem cor o amor não...

MaRtiNHo Da Vila 4333 PRo aMoR RENDER Faça tudo o que tem de fazer...

MaRtiNHo Da Vila 6259 HoJE tEM aMoR Já melhorou meu bem já tá de bom...

MaRtiNHo Da Vila 3332 MUlHEREs Já tive mulheres de todas as cores

MaskaVo 2702 asas Alalauê... Cê parece um anjo só que não

MastRUZ coM lEitE 3158 MEU VaQUEiRo MEU PEão Lá vem montado em seu alazão

MastRUZ coM lEitE 3885 Moto táXi Tenho uma moto táxi pra fazer

MastRUZ coM lEitE 3676 olHa PRo céU olha pro céu meu amor vê

MastRUZ coM lEitE 3689 VoU tE MataR DE cHEiRo tô doidinha pra me deitar naquela cama

MastRUZ coM lEitE 6019 ME faZ UM DENGo Êta peneirado gostoso é só no...

MastRUZ coM lEitE 4336 REtRato DE UM foRRo Quando tu balança dá um...

MastRUZ coM lEitE 6358 tatUaGEM Pode milhões e milhões de quilômetros...

MastRUZ coM lEitE 15235 MEio Dia Escorro o suor do meio dia assobiando a 

MatoGRosso E Matias 6366 DE iGUal PRa iGUal Você mentiu...

MaURicio MaNiERi 4163 MiNHa MENiNa Vem ser minha menina...

MaURicio MaNiERi 4264 bEM QUERER Uh baby eu ontem tive um sonho ...

MaURicio MaNiERi 4407 PENsaNDo EM VocÊ Meu amor hoje eu acordei...

MaURicio MaNiERi 4496 tE QUERo taNto Chubiduba...Nunca imaginei...

MaURicio MaNiERi 6088 bota PRa MEXER Bota pra mexer, mexer....

MaURício MattaR 3628 MUito RoMâNtico Eu tenho andado tão calado

MaURício MattaR 3849 NaDa aPaGa Essa PaiXão como eu queria te encontrar mais uma vez

MaURício MattaR 3636 RUMos Do coRação ah! se eu pudesse ao menos sair de mim

MaURício MattaR 4048 PRa ficaR coNtiGo ai que vontade de te ver de novo

MaURício MattaR 4249 QUEM MANDOU!.. Quem mandou você gostar de mim...

MaURício MattaR 3496 tEU cafUNé amor me espere daqui a pouco eu vou

MaURo cElso 2889 faRofa fa comprei um quilo de farinha pra fazer farofa

Maysa 3182 o baRQUiNHo Dia de luz festa do sol

MEGH stock 1847 caDERNo DE Riscos Quantos vícios vou deixar

MEGH stock 1930 sofá EMPREstaDo Pra sair desse tormento

MEl (baNDa) 3028 batEU saUDaDE Jura jura que me dá o seu amor

MEl (baNDa) 3023 baiaNiDaDE NaGÔ Já pintou o verão calor no coração

MEl (baNDa) 3359 cRENça E fé Vou dar a volta no mundo

MEl (baNDa) 3383 PREfiXo DE VERão Quando você chegar

MEl coM tERRa 4036 EU, VocÊ E o aMoR lembro do dia em que eu te conheci

MENUDos 4404 Não sE REPRiMa (No tE REPRiMas) Canta dança sem parar...

MEtRÔ 2761 JoHNNy loVE Tô ligando pra você há quatro dias

MEtRÔ 3408 bEat acElERaDo ii Minha mãe me falou que eu preciso casar

MEtRÔ 3446 sâNDalo DE DaNDi Beijos os teus lábios desejo te amar

MicHaEl sUlliVaN 4253 sEMPRE VoU tE aMaR Eu preciso de você...

MicHaEl sUlliVaN 4267 coRação VaZio Vem ficar na minha vida...

MicHEl tElÓ 1523 aMaNHã, sEi lá tô com vontade de te encher de beijos

MicHEl tElÓ 1527 balaDa sERtaNEJa balada sertaneja vamos cair nessa

MicHEl tElÓ 1566 EXPloDiU Pra que lutar contra o sentimento

MicHEl tElÓ 1605 fUGiDiNHa Ô ô ô ô ô ô
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MicHEl tElÓ 1588 HoRiZoNtE Nesse céu não tem estrelas não

MicHEl tElÓ 1678 ME oDEiE Me desgrace me odeie

MicHEl tElÓ 15164 aMiGa Da MiNHa iRMã Quando a campainha toca vou correndo

MicHEl tElÓ 15177 loVE soNG Love love song uhh... É acho que conquistei

MicHEl tElÓ 1861 ai sE EU tE PEGo Nossa nossa assim você me mata

MicHEl tElÓ 2707 HUMilDE REsiDÊNcia Pra minha humilde residência vou te esperar

MicHEl tElÓ E soRRiso MaRoto 2862 é NÓis faZE PaRaPaPá É nóis fazer parapapá turma... Cê me provoca

MicHEl tElÓ, bRUNiNHo E DaVi 15175 lEVEMENtE altERaDo Relaxa aí que eu tô bem pedi carona então

MilioNáRio E José Rico 1777 tEMPEstaDE DE PaiXão O tempo está fechando e me parece

MilioNáRio E José Rico 1760 VoNtaDE DiViDiDa Eu queria ter você no meu caminho

MilioNáRio E José Rico 15021 a GaNGoRRa Eu gostaria de voltar aos quinze anos

MilioNáRio E José Rico 15065 coRPo E alMa Quando precisaste de mim lhe dei apoio e 

MilioNáRio E José Rico 4110 EstRaDa Da ViDa Nesta longa estrada da vida 

MilioNáRio E José Rico 6272 QUEM DissE QUE EsQUEci Quem disse que esqueci...

MiltiNHo, EDibERto, falaMaNsa 6341 No balaNço Do bUZão No balanço do buzão no fungado...

MiltoN caRlos 3772 saMba QUaDRaDo Eu fiz um samba quadrado

MiltoN GUEDEs 3899 soNHo DE UMa NoitE DE VERão sonho de uma noite de verão eu

MiltoN NasciMENto 1884 caçaDoR DE MiM Por tanto amor por tanta emoção

MiltoN NasciMENto 2679 oUtRo lUGaR cê sabe que as canções são todas feitas

MiltoN NasciMENto 3039 caNção Da aMéRica amigo é coisa pra se guardar

MiltoN NasciMENto 3584 Nos bailEs Da ViDa foi nos bailes da vida ou num bar

MiltoN NasciMENto 3272 tRaVEssia Quando você foi embora

MiltoN NasciMENto 3835 coRação DE EstUDaNtE Quero falar de uma coisa... 

MiltoN NasciMENto 3757 MaRia MaRia Maria, Maria é um dom

MiltoN NasciMENto 4037 fé cEGa, faca aMolaDa agora não pergunto mais aonde vai

MILTON NASCIMENTO, M. VALLE 3778 Viola ENlUaRaDa a mão que toca um violão

MiúcHa, toM JobiM 1778 tURMa Do fUNil Quando é tão densa a fumaça

MoacyR fRaNco 1784 DistaNtE Dos olHos Por que é

MoacyR fRaNco 3946 aiNDa oNtEM cHoREi DE saUDaDE Você me pede na carta que eu... 

MoacyR fRaNco 4474 EU tE DaREi bEM Mais Pelo menos desta vez...

MoiNHo 1551 Ela bRiGa coMiGo Ela briga comigo

MolEJo 15100 VoltEi Venho trabalhando venho me esforçando

MolEJo (GRUPo) 3321 DoiDiNHa PoR MEU saMba Alá lá le le oh alá lá le le le doidinha

MolEJo (GRUPo) 3204 PaPaRico Menina vou lhe ser sincero

MolEJo (GRUPo) 3211 PENsaNDo VERDE Essa é a estória de uma garota nova

MolEJo (GRUPo) 3821 a DaNça Da VassoURa Diga aonde você vai que eu vou varrendo 

MolEJo (GRUPo) 3637 saMba DifERENtE Quem samba com molejo samba

MolEJo (GRUPo) 3991 bRiNcaDEiRa DE cRiaNça acorda criançada

MolEJo (GRUPo) 3037 caçaMba traz a caçamba traz a caçamba

MoNiQUE kEssoUs 1993 coM Essa coR Eu vou só

MoNiQUE kEssoUs 2666 coRação Quando bate o meu coração por onde eu

MoRaEs MoREiRa 3033 bRasil PaNDEiRo chegou a hora dessa gente bronzeada

MoRaEs MoREiRa 3801 lá VEM o bRasil DEscENDo a laDEiRa Quem desce do morro não morre

MoRaEs MoREiRa 3718 PoMbo-coRREio Pombo-correio voa depressa

MoRaEs MoREiRa 4296 siNtoNia Escute essa canção...

MoRENos (os) 4162 MiNa DE fé Eu era feliz sem saber...

MoRENos (os) 4135 tá a fiM DE saMbaR Tá a fim de sambar já pode chegar

MoRENos (os) 4099 tÔ DENtRo, tÔ foRa Festa de aniversário tô dentro...
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MoRENos (os) 4391 coRDEiRiNHo Não vou negar...

MoRENos (os) 3140 MaRRoM boM boM a gente tem tudo pra dar certo

MÓVEis coloNiais DE acaJú 1698 o tEMPo a gente se deu tão bem

MPb4, toQUiNHo 1950 saMba PRa ViNíciUs Poeta meu poeta camarada

MUlEkE tRaVEsso 3400 VocÊ EM MiM Hoje eu me encontro na solidão

MUNHoZ E MaRiaNo 2844 caMaRo aMaRElo Agora eu fiquei doce doce doce doce

MUNHoZ E MaRiaNo 2910 EU VoU PEGaR VocÊ E  tãE Eu vou pegar você e tãe tãe tãe tãe

MUNHoZ E MaRiaNo 15030 coMENDo áGUa Alô tô num bar chego já pode ir fazendo

MUNHoZ E MaRiaNo 15034 fiM DE sEMaNa Alô o final de semana chegou

MUNHoZ E MaRiaNo 15096 tE QUERo bEM Eu já falei e não vou repetir

MUNHoZ E MaRiaNo, João NEto E 15211 balaDa loUca Meu deus do céu aonde é que eu tô

Música JUNiNa 3044 cHEGoU a HoRa Da foGUEiRa chegou a hora da fogueira

Música JUNiNa 3174 NoitEs DE JUNHo Noite fria tão fria de junho

Música JUNiNa 3209 PEDRo, aNtÔNio E João Com a filha de João Antônio ia se casar

Música JUNiNa 3225 PUla a foGUEiRa Pula a fogueira iaiá

MylENa 1514 céREbRo ElEtRÔNico o cérebro eletrônico faz tudo

NaiaRa aZEVEDo 2884 COITADO (RESPOSTA “SOU FODA”) coitado se acha muito macho sou eu quem te

NalDo bENNy 15218 DEiXa EU tE PEGaR Ôôôô...Naldo na veia Naldo na veia Benny 

NalDo bENNy (NalDo) 15005 aMoR DE cHocolatE Vodca ou água de coco pra mim tanto faz

NalDo bENNy (NalDo) 15115 MEU coRPo QUER VocÊ Ai ai ai... Meu corpo quer você cada vez quero 

NalVa aGUiaR 1486 bEiJiNHo DocE Que beijinho doce que ele tem

NaNa cayMMi 4171 REsPosta ao tEMPo Batidas na porta da frente...

NaNa cayMMi 4178 sUaVE VENENo Vive encantado de amor inebriado...

NaNa cayMMi 3259 sÓ loUco só louco amou como eu amei

NaNDo REis 1596 MEsMo soZiNHo baby

NaNDo REis 2812 N E agora o que eu vou fazer

NaNDo REis 2917 ME DiGa se eu acordo preocupado com as

NaNDo REis 15040 sEi sabe quando a gente tem vontade

NaNDo REis 1808 MaNtRa Quando não tiver mais nada

NaNDo REis 3413 coRação Da GENtE Morena que dança num mar de alegria

NaRa lEão 15066 DiZ QUE fUi PoR ai se alguém perguntar por mim diz que fui por 

NaRa lEão 3941 a baNDa Eu estava à toa na vida o meu

NatiRUts 15094 sUPERNoVa Se você não está aqui sem graça é o viver

NatiRUts 4406 o caRcaRá E a Rosa Olhe vá em frante não se esqueça...

NatiRUts 6205 aNDEi sÓ Preciso demonstrar pra ela...

NatiRUts E claUDia lEittE 2933 soRRi, soU REi Quando a esperança de uma noite de

NatiVUs 4118 libERDaDE PRa DENtRo Da cabEça liberdade pra dentro da cabeça

NatiVUs 4092 PREsENtE DE UM bEiJa-floR O beija-flor que trouxe meu amor...

NEGRitUDE JúNioR 3029 bEiJo GElaDiNHo tô te vendo tô sentindo

NEGRitUDE JúNioR 3411 coHab city-VEM PRa cá tô chegando na cohab pra curtir minha

NEGRitUDE JúNioR 3116 iNDifERENça A gente já não fala mais de amor

NEGRitUDE JúNioR 3545 tic-tac bate forte o tambor eu quero é tique tique

NEGRitUDE JúNioR 3693 absolUta Não seja deselegante tentando dar

NEGRitUDE JúNioR 3834 coNto DE faDas Não posso negar que você é meu conto

NEGRitUDE JúNioR 3762 olHos VERMElHos As coisas já não andam bem pra mim

NEGRitUDE JúNioR 3766 QUE DURE PaRa sEMPRE Você está aí sozinha

NEGRitUDE JúNioR 3640 taNaJURa Tana...tanajura jura que me ama

NEGRitUDE JúNioR 3820 VocÊ faZ falta falta alguma coisa no ar
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NEGRitUDE JúNioR 4227 boM Dia A melhor coisa do mundo é amanhecer...

NEGRitUDE JúNioR 4157 faça o QUE EU DiGo Jogue a tristeza fora a turma...

NEGRitUDE JúNioR 4086 Nossa caMa é UMa loUcURa Quando as palavras se cruzam...

NEGRitUDE JúNioR 4043 o bEiJo beijo agarradinho beijo estaladinho

NEGRitUDE JúNioR 3976 saUDaDE E soliDão tentei me encontrar no teu

NEGRitUDE JúNioR 4485 Não VoU NEGaR Não vou negar, você ficou no meu coração...

NEGRitUDE JúNioR 6071 o bEM QUE VocÊ ME faZ Tô ficando preocupado...

NEGRitUDE JúNioR 3467 é DEMais Gosto muito de você não preciso nem

NElsoN GoNçalVEs 1782 castiGo a gente briga

NElsoN GoNçalVEs 1801 a tURMa Da saUDaDE Laiá laiá laiá

NElsoN GoNçalVEs 6054 cHão DE EstRElas Minha vida era um palco iluminado...

NélsoN GoNçalVEs 3697 caRiNHoso Meu coração não sei por que

NélsoN GoNçalVEs 4235 fica coMiGo Esta NoitE Fica comigo esta noite e não te...

NélsoN GoNçalVEs 3453 a Volta Do boÊMio boemia aqui me tens de regresso

NElsoN NED 2831 DoMiNGo À taRDE o que é que você vai fazer domingo à tarde

NélsoN NED 3498 tUDo PassaRá Eu te dei meu amor

NENHUM DE NÓs 1547 DaNça Do tEMPo olhe sempre pros dois lados

NENHUM DE NÓs 1640 VocÊ Vai lEMbRaR DE MiM Quando eu te vejo espero teu beijo

NENHUM DE NÓs 1813 caNção Da MEia-NoitE Quando a meia-noite me encontrar

NENHUM DE NÓs 1828 fUGa Nunca mais vai estar em casa

NENHUM DE NÓs 3436 o astRoNaUta DE MáRMoRE a lua inteira agora é um manto

NENHUM DE NÓs 4306 caMila, caMila Depois da ultima noite de festa...

NEtiNHo 3013 aMoR caliENtE convidei-a para dançar

NEtiNHo 3053 coMo ? como vou deixar você

NEtiNHo 3577 MENiNa liNDa oh menina linda tão bela

NEtiNHo 3443 PREciso DE VocÊ Fui atrás do que restou foi tão belo o

NEtiNHo 3445 RaiNHa Do bailE Quem és tu? Rainha do baile que dança

NEtiNHo 3271 total total que me importa se duvidas

NEtiNHo 3906 baRRacos (EscoMbRos) Pra quem mora lá no morro

NEtiNHo 3829 bEiJo Na boca foi sem querer que eu beijei a sua boca 

NEtiNHo 3794 fiM DE sEMaNa fim de semana é sexta-feira

NEtiNHo 3626 Milla oh Milla mil e uma noites de amor

NEtiNHo 3895 PRa tE tER aQUi Me sinto tão sozinho por que não

NEtiNHo 4158 iNDEcisão Não dá pra viver sem você...

NEtiNHo 4007 PaRaíso sol de verão quando bate em minhas

NEtiNHo 4453 PRa sEMPRE EU VoU tE aMaR Quanto tempo longe de você...

NEtiNHo 6369 Essa GaRota È muita sensualidade...

NEtiNHo 6100 GaRotas Do bRasil Garota colorida tão cheia de vida...

NEtiNHo 3040 caPRicHo Dos DEUsEs Numa noite de lua uma estrela da rua

NEtiNHo 3152 MENiNa Menina que um dia eu conheci criança

NEtiNHo DE PaUla 6221 MElHoR assiM Se a gente se encontrar por aí...

NEy MatoGRosso 1717 sEU tiPo Me diz que eu sou seu tipo

NEy MatoGRosso 1991 calúNias (tElMa EU Não soU Gay) Diz que vai dar meu bem seu coração pra

NEy MatoGRosso 4175 saNGUE latiNo Jurei mentiras e sigo sozinho...

NEy MatoGRosso 4179 taNto aMaR Amo tanto e de tanto amar...

NEy MatoGRosso 6120 ViaJaNtE Eu me sinto tolo como um viajante.....

NEy MatoGRosso 3114 HoMEM coM H Nunca vi rastro de cobra nem couro

NEy MatoGRosso 15204 a coR Do DEsEJo a tua boca anda oca
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NicHolas toRREs (caRRossEl) 15149 Rock Das laNcHoNEtEs é bom girar girar no banquinho de um balcão

NiltoN césaR 1966 ao MUNDo VoU coNtaR Eu descobri amor em teu olhar

NiltoN césaR 2752 PRofEssoR aPaiXoNaDo Minhas alunas é chegado o momento

NiltoN césaR 4350 féRias Na iNDia À índia fui em férias passear...

NiltoN césaR 15052 liliaN lílian teus olhinhos verdinhos falam me

NoitE ilUstRaDa 1774 MiNHa RaiNHa Um dia você vai pensar direito

NoitE ilUstRaDa 2755 saMba Do aMiGo Quando for chamar alguém de amigo

NoVos baiaNos 4093 PREta, PREtiNHa Preta, preta, pretinha

Núbia lafayEttE 2805 fRacasso Relembro com saudade o nosso amor

Núbia lafayEttE 2929 sEGREDo teu mal é comentar o passado

NX ZERo 2728 Não é NoRMal Porque toda vez que você sai

NX ZERo E fREDDy Gibbs 2924 oNDE EstiVER onde estiver espero que esteja feliz

oDaiR José 1788 EU, VocÊ E a PRaça Encostei o meu carro na praça

oDaiR José 1772 MaNDE NEM QUE sEJa UM tElEGRaMa Já faz tanto tempo

oDaiR José 1980 UMa ViDa sÓ (PaRE DE toMaR a PílUla) Já nem sei há quanto tempo

oloDUM 3236 REQUEbRa oh requebra requebra requebra sim

oNZE:20 15143 MEU lUGaR Você já sabe que em qualquer lugar eu tô 

oRiGiNais Do saMba (os) 1521 alEGRias DE DoMiNGo Sá sabadaba dá sabadá sabadaba dá

oRiGiNais Do saMba (os) 1553 falaDoR Passa Mal falador passa mal rapaz falador passa

oRiGiNais Do saMba (os) 1636 tEstaMENto DE PaRtiDEiRo Pra minha mulher deixo amor sentiment

oRiGiNals (tHE) 1719 UM filME coM fiNal fEliZ Quantas estrelas quantas promessas

oRlaNDo MoRais 15181 Na PaZ Meu amor onde está você te liguei só pra

oRQUEstRa Da tERRa 3489 REi Do GaDo sou desse chão onde o rei é peão

osMaR NaVaRRo 2893 QUEM é? Quem é que lhe cobre de beijos

osWalDo bEZERRa 15105 ciDaDão No bREGa Tem gente que não gosta lá do brega

osWalDo MoNtENEGRo 1590 iNtUição canta uma canção bonita

osWalDo MoNtENEGRo 1776 o coNDoR Quando voa o condor com o céu por det

osWalDo MoNtENEGRo 2841 a lista faça uma lista de grandes amigos

osWalDo MoNtENEGRo 2866 EU QUERo sER fEliZ aGoRa se alguém disser pra você não cantar

osWalDo MoNtENEGRo 3828 baNDoliNs como fosse um par que nessa valsa triste 

osWalDo MoNtENEGRo 4263 aGoNia Se fosse resolver iria te dizer...

osWalDo MoNtENEGRo 3473 lUa E floR Eu amava como amava um cantor

osWalDo MoNtENEGRo 15195 toDo MUNDo é lobo PoR DENtRo Você me disse que eu sou petulante né

osWalDo MoNtENEGRo 15196 tRaVEssURas Eu insisto em cantar diferente do que

otto 1582 cRUa Há sempre um lado que pesa

P.O. BOx 4444 Não tÔ ENtENDENDo Conheci uma garota supergata de...

P.O. BOx 4368 PaPo DE JacaRé Tô viajando na onda dessa menina...

P.O. BOx 6189 os bicHiNHos E a gente queria então fazer uma...

PaDRE fábio DE MElo 15085 coNtRáRios Só quem já provou da dor quem sofreu se 

PaDRE fábio DE MElo 15059 sEU aMoR é DEMais sei que o seu coração dói sei que o mundo

PaDRE fábio DE MElo 15078 toDo HoMEM é boM sim todo homem é bom todo humano é bom

PaDRE fábio DE MElo 15079 tUDo é Do Pai Eu pensei que podia viver por mim mesmo

PaDRE MaRcElo Rossi 1873 NoitE fEliZ Noite feliz noite feliz

PaDRE MaRcElo Rossi 4078 ERGUEi as Mãos Erguei as mãos e daí glória a Deus...

PaDRE MaRcElo Rossi 4356 iÊ iÊ iÊ DE JEsUs Iê iê iê...Reza, reza, reza nós rezaremos iê iê 

PaDRE MaRcElo Rossi 4328 o ViRa DE JEsUs E os homens por que vieram...

PaDRE MaRcElo Rossi 6290 ElE Está PRa cHEGaR Se ilumine na luz das estrelas...

PaDRE MaRcElo Rossi, XitãoZiNHo E 6025 PaRabéNs PRa JEsUs Tudo que nós já vivemos...
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PaDRE ZEZiNHo 1789 MEU boM José olha o que foi meu bom José

PaDRE ZEZiNHo 1999 oRação PEla faMília Que nenhuma família

PaDRE ZEZiNHo 2677 MãE Do céU MoRENa Mãe do céu Morena senhora da américa

PaDRE ZEZiNHo 2738 PRa QUE EU saiba PERDoaR Pra não ferir ninguém eu vim te procurar

PaDRE ZEZiNHo 2777 UM coRação PaRa aMaR Um coração para amar

PaGDaRt 6118 taPa Na caRa Você não pediu mainha...

Paolo 15018 taNta coisa Esse olhar de lua crescente 

PaQUitas 2671 faDa MaDRiNHa é tão bom bom bom bom quem quer pão

PaRabéNs À VocÊ 3205 PaRabéNs a VocÊ Parabéns pra você

PaRalaMas Do sUcEsso 15150 sabER aMaR A crueldade de que se é capaz deixar pra trás 

PaRalaMas Do sUcEsso 3571 la bElla lUNa Por mais que eu pense

PaRalaMas Do sUcEsso 3526 laNtERNa Dos afoGaDos Quando tá escuro e ninguém te ouve

PaRalaMas Do sUcEsso 3149 MElÔ Do MaRiNHEiRo sabe de uma coisa rapaz

PaRalaMas Do sUcEsso 3532 o bEco No beco escuro explode a violência

PaRalaMas Do sUcEsso 3195 ÓcUlos se as meninas do leblon

PaRalaMas Do sUcEsso 3281 UMa bRasilEiRa Rodas em sol trovas em dó

PaRalaMas Do sUcEsso 3602 a NoViDaDE a novidade veio dar à praia

PaRalaMas Do sUcEsso 3667 loURiNHa boMbRil Para e repara, olha como ela samba

PaRalaMas Do sUcEsso 3769 RoMaNcE iDEal Ela é só uma menina e eu pagando

PaRalaMas Do sUcEsso 3688 VocÊ Você é algo assim é tudo pra mim

PaRalaMas Do sUcEsso 3992 bUsca ViDa Vou sair pra ver o céu

PaRalaMas Do sUcEsso 3997 Ela DissE aDEUs Ela disse adeus (let her get on with)

PaRalaMas Do sUcEsso 6046 aoNDE QUER QUE EU Vá Olhos fechados pra te encontrar...

PaRalaMas Do sUcEsso 4388 assaltaRaM a GRaMática Assaltaram a gramática assassinaram...

PaRalaMas Do sUcEsso 6199 Vital E sUa Moto Vital andava a pé...

PaRalaMas Do sUcEsso 3155 MEU ERRo Eu quis dizer você não quis escutar

PaRaNGolé 1756 tcHUbiRabiRoM olha pra frente pra frente

Patati Patatá 2768 sE VocÊ QUER soRRiR se você quer sorrir é com o Patati

Pato fú 4309 DEPois Não foi dessa vez mas pode ter...

Pato fú 6082 aNDo MEio DEsliGaDo Ando meio desligado...

Pato fú 6210 caNção PRa VocÊ ViVER Mais Nunca pensei um dia chegar...

PatRicia coElHo 6336 MEU saNGUE fERVE EM VocÊ Toda a minha vida eu te procurei...

PatRicia MaRX 15136 tE cUiDa MEU bEM Esse teu jeito de hipnotizar

PatRícia MaRX 1920 soNHo DE aMoR se uma estrela cadente o céu cruzar

PatRícia MaRX 3079 EsPElHos D’áGUa Hum seus olhos são espelhos d’água

PatRícia MaRX 3226 QUaNDo cHoVE Quando olho nos teus olhos não vejo

PatRUlHa Do saMba 4335 Rala No PEZiNHo Menina chega pra cá...

PaUla fERNaNDEs 1573 sÓ PENso EM NÓs cansei de mentir pra mim

PaUla fERNaNDEs 1705 PRa VocÊ Eu quero ser pra você a alegria 

PaUla fERNaNDEs 1711 QUERo siM Eu tô com saudade da nossa amizade

PaUla fERNaNDEs 1967 aPaiXoNaDos PEla lUa ontem tive um sonho

PaUla fERNaNDEs 2758 sENsaçõEs Eu me perdi perdi você perdi a voz

PaUla fERNaNDEs 15169 cUiDaR Mais DE MiM Eu vim falar do que eu perdi

PaUla fERNaNDEs 15173 EU sEM VocÊ Eu tô carente desse teu abraço

PaUla fERNaNDEs 15190 sE o coRação ViaJaR sabe só agora eu pude abrir os olhos

PaUla fERNaNDEs 15197 UM sER aMoR Você veio inteiro como o dia

PaUla fERNaNDEs, VíctoR E léo 1837 Não PREcisa Você diz que não precisa

PaUliNHo Da Viola 4315 foi UM Rio QUE PassoU EM MiNHa ViDa Se um dia meu coração for...
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PaUliNHo Moska 15090 o últiMo Dia Meu amor o que você faria se só te restasse 

PaUliNHo Moska 2736 PENsaNDo EM VocÊ Eu estou pensando em você

PaUlo DiNiZ 1564 E aGoRa José E agora José

PaUlo DiNiZ 3765 PiNGos DE aMoR a vida passa

PaUlo DiNiZ 3735 UM cHoPP PRa DistRaiR Ela passou, deixando um sorriso no chão

PaUlo Miklos 6135 HoJE Uma noite bem dormida uma boa......

PaUlo RicaRDo 3910 Dois Quando você disse nunca mais

PaUlo RicaRDo 4231 coMo sE fossE a PRiMEiRa VEZ Desde que eu te conheci...

PaUlo RicaRDo 4059 tUDo PoR NaDa se eu soubesse que ia ser assim

PaUlo RicaRDo 6314 soNHo liNDo Sonho lindo que se foi esperança que...

PaUlo séRGio 2891 MáQUiNas HUMaNas chega um dia em que a gente

PaUlo séRGio 15038 MEU filHo DEUs QUE lHE PRotEJa Eu recordo com felicidade dia mês e hora

PaUlo séRGio 15054 Não cREio EM Mais NaDa Não sei o que faço a minha vida é uma luta

PaUlo séRGio 1810 VocÊ PoDE ME PERDER as suas brigas não vão resolver

PaUlo séRGio 2680 VEJa Veja meus olhos tristes choram tanto por

PaUlo séRGio 2731 NEM VEJo a HoRa DE VoltaR aos Quando eu partir não quero ver

PaUlo séRGio 3734 últiMa caNção Esta é a última canção que eu faço

PaUlo séRGio 4486 No Dia EM QUE PaRti No dia em que parti você chorou...

PE. FÁBIO DE MELLO 15191 sEJa bEM-ViNDo Pode chegar seja bem vindo ao coração

PEDRo E tHiaGo 6392 toQUE DE MáGica Quando a noite chegar tô pensando...

PEDRo lUís 15214 caio No sUiNGUE Eu caio no suingue é pra me consolar

PEDRo lUís E a PaREDE 1504 aNiMal animal

PEDRo MaRiaNo 2870 NaU é quando eu sinto que falta algo

PEDRo MaRiaNo 2926 PRa VocÊ DaR o NoME Deixa pra lá que de nada adianta

PEDRo MaRiaNo 2930 siMPlEsMENtE simplesmente posso esperar

PEDRo Nassif 1534 Não cUsta tENtaR te conhecer

PEDRo PaUlo E MatEUs 1531 MiNta, fiNJa Minta que esse abraço não te aqueceu

PEDRo PaUlo E MatEUs 1630 saUDaDE Hoje me bateu uma saudade de você

PEiXElétRico 6218 fEliciDaDE Fiquei feliz quando te vi por aqui...

PENéloPE 2836 NaMoRiNHo DE PoRtão Namorinho de portão biscoito café meu

PENiNHa 3936 soNHos tudo era apenas uma brincadeira

PENiNHa 4050 QUal caRícia Você faz tudo que eu gosto

PENiNHa 4177 sÓ EU E VocÊ Não sei se é de noite, não sei se...

PENiNHa 4464 aRREPia Nós estamos dando certo...

PENiNHa 4359 MatEMática Você gosta de sonhar olhando as estrelas...

PEPÊ E NENéM 4200 Mais UMa VEZ Eu sei que dá...

PEPÊ E NENéM 4121 MaNia DE VocÊ Por quê você não vem ficar comigo

PEPÊ E NENéM 6015 EsPERaNDo PRa tE aMaR Hum ah ah ah iê... Esse seu jeito...

PEPÊ E NENéM 4324 Na MaioR Lua de cristal sonho perigoso...

PEPÊ E NENéM 4401 NaDa ME faZ EsQUEcER Na na... Se você for embora vou fingir...

PEPEU GoMEs 3256 sEXy yEMaNJá a noite vai ter lua cheia

PERi RibEiRo 3010 alGUéM coMo tU alguém como tu assim como tu

PERla 4452 PEQUENiNa Pequenina do meu amor...

PiMPiNEla 2740 siGa sEU RUMo faz tanto tempo que ele não liga pra

PiQUE NoVo 1701 PElúcia Eu hoje estou grudado num bichinho 

PiQUE NoVo 6008 cHEGa DE sofRER Há tempo você não me liga...

PiQUE NoVo 6315 toDo MUNDo sabE QUE EU tE aMo Todo mundo sabe que eu te amo...

PiRilaMPo E saRacURa 3694 boiaDEiRo ERRaNtE Eu venho vindo de uma querência
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PiRilaMPo E saRacURa 3460 cabEciNHa No oMbRo Encosta tua cabecinha no meu ombro 

PiRliMPiMPiM (tURMa Do) 3129 liNDo balão aZUl Eu vivo sempre no mundo da lua

PiRRaça (GRUPo) 3117 iNiGUaláVEl PaiXão És inigualável na arte de amar

PiRRaça (GRUPo) 3190 o QUE é QUE VoU faZER Eu não passo de um brinquedo em suas 

PiRRaça (GRUPo) 3233 QUEM DE NÓs Quantas vezes eu te perguntei

Pitty 2830 DÈJá VU Nenhuma verdade me machuca nenhum

Pitty 2835 MEMÓRias Eu fui matando os meus heróis aos poucos

Pitty 2853 MáscaRa Diga quem você é me diga me fale

Pitty 1985 aDMiRáVEl cHiP NoVo Pane no sistema alguém me desconfigu

Pitty 2676 fRacasso O êxito tem vários pais órfão é o seu revés

Pitty 2709 ME aDoRa Tantas decepções eu já vivi aquela foi

Pitty 2715 Na sUa EstaNtE te vejo errando e isso não é pecado

PiXotE 4382 a lUa E EU Mais um ano se passou...

PiXotE 4438 fRENEsi Nada se compara ao nosso amor...

PiXotE 6099 fRaNQUEZa Olha eu me amarro na sua franqueza...

PiXotE 6136 iDEM Você tem malicia no olhar demorou......

PiXotE 6296 loUcURas DE QUEM aMa Eu sei o que eu quero...

PiXotE 6264 o aMoR Não tEM cUlPa Se um dia eu te encontrar de repente...

Placa lUMiNosa 4081 fica coMiGo Amo você fica comigo...

Placa lUMiNosa 4012 sEGREDo Hoje teu segredo é meu segredo 

Placa lUMiNosa 6379 Mais UMa VEZ Telefono te procuro...

PlaNta E RaiZ - claUDia lEittE 15110 floREs No MEU JaRDiM flores do meu jardim só me resta cuidar

PlaNta E RaiZ, cHoRão 2706 GUEto Do UNiVERso a terra é o gueto do Universo mas tudo

PlEbE RUDE 6048 até QUaNDo EsPERaR Não é nossa culpa...

PolEGaR 1825 Dá PRa MiM Ô uô uô uô yeah

Pollo-iVo MoZaRt 15198 VaGalUMEs Vou caçar mais de um milhão de vagalumes

PREMEDitaNDo o bREQUE 2816 são PaUlo, são PaUlo é sempre lindo andar na cidade de são

PREto No bRaNco 3369 MaRaVilHosa Estou sabendo

PRiscilla E yUDi 2827 caRRo-céU Entre duendes e fadas a terra encantada

QUaRtEto EM cy, MPb4 4271 falaNDo DE aMoR Se eu pudesse por um dia esse amor...

Raça (GRUPo) 3086 EU E Ela Numa linda noite bela saímos pela

Raça (GRUPo) 3592 PURa EMoção é frio sem você, meu amor

Raça (GRUPo) 3346 tÔ lEGal Não faz mal se o sonho chegou ao fim

Raça (GRUPo) 4255 tE aMo Eu sei que eu te amo...

Raça (GRUPo) 3483 o tEU cHaMEGo Na vida se promete mais

Raça NEGRa 15082 boNita PaiXão (aNJo boM) Depois que encontrei você minha vida 

Raça NEGRa 3046 cHEia DE MaNias cheia de manias toda dengosa

Raça NEGRa 3072 é taRDE DEMais olha só você depois de me perder

Raça NEGRa 3120 JEito fEliNo só de pensar que sua boca beijou outra

Raça NEGRa 3137 MaRaVilHa foi bom te encontrar foi bom te conhecer

Raça NEGRa 3146 ME lEVa JUNto coM VocÊ No mel do seu beijo tem o gosto do amor

Raça NEGRa 3196 oi ( EstoU tE aMaNDo) é legal demais ter você pra mim

Raça NEGRa 3212 PENsaNDo EM VocÊ Sempre que estou sozinho fico pensando

Raça NEGRa 3537 PREciso tER alGUéM De novo a solidão bateu, eu vou chorar

Raça NEGRa 3231 QUE PENa Que pena tudo acabar que pena

Raça NEGRa 3258 sÓ coM VocÊ Eu não quero mais fazer amor à toa

Raça NEGRa 3634 PREciso DEssE aMoR À noite no meu quarto, solidão

Raça NEGRa 4246 PERDi VocÊ Hoje me lembro com tristeza...
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Raça NEGRa 4052 sERá tire suas mãos de mim

Raça NEGRa 4310 DEUs ME liVRE Te amo mas não quero...

Raça NEGRa 6234 PRoblEMa MEU Se eu quiser chorar problema meu...

Raça NEGRa 6160 VOCÊ NÃO SABE DE MIM. Quem é você........

Raça NEGRa 3461 caRoliNE Você veio pra me fazer feliz

Raça NEGRa 3463 ciGaNa Não deixe o tempo acabar com o

Raça NEGRa 3049 ciúME DE VocÊ se você demora mais um pouco

Raça NEGRa 3083 EstoU Mal Eu pensei que fosse fácil te esquecer

Raça NEGRa 3482 o QUE EU faço sEM VocÊ o que eu faço sem você

Raça NEGRa 3491 sEU aMoR Já tERMiNoU Seu amor já terminou você já nem

Raça NEGRa 3494 soZiNHo todo aquele sonho que sonhei

Raça NEGRa 3495 tE QUERo coMiGo Não dá pra ficar sem você

RáDio táXi 3425 EVa Meu amor, olha só hoje o sol não

RáDio táXi 3956 GaRota DoURaDa Navegando no teu mar flutuando no

RáDio táXi 3980 UM aMoR DE VERão Um amor de verão tem um sol

RaiMUNDos 3879 i saW yoU sayiNG Reconheci a Madonna ali parada

RaiMUNDos 4342 a Mais PEDiDa Nesse show não entra menor...

RaiMUNDos 4283 MUlHER DE fasEs Que mulher ruim jogou minhas coisas

RaiMUNDos 6112 REGGaE  Do MaNEiRo Se eu uso a manga da camisa que...

RaPPa (o) 3981 a fEiRa Ë dia de feira...

RaPPa (o) 6337 MiNHa alMa (a PaZ QUE EU Não QUERo) A minha alma tá amada...

RaPPa (o) 6231 PEscaDoR DE ilUsõEs Se meus joelhos não doessem mais...

RastaPé 6286 aMoR DE RastaPé Eu tenho um sonho de criança amor...

RastaPé 6208 bEiJo RoUbaDo Tenho a vontade de abraçar a noite...

RastaPé 6123 colo DE MENiNa A lua quando brilha falo de amor..........

RaUl saMPaio 15188 QUEM EU QUERo Não ME QUER Quem eu quero não me quer quem me quer

RaUl sEiXas 1676 lEt ME siNG, lEt ME siNG U-ah bap-luba p-lah bein bum

RaUl sEiXas 15019 taPaNacaRa Urucubaca mandinga ataca mexe e me

RaUl sEiXas 1841 a VERDaDE sobRE a NostalGia tudo quanto é velho eles botam pra eu

RaUl sEiXas 1844 aVE MaRia Da RUa No lixo dos quintais

RaUl sEiXas 1858 Mas i loVE yoU o que é que cê quer que eu largue 

RaUl sEiXas 1875 Rock Do Diabo Me dê um porco vivo pra eu encher a m

RaUl sEiXas 1879 tU és o MDc Da MiNHa ViDa tu és o grande amor da minha vida

RaUl sEiXas 1901 babiliNa babilina babilina saia do bordel

RaUl sEiXas 1915 Não PaRE Na Pista Não pare na pista

RaUl sEiXas 1899 o Dia EM QUE a tERRa PaRoU Essa noite eu tive um sonho 

RaUl sEiXas 1946 Mosca Na soPa Eu sou a mosca que pousou em sua sopa

RaUl sEiXas 1928 oURo DE tolo Eu devia estar contente

RaUl sEiXas 1947 PoR QUEM os siNos DobRaM Nunca se vence uma guerra lutando sozinho

RaUl sEiXas 1952 sÓ PRa VaRiaR tem que acontecer alguma coisa neném

RaUl sEiXas 1989 baby baby hoje cê faz treze anos

RaUl sEiXas 2662 abRE-tE sésaMo Lá vou eu de novo um tanto assustado

RaUl sEiXas 2683 cHEck-UP acabei de dar um check-up geral

RaUl sEiXas 2670 EU soU EGoísta se você acha que tem pouca sorte

RaUl sEiXas 2672 faZENDo o QUE o Diabo Gosta casamos no motel bem longe do altar

RaUl sEiXas 2690 HoW coUlD i kNoW Reformulation rearrange the game you’re

RaUl sEiXas 2729 Não QUERo Mais aNDaR Na Hoje uma amiga da colômbia voltou

RaUl sEiXas 2732 No fUNDo Do QUiNtal Da Escola Não sei onde eu tô indo
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RaUl sEiXas 2744 NoVo aEoN O sol da noite agora está nascendo

RaUl sEiXas 2749 os NúMERos Meus amigos essa noite eu tive uma

RaUl sEiXas 2764 PEiXUXa o aMiGUiNHo Dos PEiXEs Entra pelas portas do fundo

RaUl sEiXas 2766 RockiXE Vê se me entende olha o meu sapato

RaUl sEiXas 2767 S.O.S. Hoje é domingo missa e praia céu

RaUl sEiXas 2756 saPato 36 Eu calço é trinta e sete meu pai me dá

RaUl sEiXas 3327 Gita Eu que já andei pelo quatro cantos

RaUl sEiXas 3133 MalUco bElEZa Enquanto você se esforça pra ser

RaUl sEiXas 3147 MEDo Da cHUVa é pena que você pense que eu sou

RaUl sEiXas 3652 caPiM GUiNé Plantei um sítio no sertão de Piritiba

RaUl sEiXas 3760 MEtaMoRfosE aMbUlaNtE Eu prefiro ser essa metamorfose

RaUl sEiXas 3897 Rock Das aRaNHas subi no muro do quintal e vi uma

RaUl sEiXas 3687 tREM Das 7 Ói, ói o trem

RaUl sEiXas 4070 coMo VoVÓ Já DiZia Quem não tem colírio usa óculos... 

RaUl sEiXas 4029 coWboy foRa Da lEi Mamãe não quero ser prefeito

RaUl sEiXas 6033 tENtE oUtRa VEZ Veja não diga que a canção está...

RaUl sEiXas 6161 a Maçã Se esse amor ficar entre nós dois...

RaUl sEiXas 3089 EU Nasci Há DEZ Mil aNos atRás Um dia numa rua da cidade

RaZão bRasilEiRa 3715 NatURalMENtE Entre nós dois talvez possa acontecer

RaZão bRasilEiRa 3088 EU MENti Eu menti quando disse que não te

REbElDEs 2927 QUaNDo EstoU Do sEU laDo E de repente o destino leva

REbElDEs 2753 REbElDE PaRa sEMPRE só quero o que é meu ir mais além

REGiNalDo Rossi 2838 o Dia Do coRNo Ninguém nem homem nem mulher poderá

REGiNalDo Rossi 4234 EU DEVia tE oDiaR Eu devia te odiar...

REGiNalDo Rossi 4114 GaRçoN Garçon, aqui nesta mesa de bar

REGiNalDo Rossi 4164 MoN aMoUR, MEU bEM, Ma fEMME Nesse corpo meigo e tão pequeno...

REGiNalDo Rossi 4262 a RaPosa E as UVas Lembro com muita saudade daquele...

REGiNalDo Rossi 4480 lEViaNa Eu te amei me entreguei...

REGiNalDo Rossi 6128 DoMíNio Do coRação Se eu tivesse o dominio do meu ...........

REGiNHo, baNDa sURPREsa 1679 MiNHa MUlHER Não DEiXa Não Ei tu quer beber quero não

REGis DaNEsE 1773 MEU DEUs é foRtE Entreguei a minha vida pra Jesus

REGis DaNEsE 2723 faMília te agradeço pela minha família

REGis DaNEsE 2754 REssUscita o MEU soNHo Ressuscita os meus sonhos senhor

REiNalDo 6206 até aMaNHã Firma na palma da mão...

RENato E sEUs blUE caPs 1601 a PRiMEiRa láGRiMa A primeira lágrima

RENato E sEUs blUE caPs 1602 até o fiM Você vai crescer e então verá

RENato E sEUs blUE caPs 2667 EsQUEça E PERDoE se um dia eu disse cansei de você

RENato E sEUs blUE caPs 2725 MEU bEM Não ME QUER briguei só pra ver se ela

RENato E sEUs blUE caPs 2717 Não ME DiGa aDEUs Não me diga adeus agora meu bem

RENato E sEUs blUE caPs 3922 MENiNa liNDa ah! Deixa essa boneca faça-me

RENato E sEUs blUE caPs 4125 Não tE EsQUEcEREi Não te esquecerei meu eterno amor

RENato E sEUs blUE caPs 6211 fEcHE os olHos Feche os olhos e sinta um beijinho...

RENato tEiXEiRa 1876 saUDaDE se queres compreender o que é saudade

REstaRt 1593 lEVo coMiGo Eu quis escrever uma canção

REstaRt 1510 REcoMEçaR E eu sei

REstaRt 2892 MENiNa EstRaNHa Eu conheci uma menina diferente

REstaRt 2921 MiNHa EstREla alguma coisa aconteceu

REstaRt 2780 VoU caNtaR sei que os dias passaram
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REVElação (GRUPo) 1783 coRação bliNDaDo coração blindado não pega feitiço

REVElação (GRUPo) 1742 saUDaDEs Do aMoR lê lê lê lê lê lê lê lê lê

RicaRDo bRaGa 6397 UMa EstREla Vai bRilHaR Uma estrela vai brilhar no meu caminho...

RicaRDo cHaVEs 1726 Mil ciDaDEs Vai levar um tempo ainda para te esq

RicaRDo cHaVEs 3986 acaboU Eu tenho andado meio preocupado

RicaRDo cHaVEs 3185 o bicHo Quando o vento bater nos seus

RicaRDo E EDUaRDo 1542 bEiJo, ME liGa Beijo me liga e a gente fica

Rick E RENNER 1735 Escolta DE VaGalUMEs Voltando pra minha terra eu renasci

Rick E RENNER 4076 Ela é DEMais Ela tem um jeito lindo de me olhar

Rick E RENNER 4233 ENRosca, ENRosca Se enrosca meu amor se enrosca...

Rick E RENNER 4244 o QUE é QUE Ela tEM! Já sofri por ela já bebi por ela...

Rick E RENNER 4266 caRa DE PaU Eu não tenho vergonha na cara...

Rick E RENNER 4395 fiM DE sEMaNa Do jeito que você me olha você me...

Rick E RENNER 4362 MUlEka Gruda gruda na cintura da muleka...

Rick E RENNER 6027 PRa ficaR DEZ È pra remexer pra requebrar...

Rick E RENNER 4460 VEM ME NaMoRaR Você revolucionou a minha vida...

Rick E RENNER 6368 é DEZ, é cE, é Mil Você me parte de desejo...

Rick E RENNER 6299 MiNHa lUZ Deus eu quero estar sempre contigo...

Rick E RENNER 6263 o aMoR E EU O amor e eu somos mesmo parecidos...

Rick E RENNER 6115 sEGUiR EM fRENtE Vou seguir em frente vou tentar...

Rick sollo 1943 DE Volta PRo MEU coRação olha o sol chegando e você indo embora

RiNalDo E URiEl 6371 EU NUNca Mais VoU tE EsQUEcER Se eu tivesse o coração que...

RioNEGRo E soliMõEs 2747 oNDE aNDa VocÊ Hoje com os meus amigos o assunto foi

RioNEGRo E soliMõEs 4151 DE são PaUlo a bEléM Deu um arroxo no peito eu fiquei...

RioNEGRo E soliMõEs 4261 a GENtE sE ENtREGa Uma dose de saudade misturada...

RioNEGRo E soliMõEs 4389 batE o Pé Alô galera bate a mão e bate o pé...

RioNEGRo E soliMõEs 4312 falta VocÊ O dia vai se acabando a tarde...

RioNEGRo E soliMõEs 4439 fRio Da MaDRUGaDa Sei que você quer voltar quem sou eu...

RioNEGRo E soliMõEs 6024 oRValHo Da saUDaDE Saudade faz cair orvalho...

RioNEGRo E soliMõEs 4375 sÓ lEMbRaNças Pra quem vive de saudade...

RioNEGRo E soliMõEs 6089 bREtE Da soliDão Hoje vou sair pro abraço quero...

RioNEGRo E soliMõEs 6181 lENHa Eu não sei dizer o que quer dizer...

RioNEGRo E soliMõEs 6154 sÓ alEGRia Hoje omeu coração tá a fim de....

RioNEGRo E soliMõEs 6279 tá MENtiNDo Tá mentindo tá mentindo dizendo que...

Rita DE cássia 1506 caMa VaZia Não faço rodeios não meço palavras

Rita lEE 2815 REZa Deus me proteja da sua inveja

Rita lEE 1862 aMbição Eu saí pra estrada e não tenho pra 

Rita lEE 3509 baila coMiGo baila comigo como se baila na tribo

Rita lEE 3025 baNHo DE EsPUMa Que tal nós dois numa banheira

Rita lEE 3041 caso séRio Eu fico pensando em nóis dois

Rita lEE 3061 DEscUlPE o aUÊ Desculpe o auê, eu não queria magoar

Rita lEE 3103 flaGRa No escurinho do cinema

Rita lEE 3124 laNça PERfUME lança menina lança todo esse perfume

Rita lEE 3135 MaNia DE VocÊ Meu bem você me dá água na boca

Rita lEE 3201 oVElHa NEGRa levava uma vida sossegada

Rita lEE 3610 coisas Da ViDa Quando a lua apareceu

Rita lEE 3674 NEM lUXo NEM liXo como vai você? assim como eu

Rita lEE 4357 JaRDiM Da babilÔNia Suspenderam os jardins da Babilônia...
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Rita lEE 6022 o aMoR EM PEDaços Vivemos sob o mesmo teto...

Rita lEE 6364 coisas DE casal Tive sorte de encontrar você...

Rita lEE 6212 coR-DE-Rosa cHoQUE As duas faces de Eva e Bela...

Rita lEE 6270 PRa VocÊ EU DiGo siM (if i fEEl) Se eu me apaixonar vê se não vai...

Rita lEE 3065 DocE VaMPiRo Venha me beijar meu doce vampiro

Rita lEE, Zélia DUNcaN 2734 PaGU Mexo remexo na inquisição

RitcHiE 2682 casaNoVa boa noite rainha como vai

RitcHiE 3434 MENiNa VENENo Meia-noite no meu quarto ela vai subir

RitcHiE 3440 PElo iNtERfoNE chamo por você ninguém atende

RitcHiE 3442 PoR QUE fUi tE aMaR assiM sei que te perdi dessa vez pra nunca

RitcHiE 4058 tRaNsas tanto tempo faz que a gente transa

RobERta caMPos E NaNDo REis 2906 DE JaNEiRo a JaNEiRo Não consigo olhar no fundo dos seus

RobERta MiRaNDa 3521 EU tE aMo, tE aMo, tE aMo tanto tempo longe de você

RobERta MiRaNDa 3331 MEU DENGo Vem cá meu dengo ai ai ai ai ai

RobERta MiRaNDa 3344 são taNtas coisas são tantas coisas só nós sabemos

RobERta MiRaNDa 3982 a MUlHER EM MiM Em meu coração os amores vem e 

RobERta MiRaNDa 4181 aMaNHã Me prendeste numa redoma...

RobERta MiRaNDa 4153 é aMoR DEMais Oh amor...

RobERta MiRaNDa 3977 sEMPRE Mais Sinto... você insiste em dizer... 

RobERta MiRaNDa 4365 No coRação a PaiXão Na cabEça o Depois de tanta solidão mil vezes o meu 

RobERta MiRaNDa 6165 atRação fatal Ai amor eu tô com medo dessa solidão...

RobERta MiRaNDa 6288 bolERo NUNca Mais Outra vez a saudade troxe você...

RobERta MiRaNDa 6133 faZ aMoR coMiGo Teu sorriso iluminado fez revolução.......

RobERta MiRaNDa 3360 DÓi Dói sentir que o nosso amor aos

RobERta MiRaNDa 3396 Vá coM DEUs a cada dia que se passa

RobERta sá 15121 GiRaNDo Na RENDa é no samba de roda eu vou

RobERta sá 15057 PElas tabElas Ando com minha cabeça já pelas tabelas

RobERta sá 15092 saMba DE aMoR E ÓDio Não há abrigo conta o mal

RobERta sá 1829 JaNEiRos É como o vento leve em seu lábio ass

RobERta sá, lENiNE 1555 foGo E GasoliNa Você é um avião eu sou um edifício

RobERto caRlos 2852 ilEGal, iMoRal oU ENGoRDa Vivo condenado a fazer o que não

RobERto caRlos 2860 sE VocÊ PENsa se você pensa que vai fazer de mim

RobERto caRlos 2861 coMo Dois é Dois Quando você me ouvir cantar venha não creia

RobERto caRlos 2865 EssE caRa soU EU o cara que pensa em você toda hora

RobERto caRlos 2896 RotiNa O sol ainda não chegou e o relógio há pouco

RobERto caRlos 2901 a MENiNa E o PoEta Virgem menina morena

RobERto caRlos 2902 as balEias Não é possível que você suporte a

RobERto caRlos 15012 fURDúNcio Onde ela vai eu vou onde ela está eu estou

RobERto caRlos 1823 aQUElE bEiJo QUE tE DEi aquele beijo que te dei

RobERto caRlos 1815 DE QUE ValE tUDo isso De que vale tudo isso se você não es

RobERto caRlos 1816 é PaPo fiRME Essa garota é papo firme

RobERto caRlos 1836 folHas DE oUtoNo As folhas caem o inverno já chegou

RobERto caRlos 1819 VocÊ DEiXoU alGUéM a EsPERaR Você deixou alguém a esperar

RobERto caRlos 1852 é tEMPo DE aMaR Nunca mais me fale assim

RobERto caRlos 1859 MEU QUERiDo, MEU VElHo, MEU aMiGo Esses seus cabelos brancos bonitos

RobERto caRlos 1870 o cÔNcaVo E o coNVEXo Nosso amor é demais

RobERto caRlos 1850 PaREi, olHEi Parou olhou

RobERto caRlos 1877 sÓ VoU GostaR DE QUEM Gosta DE De hoje em diante
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RobERto caRlos 1883 bRUcUtU olha o brucutu brucutu

RobERto caRlos 1892 coMo é boM sabER Ao contrário do que eu esperava

RobERto caRlos 1904 HistÓRia DE UM HoMEM MaU Eu vou contar pra todos

RobERto caRlos 1889 MEXERico Da caNDiNHa a candinha vive a falar de mim em tu

RobERto caRlos 1917 os sEtE cabElUDos tudo começou quando lili foi à esquina

RobERto caRlos 1922 NoitE DE tERRoR fazia noite fria eu logo fui dormir

RobERto caRlos 1925 o PoRtão Eu cheguei em frente ao portão

RobERto caRlos 1936 o sÓsia tudo começou quando certo dia

RobERto caRlos 1938 RosiNHa oh Rosa Rosinha

RobERto caRlos 1982 a NaMoRaDa Você que vem dentro da

RobERto caRlos 1975 DEsabafo Por que me arrasto aos seus pés

RobERto caRlos 2669 EU QUERo aPENas Eu quero apenas olhar os campos

RobERto caRlos 2691 lUZ DiViNa luz que me ilumina o caminho

RobERto caRlos 2721 EsPERaNDo VocÊ Não sei por que acreditei

RobERto caRlos 2762 Não sE EsQUEça DE MiM onde você estiver não se esqueça

RobERto caRlos 2763 NiNGUéM Vai tiRaR VocÊ DE MiM Não me canso de falar que te amo

RobERto caRlos 2743 Nosso aMoR Nosso amor não é possível terminar

RobERto caRlos 3012 aMaDa aMaNtE Esse amor demais antigo

RobERto caRlos 3403 aMiGos Do PEito Você, meu amigo de fé, meu irmão

RobERto caRlos 3309 café Da MaNHã amanhã de manhã vou pedir o café

RobERto caRlos 3050 coisa boNita amo você assim

RobERto caRlos 3315 coRação com o coração na voz e o grito mais feroz

RobERto caRlos 3063 DEtalHEs Não adianta dem tentar

RobERto caRlos 3074 EMoçõEs Quando eu estou aqui

RobERto caRlos 3080 EsQUEça (foRGEt HiM) Esqueça se ele não te ama

RobERto caRlos 3087 EU E Ela Um grande amor começa agora

RobERto caRlos 3580 MUlHER DE 40 sorriso bonito olhar de quem sabe

RobERto caRlos 3164 MUlHER PEQUENa Quando uma mulher pequena

RobERto caRlos 3336 o PRoGREsso Eu queria poder afagar uma fera

RobERto caRlos 3338 os sEUs botõEs os botões da blusa que você usava

RobERto caRlos 3200 oUtRa VEZ Você foi o maior dos meus casos

RobERto caRlos 3597 tEM coisas QUE a GENtE Não tiRa Do Que bom te encontrar

RobERto caRlos 3825 aMaNtE À MoDa aNtiGa Eu sou aquele amante à moda antiga 

RobERto caRlos 3905 as caNçõEs QUE VocÊ fEZ PRa MiM Hoje eu ouço as canções que você 

RobERto caRlos 3700 coMo Vai VocÊ? como vai você, eu preciso saber da sua vida

RobERto caRlos 3751 EU PREciso DE VocÊ Eu preciso de você

RobERto caRlos 3913 falaNDo séRio falando sério

RobERto caRlos 3881 lobo MaU Eu sou do tipo que não gosta

RobERto caRlos 3930 QUaNDo Quando você se separou de mim

RobERto caRlos 4147 caMiNHoNEiRo Todo dia quando eu pego a estrada...

RobERto caRlos 4149 caValGaDa Vou cavalgar por toda a noite...

RobERto caRlos 3994 coRRo DEMais Meu bem qualquer instante que eu 

RobERto caRlos 3999 fERa fERiDa acabei com tudo, escapei com vida

RobERto caRlos 4087 Nossa sENHoRa Cubra-me com seu manto de amor...

RobERto caRlos 4209 PRoPosta Eu te proponho nós nos amarmos...

RobERto caRlos 4139 VÊ sE Volta PRa MiM Deixa que eu me acerte com

RobERto caRlos 4100 VocÊ Não sERVE PRa MiM Não fique triste não se zangue...

RobERto caRlos 4421 a GUERRa Dos MENiNos Hoje eu tive um sonho que foi o mais...
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RobERto caRlos 6045 aMoR sEM liMitE Quando agente ama alguém de verdade...

RobERto caRlos 4469 cUstE o QUE cUstaR Já não sei dizer se sou feliz ou não...

RobERto caRlos 4432 DE taNto aMoR Ah! Eu vim aqui amor só pra me...

RobERto caRlos 4270 EU tE DaREi o céU Eu te darei o céu meu bem...

RobERto caRlos 4352 foRça EstRaNHa Eu vi um menino correndo eu vi o tempo...

RobERto caRlos 4320 laDy laURa Tenho às vezes vontade deser...

RobERto caRlos 4402 NaMoRaDiNHa DE UM aMiGo MEU Estou amando loucamente...

RobERto caRlos 6023 o calHaMbEQUE Essa é uma das muitas...

RobERto caRlos 6085 as cURVas Da EstRaDa DE saNtos Se você pretende saber quem eu sou..

RobERto caRlos 6209 caMa E MEsa Eu quero ser a sua canção...

RobERto caRlos 6329 E PoR isso EstoU aQUi Olha dentro dos meus olhos...

RobERto caRlos 6188 o GRaNDE aMoR Da MiNHa ViDa A primeira vez que eu te vi ...

RobERto caRlos 6387 sUa EstUPiDEZ Meu bem meu bem você tem que...

RobERto caRlos 6316 toDos Estão sURDos La larara...Desde o começo...

RobERto caRlos 3314 coMo é GRaNDE o MEU aMoR PoR Eu tenho tanto pra lhe falar

RobERto caRlos 3235 QUERo QUE Vá tUDo PRo iNfERNo De que vale o céu azul e o sol

RobERto caRlos 15185 PElo aVEsso E você reservada tão quieta não fala

RobERto caRlos 15233 JoGo DE DaMas Eu sei da sua vida e do seu passado

RobERto caRlos 15237 o HoMEM Um certo dia um homem esteve aqui

RobERto caRlos 15238 o HoMEM boM Vai como um vento solto numa campina

RobERto lEal 3743 casa PoRtUGUEsa Numa casa Portuguesa fica bem

RobERto MUllER 2704 ENtRE EsPUMas Uma noite sentou-se à minha mesa

RobiNsoN MoNtEiRo 6307 PRa sEMPRE EU VoU tE aMaR Sei que nada vai mudar...

RoDRiGo faRo 4484 Não DiGa NaDa Olha pra mim não diga nada...

RoDRiGUiNHo 2796 lUZ Na EscURiDão Por que será que toda vez que eu te ve

RoGER E RobsoN, EDUaRDo costa 1680 QUíMica Vai encarar ou me deixar aqui falando

RoNalDo E os baRcElos 3954 fEliZ aNiVERsáRio Feliz aniversário meu amor espero

RoNalDo REsEDá 6380 MaRRoM GlacÊ Chanpagne no gelo salgados e doces...

RoNNiE VoN 2711 MEU bEM se você quiser ouvir então a minha história

RoNNiE VoN 4145 cacHoEiRa Tantos mistérios pra desvendar...

RoNNiE VoN 3003 a PRaça Hoje eu acordei com saudades de você

RosaNa 1611 Música E láGRiMa O rádio então tocou a música outra v

RosaNa 1764 aMoR DiViDiDo Nem sempre a vida vem

RosaNa 1806 cUstE o QUE cUstaR Guarde um pedacinho de você

RosaNa 1927 oRação (DisNEy) Se alguém está me ouvindo

RosaNa 4366 o aMoR E o PoDER A musica na sombra o ritmo no ar...

RosaNa 3480 NEM UM toQUE tanta coisa pra dizer e a gente nem se

RosEMaRy 6018 JÓia Como jóia rara que precisa ser...

RoUPa NoVa 1494 coM VocÊ faZ sENtiDo Mais um sinal pessoas passam por mim

RoUPa NoVa 1567 ME faça UM faVoR Quero que você me faça um favor

RoUPa NoVa 1700 os coRaçõEs Não são iGUais Você tem o tempo que quiser

RoUPa NoVa 3502 a foRça Do aMoR abriu minha visão no jeito do amor

RoUPa NoVa 3553 AMAR É... Amar...é quando não dá mais pra

RoUPa NoVa 3405 aNJo se você vê estrelas demais lembre

RoUPa NoVa 3313 coMEço, MEio E fiM a vida tem sons que pra gente ouvir

RoUPa NoVa 3514 cRistiNa sua boca na minha, seus olhos fechados

RoUPa NoVa 3515 DE Volta PRo fUtURo sou o mesmo que te amou não me diga

RoUPa NoVa 3527 liNDa DEMais linda só você me fascina te desejo
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RoUPa NoVa 3253 sEGUiNDo No tREM aZUl confessar sem medo de mentir

RoUPa NoVa 3550 Volta PRa MiM amanheci sozinho na cama num vazio

RoUPa NoVa 3300 WHisky a Go-Go foi numa festa gelo e cuba libre

RoUPa NoVa 3630 Nossa HistÓRia Hoje eu venho outra vez meu lugar

RoUPa NoVa 4102 bEM MaioR bem maior que os mares 

RoUPa NoVa 4104 claREaR clarear baby clarear

RoUPa NoVa 4214 sENsUal Nada a dizer antes de sentir...

RoUPa NoVa 4218 tíMiDa Lábios com sabor de hortelã...

RoUPa NoVa 4020 VocÊ No coRação Não sei porque

RoUPa NoVa 4265 caNção DE VERão É como um sol de verão queimando...

RoUPa NoVa 4471 DEiXa o aMoR acoNtEcER Qualquer coisa no meu coração...

RoUPa NoVa 6067 MEU UNiVERso é VocÊ Mais que a luz das estrelas ah ah...

RoUPa NoVa 6287 bEM siMPlEs Tudo bem simples tudo bem natural...

RoUPa NoVa 6125 coRação PiRata Na najê .....O meu coração pirata......

RoUPa NoVa 6273 saPasto VElHo Você lembra lembra...

RoUPa NoVa 3005 a ViaGEM Há tanto tempo que eu deixei você

RoUPa NoVa 3068 DoNa Dona desses traiçoeiros

RoUPa NoVa, iVEtE saNGalo 1616 o sal Da tERRa Vamos precisar de todo mundo

RoycE Do caVaco 3004 a saUDaDE DÓi Não ligue pro que aconteceu

RoycE Do caVaco 3107 fRENtE a fRENtE a gente se enganou pensando que era

RoycE Do caVaco 3579 MEU coRação é tEU infelizmente nós somos assim

RoycE Do caVaco 3638 sÓ VocÊ Quando a luz se apaga

RPM 4440 loURas GElaDas Disfarça e faz que nem me viu...

RPM 4334 RáDio PiRata Abordar navios mercantes...

RPM 6361 alVoRaDa VoRaZ Virada do século alvorada...

RPM 3197 olHaR 43 seu corpo é o fruto proibido

sá E GUaRabiRa 3260 sobRaDiNHo O homem chega e já desfaz a natureza

sá E GUaRabiRa 3078 EsPaNHola Por tantas vezes eu andei mentindo

sá, RoDRiX, GUaRabyRa 2724 MEstRE JoNas Dentro da baleia mora mestre Jonas

saGRaDo coRação Da tERRa, Malú 6276 sob o sol Sobre as nossas cabeças o sol...

saMPa (GRUPo) 3324 EU aMo VocÊ os dias se passam não sou mais a mesma

saMPa (GRUPo) 3325 flaGRaNtE Lá se vão meus anéis vão com toda a razão

saMPa cREW 1995 EtERNo aMoR Oculto em minha alma há tempos tranca

saMPa cREW 4241 ME DÊ UMa cHaNcE Amor escrevo essa carta...

saMPa cREW 6132 EU Nasci PRa tE aMaR Eu nasci pra te amar só pra te amar......

saMPa cREW 3358 coRação tE acalMa Quantas vezes eu te disse coração

saMPa cREW 3475 MEsMo assiM foram tantas coisas boas

saMPa cREW 3398 VERDaDE PaiXão Eu vou além de mim sem nada temer

saMPRaZER 15124 isso é caÔ Se liga aí estão querendo por um fim no amor 

saMPRaZER 15144 Na PaGoDEiRa Minha namorada tá de mal comigo

saNDRa DE sá 15154 soUl DE VERão (faME) tudo vai mudar quando essa luz se acender

saNDRa DE sá 3594 soZiNHa Às vezes no silêncio da noite

saNDRa DE sá 4211 REtRatos E caNçõEs Hoje eu me peguei...

saNDRa DE sá 4017 VaMos ViVER Vamos consertar o mundo

saNDRa DE sá 4463 aGoRa EU sEi Você me diz que eu sou seu...

saNDRa DE sá 6031 soliDão Solidão dá um tempo e vá saindo...

saNDRa DE sá 6334 JoGa foRa É cansei já não dá mais você...

saNDRa DE sá 3308 byE, byE tRistEZa Ninguém aqui é puro anjo ou demônio
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SANDRA DE SÁ E GAB. PENSADOR 6092 DaNçaNDo coM a ViDa Eu não devo nada a ninguem...

saNDRa DE sá E tiM Maia 3963 Não tEM saíDa Eu errei... mas jogue a primeira

saNDRo E GUstaVo 4381 a GaRaGEM Da ViZiNHa Lá na rua onde eu moro conheci...

saNDy 1489 Pés caNsaDos fiz mais do que posso

saNDy 1625 QUEM EU soU a vida me mostrou que é pouco o que e

saNDy 15044 aQUEla Dos 30 Hoje já é quinta-feira e eu já tenho quase 30

saNDy E JUNioR - cHitãoZiNHo E 15138 VaMos coNstRUiR (loVE caN bUilD a sei que ainda sou criança tenho muito que 

saNDy, JúNioR 3907 boca a boca foi assim que aconteceu nossa

saNDy, JúNioR 4034 EM caDa soNHo cada vez que eu penso te sinto

saNDy, JúNioR 4156 Etc E tal Quando eu encontrar um amor...

saNDy, JúNioR 4205 No fUNDo Do coRação Eu quero ser um lindo sonho...

saNDy, JúNioR 6002 a lENDa Bem lá no céu uma luz existe...

saNDy, JúNioR 4387 aPRENDER a aMaR Ô uô ô... Tenho um segredo pra contar...

saNDy, JúNioR 4347 as QUatRo EstaçõEs A noite cai o frio desce...

saNDy, JúNioR 6059 EU acHo QUE PiREi Quando eu te vi na minha frente...

saNDy, JúNioR 4317 iMoRtal (iMMoRtality) É bem assim que estou é tudo...

saNDy, JúNioR 4488 olHa o QUE o aMoR ME faZ Meu coração bate ligeiramente apertado...

saNDy, JúNioR 6241 a GENtE Dá cERto Do lado de lá do lado de cá...

saNDy, JúNioR 6124 coM VocÊ Desde quando te encontrei..........

saNDy, JúNioR 6176 ENRosca Enrosca o meu pescoço...

saNDy, JúNioR 6103 Na boa sEM cHoRaR Depois de uma noite em claro...

saNDy, JúNioR 6301 Não Dá PRa Não PENsaR Não dá pra não pensar em você...

saNDy, JúNioR 6228 o aMoR faZ Eu ficava olhando as estrelas...

saNDy, JúNioR 6345 QUaNDo VocÊ Passa Esse turu turu turu aqui dentro...

saNDy, JúNioR 6398 VaMo PUlá Estou sentindo solta pelo ar...

saNDy, JúNioR 3370 MaRia cHiQUiNHa Que cô cê foi fazê no mato Maria

saNDy, JúNioR 3222 PRa DaNçaR coM VocÊ  No baile da escola eu espero você

saNDy, toQUiNHo 4077 ERa UMa VEZ Era uma vez, um lugarzinho...

saNtaNa 6010 coRaZÓN EsPiNaDo Esa mujer me esta matando...

sEcos E MolHaDos 3193 o ViRa o gato preto cruzou a estrada

sEcos E MolHaDos 4364 MUlHEREs DE atENas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres...

sEcos E MolHaDos 4293 Rosa DE HiRosHiMa Pensem nas crianças mudas...

sElMa REis 3727 soMbRa EM Nosso olHaR sei, só não sei porque penso em você

sEM coMPRoMisso 3914 fEliciDaDE EscoNDiDa Deixo um beijo de adeus

sEM coMPRoMisso 4188 EtERNaMENtE Não sei como explicar...

sEM coMPRoMisso 4203 NascENtE Sempre que eu olho pra você...

sEM coMPRoMisso 3138 MaRiaNa, PaRtE MiNHa se eu beijar a sua boca

sEMPRE liVRE 3424 EU soU fREE só estudei em escola experimental

sENsação 3929 PREciso DEssE MEl Quando a sua beleza pisou

sENsação 3898 sENtiMENto NU É...tudo era azul sentimento nu um

sENsação 4330 PalMa Da Mão Vamo pro pagode Mané...

sENsação 3317 coRal DE aNJos Um coral de anjos cantou uma linda

séRGio bRitto E NEGRa li 2882 aQUi NEstE lUGaR Ninguém sabe quanto cabe pedir e alguém 

sERGio MalaNDRo 15015 o EscâNDalo (UM caPEta EM foRMa conheci um capeta em forma de guri

séRGio MURilo 3651 bRoto lEGal oh, oh, que broto legal garota fenomenal

séRGio REis 1603 cabocla tEREZa Lá no alto da montanha

séRGio REis 3556 caValo PREto tenho um cavalo preto por nome

séRGio REis 3557 cHico MiNEiRo fizemos a última viagem



CANTOR

55
<-   Acesse essa listagem atualizada através de seu tablet ou smartphone.

        Alugamos também XBOX com KINECT e NINTENDO WII
      www.festaoke.com.br

séRGio REis 3589 PaNEla VElHa tô de namoro com uma moça solteirona

séRGio REis 3593 saUDaDE Da MiNHa tERRa De que me adianta viver na cidade

séRGio REis 3915 fUi PRa casa Da ViZiNHa tomei uma cerveja no bar da

séRGio REis 3632 o MENiNo Da PoRtEiRa toda vez que eu viajava

séRGio REis 4184 cHalaNa Lá vai a chalana bem longe se vai...

séRGio REis 4257 tocaNDo EM fRENtE Ando devagar porque já tive pressa...

séRGio REis 4477 filHo aDotiVo Com sacrifício...

séRGio REis 4331 PiNGa Ni MiM Nesta casa tem goteira pinga...

séRGio REis 6238 tREM Do PaNtaNal Enquanto esse velho trem...

séRGio REis 3055 coRação DE PaPEl se você pensa que meu coração é 

séRGio saMPaio 1529 EU QUERo botaR MEU bloco Na RUa Há quem diga que eu dormi de touca

sERRaNos (os) 6086 bailE Da MaRiQUiNHa Mas olha quem vem chegando...

sEU JoRGE 2842 aMiGa Da MiNHa MUlHER Ela é amiga da minha mulher

sEU JoRGE 15043 alMa DE GUERREiRo Jorge vem de lá da Capadócia

sEU JoRGE 15132 PEssoal PaRticUlaR Ela sabe que eu quero muito lhe espero

sEU JoRGE 15134 QUEM Não QUER soU EU Vou ficar a noite em claro sem pegar no sono

sEU JoRGE 1961 a DoiDa a doida vazou a doida vazou

sEVERiNo aRaúJo 3014 aNos DoURaDos Parece que dizes te amo Maria

siDNEy MaGal 4295 saNDRa Rosa MaDalENa Quero vê-la sorrir, Quero vê-la cantar...

siDNEy MaGal 15206 a Moça A moça já não sorri nem mostra o seu 

silViNHa 2714 MiNHa PRiMEiRa DEsilUsão Eu sou tão menina pra me enamorar

silViNHa 6195 sPlisH sPlasH Splish splash fez o beijo que eu dei...

sílVio bRito 3746 ciDaDão Tá vendo aquele edifício moço?

siMoNE 1849 Natal bRaNco (WHitE cHRistMas) Lá onde a neve cai

siMoNE 1931 batE o siNo bate o sino pequenino sino de belém

siMoNE 2719 PaiXão E fé Já bate o sino bate na catedral

siMoNE 3234 QUEM é VocÊ Quem será que me chega na toca da noite

siMoNE 3840 EsPERE PoR MiM, MoRENa Espere por mim, morena espere... 

siMoNE 6227 o aMaNHã A cigana leu meu destino...

siMoNE 3366 iolaNDa Esta canção não é mais que

siMoNE, fREJat 6312 sEDa PURa Suave esta noite de scotch...

siMoNi 3538 QUaNDo tE Vi Nem o sol, nem o mar, nem o brilho

siMoNi 3744 cERtas coisas Não existiria som

siMoNi, alEXaNDRE PiREs 3382 PElo MENos UMa VEZ Descansei a dor no azul do mar

skaNk 1768 DE REPENtE olhei

skaNk 1656 fotos Na EstaNtE sem mais nem menos sem remédio sem des

skaNk 3077 EsMola Uma esmola pelo amor de Deus

skaNk 3119 JackiE tEQUila Funk lá no morro da mangueira

skaNk 3595 tão sEU sinto sua falta

skaNk 3658 é PRoibiDo fUMaR é proibido fumar diz o aviso que eu li

skaNk 3659 é UMa PaRtiDa DE fUtEbol Ô bola na trave não altera o placar

skaNk 3618 EU DissE a Ela Quando eu disse a ela que o amor passou

skaNk 3846 Macaco PREGo Eu sou macaco prego... 

skaNk 3631 o HoMEM QUE sabia DEMais sabia?

skaNk 4011 REsPosta bem mais que o tempo que nós

skaNk 4132 saiDEiRa Tem um lugar diferente lá depois

skaNk 4053 siDERaDo Porque eu te espero na neblina

skaNk 6006 balaDa Do aMoR iNabaláVEl Leva essa canção de amor dançante...



CANTOR

56
<-   Acesse essa listagem atualizada através de seu tablet ou smartphone.

        Alugamos também XBOX com KINECT e NINTENDO WII
      www.festaoke.com.br

skaNk 4459 tRÊs laDos Escutei alguem abrir os portões é...

skaNk 6202 aciMa Do sol Assim ela já vai achar o cara...

skaNk 6098 fica Se você vai trabalhar e me deixar que pena...

skaNk 6388 taNto Coveiros gemem tristes...

skaNk 3472 GaRota NacioNal aqui nesse mundinho fechado

skaNk 3379 Pacato ciDaDão oh pacato cidadão eu te chamei

skaNk 3393 tE VER te ver e não te querer

sNZ 6311 sE EU PUDEssE Quando te encontrei...

sÓ No saPatiNHo 4014 sÓ No saPatiNHo Ela chega vaidosa e sorridente

sÓ PRa coNtRaRiaR 15187 QUaNDo é aMoR a gente sabe o que é amor

soRRiso MaRoto 1692 Na caMa Ê larauê lalaiá

soRRiso MaRoto 1704 PRa MiM Não é Do meu jeito louco diferente

soRRiso MaRoto 1660 toPo Do MUNDo Diz quanto custa o teu sorriso

soRRiso MaRoto 2783 assiM VocÊ Mata o PaPai Ai ai ai... Assim você mata o papai

soRRiso MaRoto 2685 clicHÊ sem você passei a ver o que nunca enxerguei

soWEto 3923 MoMENtos Deixa o nosso mundo se encontrar

soWEto 3995 DERÊ Derê, derê rê rê, derê rê rê, rê rê

soWEto 4120 Maçã Do aMoR o seu nome eu anotei na minha

soWEto 3962 MUNDo DE oZ a alegria brilhou no olhar logo que

soWEto 4166 Não foi À toa Amor...

soWEto 3971 REféM Do coRação Sempre alguém me desperta cio e... 

soWEto 6003 aMoR DEMais É amar demais pra toda vida...

soWEto 4272 faRol Das EstRElas Voei de prazer no céu..

soWEto 4413 tEMPo DE aPRENDER Dei tanto amor pra você mas você não...

soWEto 4378 tUDo fica blUE Tudo fica blue quando o sol se põe para a 

soWEto, NEGUiNHo Da bEiJa floR 4042 NEGRa âNGEla Eu prefiro acreditar que é mentira

stRikE 15111 flUXo PERfEito Não te ver é me encontar imerso nesse mar 

sUbliMEs 15213 boNEca DE foGo fútil beijo quente da beleza

sUPER fEliZ 3305 bola PRa fRENtE Vitória bola pra frente explode o brasil

sUPla 6333 GaRota DE bERliM Caminhava eu sozinho...

sUPla 6295 GREEN HaiR (JaPa GiRl) She said she’s only sixteen...

sylViNHo 6223 MEU URsiNHo blaU blaU Aí meu ursinho Blau blau de brinquedo...

taiGUaRa 15140 ViaGEM Vai abandona a morte em vida em que hoje 

taiGUaRa 3284 UNiVERso No tEU coRPo Eu desisto não existe essa manhã

taNia alVEs 6150 oUça Ouça vá viver sua vida com outro bem....

tâNia alVEs 2806 fRaNQUEZa Você passa por mim e não olha

tâNia alVEs 4095 saboR DE MiM Quanto tempo desfrutamos desse

tâNia MaRa E alEXaNDRE PiREs 1727 Não ME aME Por que você chora depois de amar

tcHacabUM 6213 DaNça Da oNDa Vou te pegar...

tcHÊ GaRotos 1696 o MEU aMoR ME fEZ fEliZ o meu amor me fez feliz por que

tcHÊ GaRotos 2801 cacHoRRo PERiGoso cachorro perigoso safado carinhoso

tEatRo MáGico 2922 Nosso PEQUENo castElo Já longe de tanta fumaça

tEatRo MáGico, o 15215 caNção Da tERRa tudo aconteceu num certo dia hora de ave 

tEMPERo (GRUPo) 3516 DEiXa EU tE QUERER bate triste o coração, sem você por perto

tEoDoRo E saMPaio 1615 o bEiJo Do aDEUs Devolva todas minhas coisas

tEoDoRo E saMPaio 1738 PaiXão PRoibiDa Querida nós nos enganamos

tERRasaMba 3984 abc Do tERRa Você me disse que sabe sambar

tERRasaMba 4027 caRRiNHo DE Mão Padá, badá
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tERRasaMba 4003 libERaR GERal Nada mal

tERRasaMba 4251 RoMâNtico líRico Você já tá careca de saber...

tERRasaMba 4056 tá tiRaNDo oNDa Tá tirando onda, tá tirando ondinha

tEtÊ EsPíNDola 3076 EscRito Nas EstRElas Você pra mim foi o sol

tHaEME E tHiaGo 15003 ai QUE DÓ Foi se aventurar e agora ficou só ai que dó

tHaEME E tHiaGo 15220 DEsERto Vou construir um edifício no meio do seu 

tHais GUlliN 1518 PaiXão, PassioNE Paixão

tHE fEVERs 15051 GUERRa Dos sEXos cheguei pra conquistar o mundo

tHE fEVERs 15128 MãE Mãe a vida foi você quem me deu

tHE oRiGiNals 15060 UMa HistÓRia PRa ficaR Quando estou nos teus braços fecho os olhos

tHiaGo bRaVa 15161 360 o aRRocHa Do PoDER Ela me falou que não sabe dançar

tHiaGUiNHo 15062 aiNDa bEM ainda bem que te encontrei

tHiaGUiNHo 15088 lEitE coNDENsaDo é meu amigo falou que é bom quero pegar 

tHiaGUiNHo 15166 bUQUÊ DE floREs Eu tava pensativo então fui pro pagodinho

tHiaGUiNHo 15219 DEsENcaNa Lala laiá...Não sei porque quis se esconder

tião caRREiRo E PaRDiNHo 3901 aMaRGURaDo o que é feito daqueles beijos que eu

tiHUaNa 6075 QUE VEs Olhando no olho posso viajar...

tiM Maia 3417 Do lEME ao PoNtal Do Leme ao Pontal não há nada igual

tiM Maia 3110 GostaVa taNto DE VocÊ Não sei por que você se foi

tiM Maia 3528 ME DÊ MotiVo é engraçado às vezes a gente sente

tiM Maia 3649 aZUl Da coR Do MaR ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir

tiM Maia 3865 boNs MoMENtos bons momentos eu passei, fui feliz

tiM Maia 3869 DEscobRiDoR Dos sEtE MaREs Uma luz azul me guia com a firmeza e

tiM Maia 3666 lEVa Foi bom eu ficar com você o ano inteiro

tiM Maia 3680 PRiMaVERa Quando o inverno chegar

tiM Maia 4189 EU aMo VocÊ Toda vez que eu olho...

tiM Maia 4137 ValE tUDo Vale, vale tudo vale, vale tudo

tiM Maia 4462 a fEsta Do saNto REi Hoje é o dia de Santos Reis...

tiM Maia 6072 PEDE a Ela Pede a ela pra ligar pra mim...

tiM Maia 4298 tElEfoNE Alô, alô quem fala...

tiM Maia 6365 coRoNé aNtoNio bENto Coroé Antonio Bento...

tiM Maia 6153 PUDERa Pudera te encontrar aqui pudera......

tiM Maia 6356 sossEGo Ora bolas não me amole...

tiM Maia 3170 Não QUERo DiNHEiRo, sÓ QUERo aMaR Vou pedir pra você voltar

tiM Maia, fábio E HylDoN 1500 VElHo caMaRaDa como vai meu velho camarada

tiMbalaDa 3456 bEiJa floR Eu fui embora meu amor chorou

tiNo 6219 fica coMiGo Quero saber o que te faz ser assim...

tiRiRica 3423 EU soU cHifRUDo Essa música eu quero oferecer para

tiRiRica 3523 floRENtiNa Essa música eu tava cantando aí na

titãs 1723 EU Não VoU DiZER NaDa Eu não vou falar de amor

titãs 2828 coMiDa Bebida é água comida é pasto você tem 

titãs 3679 Polícia Dizem que ela existe pra ajudar

titãs 3809 PRa DiZER aDEUs Você apareceu do nada

titãs 3774 soNífERa ilHa Não posso mais viver assim

titãs 4033 é PREciso sabER ViVER Quem espera que a vida seja feita de 

titãs 4116 iNsENsíVEl até parece loucura não sei explicar

titãs 4423 alUGa-sE A solução pro nosso povo eu vou dar...

titãs 4279 MaRViN Meu pai não tinha educação...
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titãs 6243 a MElHoR baNDa DE toDos os Quinze minutos de fama mais um...

titãs 6330 EPitáfio Devia ter amado mais ter chorado...

titãs 6220 floREs Olhei até ficar cansado...

titãs 6180 HoMEM PRiMata Desde os primórdios até hoje em dia ...

tokE DiViNal 3808 PEQUENa PRiNcEsa Pequena princesa és a primavera

tokyo 1934 HUMaNos Esse humanos

toM JobiM 2850 Ela é caRioca Ela é carioca... basta o jeitinho dela

toM JobiM 3329 lUíZa Rua espada nua bóia no céu imensa

toM JobiM 3745 cHEGa DE saUDaDE Vai, minha tristeza, e diz a ela que

toM JobiM 3838 DEsafiNaDo Se você disser que eu desafino amor... 

toM JobiM 3974 saMba DE UMa Nota sÓ Eis aqui este sambinha feito de uma

toM JobiM 3298 WaVE Vou te contar os olhos já não podem

toM JobiM, João GilbERto, astRUD E 6011 coRcoVaDo Quiet nigths of quiet stars...

toNi toRNaDo 1721 bR-3 a gente corre na bR-3

toNico E tiNoco 4483 MoRENiNHa liNDa Meu coração tá pisado...

toQUiNHo 1909 o filHo QUE EU QUERo tER é comum a gente sonhar eu sei

toQUiNHo 3406 aQUaREla Numa folha qualquer eu desenho um sol

toQUiNHo E ViNiciUs 1544 caNto DE ossaNHa O homem que diz “dou” não dá

toQUiNHo E ViNiciUs 1515 EscRaVo Da alEGRia E eu que andava nessa escuridão

toQUiNHo E ViNiciUs 1840 sEi lá (a ViDa tEM sEMPRE RaZão) Tem dias que eu fico pensando na vida

toQUiNHo E ViNiciUs 1854 Essa MENiNa Você não tem mesmo o que fazer essa 

toQUiNHo E ViNiciUs 1860 MoRENa floR Morena flor

toQUiNHo E ViNiciUs 1951 são DEMais os PERiGos DEsta ViDa são demais os perigos desta vida

toQUiNHo E ViNiciUs 1954 tEstaMENto Você que só ganha pra juntar

toQUiNHo E ViNiciUs 3653 caRta ao toM 74 Rua Nascimento silva cento e sete

toQUiNHo E ViNiciUs 6236 REGRa tRÊs Tantas você fez que ela cansou...

toQUiNHo E ViNiciUs 3266 taRDE EM itaPoã Um velho calção de banho

toQUiNHo E ViNiciUs DE MoRaEs 1865 coMo DiZia o PoEta Quem já passou por essa vida e não vi

toQUiNHo E ViNiciUs DE MoRaEs 1912 MaRcHa Da QUaRta-fEiRa DE ciNZas acabou nosso carnaval

toQUiNHo E ViNiciUs DE MoRaEs 1906 MaRia Vai coM as oUtRas Maria era uma boa moça pra turma lá

toQUiNHo E ViNiciUs DE MoRaEs 1913 MEU Pai oXalá Atotô baluayê atotô babá

toQUiNHo E ViNiciUs DE MoRaEs 1916 o VElHo E a floR Por céus e mares eu andei

toQUiNHo E ViNiciUs DE MoRaEs 6044 a toNGa Da MiRoNGa Do cabUlEtÊ Lá lá lá eu caio na bossa...

toQUiNHo E ViNiciUs DE MoRaEs, 1864 catENDÊ Meu catendê de lá de China

tRaDição (GRUPo) 1703 PERiGo cuidado pare perigo leia bem antes

tRaVEssos (os) 4240 MaRaVilHa tE aMaR Por que você não larga...

tRaVEssos (os) 4204 NEM tUDo Está PERDiDo Nem tudo está perdido...

tRaVEssos (os) 4170 QUaNDo a GENtE aMa Não sei o que é que falta...

tRaVEssos (os) 4442 MEU QUERUbiM Sempre quando a noite vem...

tRaVEssos (os) 4414 tÔ tE filMaNDo (soRRia) Toda vez que eu vejo você sinto...

tRaVEssos (os) 4299 tU MaNDas No MEU coRação Não sei quanto tempo o tempo deixou...

tRaVEssos (os) 6078 UM Dia PRa NÓs Dois Preciso te ver saber se você vai...

tRaVEssos (os) 6203 aDiViNHa Adivinha o que eu quero com você...

tRaVEssos (os) 6285 alUGa-sE UM coRação Quando você vai embora sinto um...

tRaVEssos (os) 6249 DiGo QUE tE aMo Digo que te amo e você ri de mim...

tRaVEssos (os) 6200 VoU tE PRocURaR Hoje um casal me fez lembrar nós dois...

tREM Da alEGRia 2938 tHUNDERcats Thunder... Thundercats... Cortando o céu

tREM Da alEGRia 2689 HE-MaN No mundo de Etérnia bem distante daqui
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tREM Da alEGRia 3069 é DE cHocolatE Por detrás do arco-íris além do horizonte

tREM Da alEGRia 3283 UNi, DUNi, tÊ Eu quis saber da minha estrela guia

tREMENDo 2868 isso é tREMENDo todos batendo palmas isso é tremendo

tRibo DE JaH 6037 UMa oNDa QUE PassoU Eu não pratico bruxaria...

tRio bRaVaNa 2834 MãE, tÔ Na balaDa Vixe hoje eu nem quero ver essa história

tRio EsPERaNça 15208 aRRasta a saNDália Você minha morena dengosa

tRio EsPERaNça 6042 a fEsta Do boliNHa Eu ontem fui à festa na casa do...

tRio EsPERaNça 4394 filME tRistE Filme triste que me fez chorar...

tRio EsPERaNça 6342 o Passo Do ElEfaNtiNHo Quando ele nasce já é forte...

tRio los aNGElEs 2759 VEM DaNçaR MaMbolÊ aprendam essa nova dança

tUNai 4082 fRissoN Meu coracão pulou...

tURMa Do balão MaGico 2883 boMboM (MaRia isabEl) sonhei que era um cantor de fama 

tURMa Do balão MaGico 2928 sE ENaMoRa (E’ l’ aMoRE) Quando você chega na classe

tURMa Do balão MaGico E baby 2912 JUNtos (JUNtos) é tão bonito ver tantos sonhos

tURMa Do PaGoDE 15125 laNciNHo Uh uh uh... Você sempre quis alguém que

tURMa Do PaGoDE 15152 sEliNHo Lêlêlê... Aquela imagem não me sai do 

tURMa Do PaGoDE 15097 toMa JEito coRação coração coração coração

tWistER 6026 PERDi VocÊ fui tudo o que não queria ser, 

tWistER 4492 QUaRENta GRaUs Yeah yeah, nada mal...

tWistER 6114 sE UM Dia EU tiVER VocÊ Ela me olha um olhar gelado...

tWistER 6394 UM bEiJo sEU Às vezes eu me lembro...

UltRaJE a RiGoR 1903 EU Gosto DE MUlHER Vou te contar o que me faz andar

UltRaJE a RiGoR 1977 EU ME aMo Eu eu eu eu há quanto tempo

UltRaJE a RiGoR 2708 iNDEPENDENtE fUtEbol clUbE Eu não sou seu eu não sou de ninguém

UltRaJE a RiGoR 3844 iNútil a gente não sabemos escolher presidente 

UltRaJE a RiGoR 3464 ciúME Eu quero levar uma vida moderninha

UltRaJE a RiGoR 3474 MaRyloU Eu tinha uma galinha que se

UltRaJE a RiGoR 3175 Nos VaMos iNVaDiR a sUa PRaia Daqui do morro dá pra ver tão legal

UM toQUE a Mais 3399 ViDa baNDiDa Vida bandida que me traz tristeza

UNião (GRUPo) 3710 JURa DE aMoR Você veio de repente e reacendeu

ValDEciR aGUiaR 1803 aMiGos PRa sEMPRE amigo

VaNDER lEE 1583 EsPERaNDo aViõEs Meus olhos te viram triste

VaNDER lEE 2720 PENsEi QUE fossE o céU Estou aqui mas esqueci minha alma num

VaNEssa Da Mata 2733 o tal casal Depois que o mau tempo foi

VaNEssa Da Mata 15209 as PalaVRas as palavras saem quase sem querer

VaNEssa JacksoN 2911 JEito DE aMaR comigo ia ser diferente

VaNEssa RaNGEl 4198 lEVE-ME DaQUi Leve-me daqui... Breve...

VaNEssa RaNGEl 3853 PalPitE tô com saudades de você debaixo

VaNGE lEoNEl 15183 NoitE PREta calada noite preta noite preta

VaNUsa 15073 MUDaNças Hoje eu vou mudar vasculhar minhas gavetas

VaNUsa 1894 EstaDo DE fotoGRafia Estou morrendo como morre uma foto

VaVá 6214 DEsENcoNtRos Será verdade que a gente nasceu...

VaVá 6298 ME liGa É um luar que some é um sol que...

VaVá 6158 tUa caRa Esse som tem sua cara tem teu jeito.....

VERÔNica sabiNo 1724 EU PREciso DE VocÊ como o sol precisa de um poente

VERÔNica sabiNo 1834 Às VEZEs, NUNca Às vezes nunca te vi antes

VERÔNica sabiNo 1869 MElHoR PRa MiM olhando as estrelas

VERÔNica sabiNo 1940 toDo sENtiMENto Preciso não dormir
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VERÔNica sabiNo 4472 DEMais Foi um vento que passou...

VictoR E lEo 15116 Não ME PERDoEi Eu queria ser um anjo e não passo apenas do 

VictoR E léo 1612 Não Mais Hei

VictoR E léo 1649 boa soRtE PRa VocÊ Pra você não foi sério

VictoR E léo 1714 Rios DE aMoR Eu estava ali aos pés do vento

VictoR E léo 1827 floR Do caMPo Minha linda meu amor meu sabor minha

VictoR E léo 1891 áGUa DE ocEaNo Em pleno deserto te encontrei

VictoR E léo 1965 aMoR DE alMa Você me deu a mão

VictoR E léo, ZEZé Di caMaRGo E 15239 QUaNDo VocÊ soME Quando você some assim

ViNíciUs caNtUáRia 3492 sÓ VocÊ Demorei muito pra te encontrar

ViNíciUs DE MoRais 1627 saMba Da bENção é melhor ser alegre que ser triste

ViNNy 1565 EU Não acREDito EM VocÊ Eu abro todas as janelas da casa

ViNNy 4039 HEloísa, MEXE a caDEiRa Mexe a cadeira e bota na beira

ViNNy 4098 sHakE booM Yeh aha bota lenha na fogueira...

ViNNy 4495 sEJa coMo foR Fecha a porta entra logo e “vamo” nessa...

ViNNy 4412 tE ENcoNtRaR DE NoVo Ié ié thubi... Me lembro de você entrar...

ViNNy 6266 oNDE VocÊ Vai? Vou esperar até o dia amanhecer...

ViPs (os) 1516 faça alGUMa coisa PElo Nosso faça alguma coisa pelo nosso amor

ViPs (os) 1986 afiNal cHEGoU Afinal chegou

ViPs (os) 3943 a Volta Estou guardando o que há de bom

ViRGUlÓiDEs 3605 baGUlHo No bUMba Nesse bumba eu não ando mais

WaGUiNHo 6013 é MElHoR cÊ VoltaR PRa MiM Você levou o meu coração...

WaGUiNHo 6260 kiD bRilHaNtiNa Topete na testa uma calça cocota...

WalDck soRiaNo 6131 EU Não soU cacHoRRo Não Eu não sou cachorro não pra viver.........

WalDiRENE 1811 a GaRota Do RobERto Sou a garota papo-firme que o Robert

WaNDERléia 1571 sE tUDo PoDE acoNtEcER se tudo pode acontecer

WaNDERléia 1994 é tEMPo Do aMoR Já chegou já chegou novamente a bonan

WaNDERléia 3206 PaRE o casaMENto antes de continuar a cerimônia

WaNDERléia 4497 tERNURa Uma vez você falou que eu era o seu amor...

WaNDERléia 3224 PRoVa DE foGo Esta é uma prova de fogo

WaNDERléia, RENato E sEUs blUE 4437 EXéRcito Do sURf Nós somos jovens jovens jvens...

WaNDERlEy caRDoso 3888 o boM RaPaZ Parece que eu sabia que hoje era o

WaNDERlEy caRDoso 15229 falE baiXiNHo (sPEak softly loVE) fale baixinho e me envolva com calor

WaNDo 1576 tá faltaNDo UM abRaço a saudade corre feito um rio

WaNDo 1657 Gosto DE Maçã o vento tocava meu rosto

WaNDo 2782 a PRÓXiMa VítiMa Quem é que está fazendo amor

WaNDo 2794 EU Já tiREi a tUa RoUPa Eu já tirei a tua roupa nesses pensa

WaNDo 2822 áGUa Na boca tem mulheres que quando cruzam os

WaNDo 2887 EU acHo QUE EstoU PERDENDo VocÊ Você não liga mais nem tem tempo pra mim

WaNDo 2909 DEUs tE PRotEJa DE MiM Deus te proteja pela onda de alegria

WaNDo 3105 foGo E PaiXão Você é luz, é raio, estrela e luar

WaNDo 3160 Moça Moça me espere amanhã

WaNDo 3161 MoRDiDa Na Maçã Eu queria me esconder um dia desses

WaNDo 3878 Gostosa é tão gostosa ela é toda faceira

WaNDo 4222 a PRÓXiMa VítiMa Quem é que está fazendo amor...

WaNDo 4225 aQUElE aMoR QUE faZ Gostoso ME Eu era tão feliz eu tinha um grande...

WaNDo 4436 é aMoR De repente eu paro de estalo...

WaNDo 3490 safaDa Eu te quero assim
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WaNDo 15189 RitUal Nessa noite eu quero toda emoção

WaNEssa 1908 Não ME lEVE a Mal (lEt ME liVE) sim o tempo cura tudo

WaNEssa caMaRGo 6070 o aMoR Não DEiXa O que fazer quando um querer...

WaNEssa caMaRGo 6083 aPaiXoNaDa PoR VocÊ Você chegou e eu descobri a paixão..

WaNEssa caMaRGo 6292 EU EstaREi aQUi (yoU caN lEt ME Deixa eu ver o seu coração...

WaNEssa caMaRGo 6178 EU Posso tE sENtiR Quando eu sinto a mágica do amor ...

WaNEssa caMaRGo 6254 EU QUERo sER o sEU aMoR Na nana... Tá na hora de assumir...

WaNEssa caMaRGo 6357 taNta saUDaDE Eu nunca fui do tipo que se apaixonava...

WilMa bENtiVEGNa 3918 HiNo ao aMoR (HyMNE a l’aMoUR) se o azul do céu escurecer

WilsoN E soRaia 15045 caNsEi DE cHoRaR tô cansado de cho cho cho chorar

WilsoN MiRaNDa 1964 alGUéM é bobo DE alGUéM O que eu chorei por ti dá um oceano

WilsoN MiRaNDa 2661 a lição Vá siga em paz com o outro amor

WilsoN MiRaNDa 2668 EstoU coMEçaNDo a cHoRaR Não não tive a intenção não vê que

WilsoN siDERal 1978 fUGiNDo DE MiM Pisando fundo acelerando tudo

WilsoN siMoNal 1561 a ViDa é sÓ PRa caNtaR Eu canto essa canção em busca de um s

WilsoN siMoNal 2726 MUstaNG coR DE saNGUE a questão social industrial

WilsoN siMoNal 3134 MaMãE PassoU açUcaR EM MiM Eu sei que tenho muitos garotos

WilsoN siMoNal 6349 sá MaRiNa Descendo a rua da ladeira...

XUXa 15009 DocE MEl bom estar com você brincar com você

XUXa 1984 abEcEDáRio Da XUXa a de amor

XUXa 3034 bRiNcaR DE íNDio Vamos bricar de índio

XUXa 3319 DaNça Da XUXa inventei uma dança nova que vai fazer

XUXa 3100 fEsta Do Estica E PUXa E todos dançam pega estica e puxa

XUXa 3575 MaRQUEi UM X Marquei um X um X

XUXa 3342 PiPoca Pipoca ah! Que cheiro de pipoca

XUXa 3269 tiNDolElÊ Todo mundo tá feliz tá feliz

XUXa 4329 PaGoXU Baixinhos baixinhas altinhos...

XUXa 3115 ilaRiÊ Tá na hora tá na hora

XUXa 3367 lUa DE cRistal Tudo pode ser se quiser será

XUXa, José aUGUsto 3486 QUERER é PoDER Eu posso ir onde eu quiser

yaHoo 2825 aNJo Estou sozinho e não sei como enfrentar

yaHoo 3695 caMiNHos Do sol sem você a vida pode parecer

yaHoo 3713 MoRDiDa DE aMoR Quando faz amor se olha no espelho

Zé HENRiQUE E GabRiEl 1882 aRRasoU arrasou chegou aqui parou

Zé HENRiQUE E GabRiEl 1953 soliDão DaNDo RisaDa Eu quis voar além do sol

Zé HENRiQUE E GabRiEl 1751 ta tUDo ok ok você tomou a sua decisão

Zé RaMalHo 1511 a últiMa NáU levando a bordo El Rei Dom sebastião

Zé RaMalHo 3505 aDMiRáVEl GaDo NoVo Vocês que fazem parte dessa massa

Zé RaMalHo 4154 ENtRE a sERPENtE E a EstREla Há um brilho de faca onde o amor...

Zé RaMalHo 4281 MistERios Da MEia NoitE Mistério da meia noite que voam...

Zé RaMalHo 6201 a tERcEiRa lâMiNa É aquela que fere que virá mais...

ZE RicaRDo E tHiaGo - isRaEl NoVaEs 2932 siNal DisfaRçaDo Peguei no seu cabelo você diz que ficou

ZEca balEiRo 15028 calMa aí, coRação Eu já falei tantas vezes e você nada de

ZEca balEiRo 15207 alMa NoVa sempre que te vejo assim linda nua

ZEca balEiRo 1949 salão DE bElEZa se ela se penteia eu não sei

ZEca PaGoDiNHo 2863 é PREciso MUito aMoR é preciso muito amor para suportar essa 

ZEca PaGoDiNHo 3644 VERDaDE Descobri que te amo demais

ZEca PaGoDiNHo 4088 o DoNo Da DoR Queria felicidade não pra me
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ZEca PaGoDiNHo 4008 Posso até ME aPaiXoNaR Gosto que me enrosco de um rabo de

ZEca PaGoDiNHo 4176 sEU balaNcÊ Quando o canto da sereia...

ZEca PaGoDiNHo 4307 coRação EM DEsaliNHo Numa estrada dessa vida eu te...

ZEca PaGoDiNHo 6064 JURa Jura jura jura pelo Srnhor...

ZEca PaGoDiNHo 4417 Vai VaDiaR Eu quis te dar um grande amor...

ZEca PaGoDiNHo 6367 DEiXa a ViDa ME lEVaR Eu já passei por quase tudo nessa...

ZEca PaGoDiNHo 6140 MaNEco tElEcotEco Ih ó o maneco aí coitado do tamborim....

ZEca PaGoDiNHo 6239 Vacilão Olha só o pé quebrado que o sujeito...

ZEca PaGoDiNHo 3356 caDa UM No sEU caDa UM cada um na sua onda

ZEca PaGoDiNHo 3387 saMba PRa Moças Incandiá incandiou 

ZEca PaGoDiNHo, alMiR GUiNato 6017 iNsEsato DEstiNo Ô insensato destino pra quê...

Zélia DUNcaN 3585 Nos lENçÓis DEssE REGGaE flash de viagem

Zélia DUNcaN 6284 alMa Alma deixa eu ver sua alma...

Zélia DUNcaN 6141 ME REVElaR Tudo aqui quer me revelar.....

Zélia DUNcaN 3042 catEDRal No deserto que atravesse

ZERo E PaUlo RicaRDo 1483 aGoRa EU sEi Há muito tempo eu ouvi dizer

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 1607 iMPERfEito Uma chuva de lembranças

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 1498 taPa Na caRa seus olhos são laços que prendem meus p

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 1658 MENtEs tão bEM Me promete amor sincero uma vida in

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 1752 tão liNDa E tão loUca é o sol é o mar

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 1753 taRDE DEMais Sei que ficou no seu quarto

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 15226 EU tÔ Na Pista, EU tÔ soltEiRo é doce mel azul do céu

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 1987 aNDoRiNHa MacHUcaDa outra vez ela buscou o meu abraço

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 2686 faZ EU PERDER  JUíZo faz eu perder o juízo mexe com meu coração

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3558 coMo UM aNJo como um anjo você apareceu na minha vida

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3056 coRação Está EM PEDaços Hoje eu vim te procurar a saudade era

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3316 coRação Na coNtRaMão te procurei pela casa dei de cara comigo

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3092 EU tE aMo (aND i loVE HER) foi tanto que eu te amei

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3566 foi a PRiMEiRa VEZ foi a primeira vez a mais forte talvez

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3568 iNDifERENça fala pra mim, diz a verdade

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3581 Na HoRa H Eu preciso te dizer que ainda

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3437 o QUE é QUE Não faZ PoR aMoR Ela chega bem cedo e já me tira do

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3590 PoR aMoR tE DEiXo iR Pode ir, não impeço sua viagem

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3591 PREciso sER aMaDo Não preciso de amor eu preciso é ser amado

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3250 saUDaDE baNDiDa outra vez meu coração te procura

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3539 sEM MEDo DE sER fEliZ tira essa paixão da cabeça tira essa

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3822 a GENtE fica sEM sE aMaR Quando acordar de manhã... 

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3908 caDa Volta é UM REcoMEço Mais uma vez

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3875 EU sÓ PENso EM VocÊ Maybe i didn’t love you quite as often

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3851 No Dia EM QUE EU saí DE casa No dia em que saí de casa... 

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3768 RéDEas Do PossaNtE cada palmo dessa estrada

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3773 saUDaDE Dos bEatlEs Às vezes volto no tempo

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3819 toMa JUíZo Hoje estou aqui, vim falar de mim

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3859 VEM cUiDaR DE MiM Eu já fiz de tudo prá não te perder

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3940 ViVENDo PoR ViVER sem motivo vou vivendo por aí

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 4186 Dois coRaçõEs E UMa HistÓRia No meio da conversa um caso...

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 4208 PioR é tE PERDER Quanta gente a gente...

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 4049 PRa Não PENsaR EM VocÊ Quando a saudade doer e a solidão
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ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 4009 PRiMEiRo aMoR Eu quero te ver, eu quero saber

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 4140 Volta PRo MEU coRação Noite fria triste céu cinzento

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 4385 aMoR sElVaGEM Amor selvagem vejo em seu olhar...

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 6004 aNtEs DE VoltaR PaRa casa Antes de voltar pra casa diga pro seu...

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 4470 Da boca PRa foRa Pode tudo se perder...

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 4443 MEXE QUE é boM Fim de semana de novo eu tô no meio...

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 4289 PaRE Pare. Até quando você quer...

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 4373 sERá QUE foi saUDaDE Diga logo o que te troxe aqui...

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 6129 DoU a ViDa PoR UM bEiJo Difício demais de amar assim.............

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 6381 MENiNo caNtaDoR Sou menino cantador que só quer falar...

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 6106 o QUE é QUE EU faço Por quanto tempo....

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 6268 PassoU Da coNta Passou da conta agora chega...

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 6306 PRa sEMPRE EM MiM (yoU NEEDED ME) Pra que mentir pro meu olhar...

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3071 é o aMoR Eu não vou negar que sou louco

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3162 MUDa DE ViDa Não sei aonde eu ando com a cabeça

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3203 Pão DE MEl Você é minha luz estrada meu

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3386 salVa MEU coRação sou louco pelo mel da sua boca

ZEZé Di caMaRGo E lUciaNo 3294 VocÊ Vai VER Você pode encontrar muitos amores

ZiZi Possi 1770 EU sÓ sEi aMaR assiM Muito pra mim é nada

ZiZi Possi 3173 NoitE Eu fico quieta num canto

ZiZi Possi 3214 PERiGo Nem quero saber se o clima é

ZiZi Possi 6163 a PaZ A pas invadindo meu coração... 

ZiZi Possi 3020 asa MoRENa Me faz pequena asa morena
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aGNalDo Rayol 7031 saNta lUcia sul mare luccica l’astro d’argento

AGNALDO RAYOL E C.CHURCH 7036 toRMENto D’aMoRE Martirio tormento d’amore

aNDREa bocElli 4150 coN tE PaRtiRo Quando sono solo sogno all’orizzonte

aRMaNDo ValsaNi 7005 caRUso Qui dove il mare luccica e tira fort

bENiaMiNo GiGli 7037 toRNa a sURRiENto Vide ‘o mare quant’e bello

bobby solo 3690 ZíNGaRa Prendi questa mano zíngara

bobby solo 7013 cRistiNa scrivero per te cristina

bobby solo 7034 sE PiaNGi sE RiDi se piange amore io piango con te

bobby solo 7040 UNa lacRiMa sUl Viso Da una lacrima sul viso ho capito mo

caEtaNo VEloso 7023 lUNa Rossa la ari il ra la ari il ra

caRMElo PaGaNo 7021 l’aMoRE sE NE Va l’amore se ne va

DoMENico MoDUGNo 7014 Dio coME ti aMo Nel cielo passano le nuvole

DoMENico MoDUGNo 7025 NEl blU DiPiNto Di blU Penso che un sogno cosi non ritorni m

DoMENico MoDUGNo 7030 PioVE ciao ciao bambina un bacio ancora

EDoaRDo ViaNEllo 7028 o Mio siGNoRE o mio signore in questo mondo

EMílio saNtiaGo 7020 la siGNoRa Di tRENt’aNNi fa il cuor mio indiscreto pace ancor non

faMília liMa 7016 fUNicUli’ fUNicUla’ ajesera Nannine’ me ne sagliette

fRED boNGUsto 3675 o solE Mio che bella cosa ‘na iurna ta’e sole

GiaNNi MoRaNDi 7018 iN GiNoccHio Da tE io voglio per me le tue carezze

GiaNNi MoRaNDi 7027 NoN soN DEGNo Di tE Non son degno di te non ti merito piu

GiaNNi MoRaNDi 7033 sE NoN aVEssi PiU tE se non avessi piu te

GiNo Paoli 3682 saPoRE Di salE sapore di sale sapore di mare

JERRy aDRiaNi 7032 saNta lUcia lUNtaNa Partono ‘e bastimente pe’ terre assaj

JiMMy foNtaNa 7007 cHE saRa Paese mio che stai sulla collina

JiMMy foNtaNa 7017 il MoNDo No

laURa PaUsiNi 3572 la solitUDiNE Marco se n’è andato e non ritorna

laURa PaUsiNi 4136 U’Na EMERGENZa D’aMoRE E un’emergenza d’amore il mio

lUiGi tENco 7008 ciao aMoRE, ciao la solita strada bianca come il sale

MafalDa MiNNoZZi 7009 coME lE RosE Son tornate a fiorire le rose

MaRio PaNZERi, PsD Nisa 4541 NoN Ho l’Eta PER aMaRti Non ho i’eta non ho i’eta

NEtiNHo 7029 ‘o sURDato ‘NNaMMURato staje luntana da stu core

Nico fiDENco 7022 lEGata a UN GRaNEllo Di sabbia Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire

NiNo Di caRlo 7003 aRRiVEDERci RoMa t’invidio turista che arrivi

NiNo Rosso 3665 io cHE NoN ViVo sENZa tE siamo qui noi soli como ogni sera

oRNElla VaNoNi 7019 io ti DaRo Di PiU Una volta che e una volta

PatRick DiMoN 7001 al Di la al di la del bene piu prezioso

PatRick DiMoN 7002 aMoRE scUsaMi amore scusami

PEPPiNo Di caPRi 3830 cHaMPaGNE Champagne... 

PEPPiNo Di caPRi 3681 RobERta lo sai non é vero che non ti voglio piú

PiNo DoNaGGio 7010 coME siNfoNia sogno,sogno e tu sei con me

RENato RUsso 4040 la foRZa DElla Vita anche quando ci buttiamo via

RENato RUsso 3639 stRaNi aMoRi Mi dispiace devo andare via

Rita PaVoNE 3701 DatEMi UN MaRtElo (REMiX) Datemi um martelo che cosa ne vuoi fare?

Rita PaVoNE 7006 cHE M’iMPoRta DEl MoNDo che m’importa del mondo

Rita PaVoNE 7011 coME tE NoN c’E NEssUNo come te non c’e nessuno tu sei l’unic

Rita PaVoNE 7015 foRtissiMo Pianissimo

RobERto caRlos 7004 caNZoNE PER tE la festa appena cominciata

RobERto caRlos 7039 UN Gatto NEl blU Quando era bambino che allegria
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saNDy E JúNioR 7024 Malia Cosa c’era nel fior che m’hai dato

sERGio ENDRiGo 7035 ti aMo Per avermi sorriso in triste mattino

toNy DallaRa 4532 la NoVia bian che spien dente va la novia

toQUiNHo 7012 coMME facEttE MaMMEta Quanno mámmeta t’ha fatta

WEss & DoRi cHEssi 7026 Noi DUE PER sEMPRE D’un tratto sei cosi diversa

WEss & DoRi cHEssi 7038 tU NElla Mia Vita se tu sbagli e t’arrabbi da sola

ZiZi Possi 3892 PER aMoRE io conosco la tua estrada ogni passo 
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alEJaNDRo saNZ 4105 coRaZÓN PaRtío tiritas pa este corazón partío

caRlos oliVa, los sobRiNos 3368 MacaRENa Dale a tu cuerpo alegria macarena

DoNato E EstEfaNo 4005 Mi Dios y Mi cRUZ Uh...uh...

Elis REGiNa 1933 GRacias a la ViDa Gracias a la vida que me ha dado 

laURa PaUsiNi 3725 sE fUé ya no responde ni al teléfono

lUis MiGUEl 4075 El Dia QUE ME QUiERas Acaricia mi sueno...

lUis MiGUEl 3919 la baRca Dizen que la distancia es el olvido

Ricky MaRtiN 3958 la coPa DE la ViDa la vida es pura pasion hay que

Ricky MaRtiN 3574 MaRia Un, dos, tres

RobERto caRlos 3985 abRaZaME así abrazame así

saNDy, aNDREa bocElli 4019 ViVo PoR Ella Vivo por ella sin saber

sHakiRa 3750 DÓNDE Estás coRaZÓN? Dónde estás corazón?

sHakiRa 3662 Estoy aQUi Ya sé que no vedrás todo lo que fue

sHakiRa 6149 oJos asi Ayer conocí un cielo sin sol........

siMoNE 4239 loca Loca... Loca al sentir me...
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10 cc 4920 i’M Not iN loVE i’m not in love so don’t forget it

3 DooRs DoWN 9033 HERE WitHoUt yoU a hundred days had made me older

4 NoN bloNDEs 2578 sPacEMaN starry night bring me down

4 NoN bloNDEs 9072 WHat’s UP Twenty-five years and my life is still

a tEENs 4938 MaMMa Mia i’ve being cheated by you since i don’t

a tEENs 4970 sUPER tRoUPER super trouper beams are gonna blind me

a-Ha 4973 takE oN ME We’re talking away

abba 4574 DaNciNG QUEEN yeah! you can dance you can jive

abba 2533 MaMMa Mia i’ve been cheated by you since i don’t

abba 4787 tHE WiNNER takEs it all I don’t wanna talk...

abba 4877 cHiQUitita chiquitita tell me what’s wrong

ac-Dc 2606 HiGHWay to HEll livin’ easy lovin’ free

acE of basE 4857 all tHat sHE WaNts she leads a lonely life

aDElE 2603 cHasiNG PaVEMENts i’ve made up my mind

aDElE 2569 RolliNG iN tHE DEEP There’s a fire starting in my heart

aDElE 2627 sEt fiRE to tHE RaiN i let it fall my heart and as i fell

aDElE 2600 soMEoNE likE yoU i heard that you’re settled down

aERosMitH 4678 aMaZiNG I get the right ones out...

aERosMitH 4879 cRaZy come here baby

aERosMitH 4909 i DoN’t WaNt to Miss a tHiNG i could stay awake just to hear you brea

aiR sUPPly 4935 lost iN loVE i realize the best part of love

al MaRtiNo 4592 loVE is blUE blue blue my world is blue

al stEWaRt 4806 yEaR of tHE cat On a morning from a Bogart movie...

alaN JacksoN 9026 EVERytHiNG i loVE coffee keeps me up and i can’t sleep

alaN JacksoN 9036 i’ll tRy Here we are talkin’ bout forever

alaN JacksoN 9041 liViN’ oN loVE two young people without a thing

alaN PaRsoNs PRoJEct 4888 EyE iN tHE sky Don’t think sorry’s easily said

alaNis MoRissEtE 4850 yoU oUGHta kNoW i want you to know that i’m happy for y

alaNis MoRissEtE 6064 HaNDs clEaN (canção com GUia Vocal)

alaNis MoRissEttE 2570 tHat i WoUlD bE GooD that i would be good even if i did not

alaNis MoRissEttE 4922 iRoNic Hey yeah yeah yeah oh oh, oh yeah

alaNis MoRissEttE 4997 yoU lEaRN oooh, oooh-do, do

alaNNaH MylEs 2602 black VElVEt Mississippi in the middle of the dry s

albERt HaMMoND 4626 foR tHE PEacE of all MaNkiND you turn me on so bad that there

alEsis bRotHERs 9007 baby coME back spending all my nights all my money

alicE cooPER 2526 i NEVER cRy if there’s a tear on my face

alicia kEys 2568 No oNE i just want you close

alicia kEys 4890 falliN’ i keep on fallin’ in and out love with

aliEN aNt faRM 4966 sMootH cRiMiNal ough!

all-4-oNE 4669 i sWEaR i swear

alPHaVillE 2577 foREVER yoUNG let’s dance in style let’s dance for 

aMERica 2630 sistER GolDEN HaiR Well i tried to make it sunday

aMERica 2558 tiN MaN sometimes late when things are real

aMii stEWaRt 4929 kNock oN WooD i don’t want to lose you

aMy WiNEHoUsE 2541 back to black He left no time to regret

aMy WiNEHoUsE 2546 loVE is a losiNG GaME For you I was the flame

aMy WiNEHoUsE 2550 yoU kNoW i’M No GooD Meet you downstairs in the bar and heard

aNDy Gibb 2525 i JUst WaNt to bE yoUR EVERytHiNG for so long
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aNDy WilliaMs 4581 HaWaiiaN WEDDiNG soNG this is the moment i’ve waited for

aNDy WilliaMs 4538 loVE stoRy Where do i begin? to tell the

aNDy WilliaMs 4539 MooN RiVER Moon River wider than a mile

aNDy WilliaMs 4595 MoRE More than the greatest love the world

aNiMals 4623 DoN’t lEt ME bE MisUNDERstooD baby do you understand me now

aNiMals 4552 tHE HoUsE of tHE RisiNG sUN there is house in New orleans

aNNiE lENNoX 4745 No MoRE i loVE yoU I used to be lunatic from the gracious...

aPHRoDitE’s cHilD 4759 RaiN aND tEaRs Rain and tears are the same...

aQUa 4864 baRbiE GiRl Hi ya barbie Hi ken

aRcHEs 4654 sUGaR sUGaR sugar ah honey honey you are my

aREtHa fRaNkliN 2652 REsPEct What you want baby i got it What you need

asia 2651 oNly tiME Will tEll you’re leaving now it’s in your eyes

atlaNtic staRR 9004 alWays Girl you are to me

aVRil laViGNE 2612 i’M WitH yoU i’m standin’ on the bridge

aVRil laViGNE 2650 My WoRlD Please tell me what is takin’ place

aVRil laViGNE 9022 DoN’t tEll ME you held my hand and walked me home, i k

B.J. THOMAS 4546 RaiNDRoPs kEEP falliNG oN My HEaD Raindrops keep falling on my head

B.J. THOMAS 4761 Rock aND Roll lUllaby She was just sixteen and all alone...

backstREEt boys 4862 as loNG as yoU loVE ME al though loneliness

backstREEt boys 4956 QUit PlayiNG GaMEs (WitH My HEaRt) baby, oh

backstREEt boys 4843 sHoW ME tHE MEaNiNG of bEiNG loNEly show me the meaning of being lonely

backstREEt boys 4976 tHE call Hello

backstREEt boys 4989 WE’VE Got it GoiNG oN Everybody groove to the music

baD fiNGER 2622 No MattER WHat No matter what you are i will always

baNGlEs 4820 EtERNal flaME close your eyes give me your hand darling

baRbRa stREisaND 4658 tHE Way WE WERE Mem’ries light the corners of my

baRbRa stREisaND 4613 WoMaN iN loVE life is a moment in space

baRbRa stREisaND 9002 all i ask of yoU No more talk of darkness

baRbRa stREisaND 4941 MEMoRy Midnight

BARCLAY J. HARVEST 4647 PooR MaN’s MooDy blUE all the night that i’ve missed

baRRy MaNiloW 4691 caN’t sMilE WitHoUt yoU You know I can’t smile without you...

baRRy MaNiloW 2554 DaybREak i’m singing to the world

baRRy MaNiloW 2544 i MaDE it tHRoUGH tHE RaiN We dreamers have our ways

baRRy MaNiloW 4719 i WRitE tHE soNGs I’ve been alive forever...

baRRy MaNiloW 4736 MaNDy I remember all my life...

baRRy MaNiloW 9049 REaDy to takE a cHaNcE aGaiN you remind me i live in a shell

baRRy MaNiloW 4978 tHE olD soNGs candles burning glasses are chilled

bay city RollERs 4650 satURDay NiGHt saturday night, saturday night

bEacH boys 4652 SLOOP JOHN B. we’ll come on the sloop John B. my

bEacH boys 4895 GooD VibRatioN i, i love the colorful clothes she wears

bEatlEs 4851 a HaRD Day’s NiGHt it’s been a hard day’s night

bEatlEs 4882 DoN’t lEt ME DoWN Don’t let me down

bEatlEs 4892 fREE as a biRD free

bEatlEs 4936 loVE ME Do love, love me do you know i love you

bEatlEs 4965 sHE loVEs yoU she loves you yeah, yeah, yeah

bEatlEs 4995 yElloW sUbMaRiNE in the town where i was born

bEatlEs 6195 a HaRD Day’s NiGHt (canção com GUia Vocal)

bEatlEs (tHE) 4563 aND i loVE HER i give her all my love that’s all i do
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bEatlEs (tHE) 4507 coME toGEtHER Here come old flat top he come

bEatlEs (tHE) 4628 GiRl is there anybody gone to listen

bEatlEs (tHE) 4518 HElP Help i need somebody

bEatlEs (tHE) 4714 HEy JUDE Hey Jude, don’t make it bad...

bEatlEs (tHE) 4525 i WaNNa HolD yoUR HaND oh yeah i’ll tell you something

bEatlEs (tHE) 4534 lEt it bE when I find myself in times of trouble

bEatlEs (tHE) 4739 MicHEllE Michelle, ma belle...

bEatlEs (tHE) 4644 oblaDi oblaDa Desmond has a barrow in the

bEatlEs (tHE) 4770 soMEtHiNG Something in the way she moves...

bEatlEs (tHE) 4674 tHE loNG aND WiNDiNG RoaD the long and winding road

bEatlEs (tHE) 4793 tWist aND sHoUt well shake it up baby twist and shout...

bEatlEs (tHE) 4559 yEstERDay yesterday

bEatlEs (tHE) 2511 a Day iN tHE lifE i read the news today oh boy

bEatlEs (tHE) 2601 all My loViNG close your eyes and i’ll kiss you

bEatlEs (tHE) 2643 fRoM ME to yoU Da da da... If there’s anything that you want

bEatlEs (tHE) 2608 i call yoUR NaME i call your name but you’re not there

bEatlEs (tHE) 2645 i’ll bE back you know if you break my heart i’ll go

bEatlEs (tHE) 2619 MoNEy the best things in life are free

bEatlEs (tHE) 2624 NoWHERE MaN He’s a real Nowhere Man sitting in his

bEatlEs (tHE) 2636 WHEN i’M siXty-foUR When i get older losing my hair

bEE GEEs 4511 DoN’t foRGEt to REMEMbER oh my heart won’t believe

bEE GEEs 4708 fiRst of May when I was small...

bEE GEEs 4716 HoW DEEP is yoUR loVE I know your eyes in the morning sun...

bEE GEEs 4585 i staRtED a JokE i started a joke

bEE GEEs 2616 loVE so RiGHt she came on like the night

bEE GEEs 4737 MassacHUsEtts Feel I’m going back to Massachusetts...

bEE GEEs 4743 NiGHts oN bRoaDWay Here we are...

bEE GEEs 2535 REacHiNG oUt Watching every day go by

bEE GEEs 4772 stayiN’ aliVE well you can tell by the way I use...

bEE GEEs 4791 too MUcH HEaVEN Nobody gets too much heaven no more...

bEE GEEs 4665 WoRDs smile every lasting smile

bEE GEEs 4904 HoW caN yoU MEND a bRokEN HEaRt i can think of younger days

bEE GEEs 9045 MoRE tHaN a WoMaN oh, girl i’ve known you very well

bEE GEEs 9051 RUN to ME if ever you got rain in your heart

bEE GEEs 9069 to loVE soMEboDy there’s a light a certain kind of light

bERliN 4781 takE My bREatH aWay watching every motion...

bERtiE HiGGiNs 4573 casablaNca i fell in love with you

bEttE MiDlER 4657 tHE RosE some say love it’s a river that

bEyoNcE 2524 Halo Remember those walls i built

bEyoNcE 2537 siNGlE laDiEs all the single ladies

bEyoNcE 2538 sWEEt DREaMs turn the lights on

bEyoNcE 2506 if i WERE a boy if i were a boy

bill HallEy & tHE coMEts 4959 Rock aRoUND tHE clock one, two, three o’clock, four o’clock, ro

billy JoEl 4583 HoNEsty if you search for tenderness

billy JoEl 4601 PiaNo MaN it’s nine o’clock on a saturday

billy JoEl 4924 it’s still Rock ‘N’ Roll to ME What’s the matter with the clothes i’m we

billy JoEl 4928 JUst tHE Way yoU aRE Don’t go changing to try and please me

billy JoEl 4945 My lifE oooh
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billy JoEl 4979 tHE RiVER of DREaMs oooh oooh oooh oooh oooh oooh

billy JoEl 4987 UPtoWN GiRl oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

billy PaUl 9044 ME AND MRS. JONES Me and Mrs. Jones

billy Ray cyRUs 4852 acHy bREaky HEaRt you can tell the world, you never was my

billy sWaN 4907 i caN HElP if you’ve got a problem, don’t care what

black EyED PEas 2515 i Gotta fEEliNG i gotta feelin’

bliND MEloN 2623 No RaiN Uh uh uh uh uh... All I can say is that my

bloNDiE 4872 call ME color me your color baby color me your

bloNDiE 4899 HEaRt of Glass once i had a love and it was a gas

bloNDiE 4981 tHE tiDE is HiGH the tide is high but i’m holding on

bob MaRlEy 4718 i sHot tHE sHERiff I shot the sheriff...

bob MaRlEy 9016 coUlD yoU bE loVED could you be loved and be loved

bob MaRlEy 9050 REDEMPtioN soNG old pirates yes they rob i

boN JoVi 4858 alWays this Romeo is bleeding

boN JoVi 4923 it’s My lifE this ain’t a song for the broken hearted

boN JoVi 4933 liViN’ oN a PRayER once upon a time, not so long ago

boN JoVi 4996 yoU GiVE loVE a baD NaME shot through the heart and you’re to blame

BONEY M. 4760 RiVERs of babyloN By the rivers of Babylon there we...

boNNiE tylER 4985 total EcliPsE of tHE HEaRt turn around,

bREaD 4681 aUbREy And Aubrey was her name...

bREaD 4682 baby i’M a WaNt yoU Baby I’m a want you Baby I’m a need...

bREaD 4521 if if a picture paints a thousand words

bREaD 4735 MakE it WitH yoU Hey, have you ever tried...

bREaD 4783 tHE DiaRy I found her diary underneath a tree...

bREaD 4786 tHE GUitaR MaN who draws the crowd and plays...

bREaD 9027 EVERytHiNG i oWN you sheltered me from harm

bRiaN aDaMs 4713 HEaVEN Oh, Thinkin’ about all our younger years...

bRiaN aDaMs 4755 PlEasE foRGiVE ME It still feels like our first night...

bRiaN MckNiGHt 4863 back at oNE it’s undeniable that we should be toge

bRitNEy sPEaRs 4814 baby oNE MoRE tiME oh baby baby how was i supposed to kno

bRitNEy sPEaRs 4881 DoN’t lEt ME bE tHE last to kNoW oooh yeah

bRitNEy sPEaRs 4951 ooPs! i DiD it aGaiN oooh yeah

bRitNEy sPEaRs 6381 fRoM tHE bottoM of My bRokEN HEaRt (canção com GUia Vocal)

bRUcE DickiNsoN 2656 tEaRs of tHE DRaGoN for too long now there were secrets in my

bRyaN aDaMs 4706 EVERytHiNG i Do (i Do it foR yoU) Look into my eyes you will see...

bRyaN aDaMs 4875 caN’t stoP tHis tHiNG WE staRtED yeah

bRyaN aDaMs 4898 HaVE yoU EVER REally loVED a WoMaN to really love a woman

C.C.R. 2516 i PUt a sPEll oN yoU i put a spell on you because you’re mine

C.C.R. 4616 baD MooN RisiNG i see the bad moon rising i see

C.C.R. 2553 boRN oN tHE bayoU Now when i was just a little boy

C.C.R. 4508 cottoN fiElDs When i was a little baby my mother

C.C.R. 4580 HaVE yoU EVER sEEN tHE RaiN someone told me long ago

C.C.R. 4591 loDi Just about a year ago

C.C.R. 4602 PRoUD MaRy left a good good in the city

C.C.R. 4656 sUsiE Q oh susie Q, oh susie Q, oh susie

C.C.R. 4792 tRaVEliN’ baND Seven-thirty-seven comin’ out...

C.C.R. 4795 UP aRoUND tHE bEND There’s a place up ahead and I’m goin’...

C.C.R. 9073 WHo’ll stoP tHE RaiN long as i remember
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caPtaiN aND tENNillE 2523 Do tHat to ME oNE MoRE tiME Do that to me one more time

caRDiGaNs 6422 loVEfool (canção com GUia Vocal)

caRl PERkiNs 4868 blUE sUEDE sHoEs Well it’s one for the money,

caRly siMoN 4695 coMiNG aRoUND aGaiN Baby sneezes momy pleases...

caRly siMoN 2528 JUst likE yoU Do if you think you’re alone

caRly siMoN 9077 yoU kNoW WHat to Do The night is filled with pretty girls

caRol soNG 4604 silENt NiGHt silent night holy night

caRol soNG 4651 silVER bElls city side walks busy side walks

caRolE kiNG 4730 it’s too latE Stayed in bed all mornin’ just to pass...

caRPENtERs 2552 blEss tHE bEasts aND tHE cHilDREN bless the beasts and the children

caRPENtERs 4728 it’s GoNNa takE soME tiME It’s gonna take some time this time...

caRPENtERs 4752 oNly yEstERDay After long enough of being alone...

caRPENtERs 4756 PLEASE MR. POSTMAN Oh yes wait a minute Mister Postman...

caRPENtERs 4606 sUPERstaR long ago and oh so far away

caRPENtERs 4612 toP of tHE WoRlD such a feelin’s comin’over me

caRPENtERs 4615 yEstERDay oNcE MoRE When i was young i’d listen to the radio

caRPENtERs 9014 closE to yoU Why do birds suddenly appear

caRPENtERs 4914 i NEED to bE iN loVE the hardest thing i’ve ever done

caRPENtERs 9068 tHis MasQUERaDE are we really happy

cat stEVENs 9074 WilD WoRlD Now that i’ve lost everything to you

cEliNE DioN 4685 bEcaUsE yoU loVED ME For all those times you stood by me...

cEliNE DioN 3924 My HEaRt Will Go oN (titaNic) Every night in my dreams i see you

cEliNE DioN 4811 all by MysElf When i was young i never needed anyone

cEliNE DioN 9037 i’M aliVE Mmmmm... mmmmm...

cEliNE DioN 4983 to loVE yoU MoRE take me back into the arms i love

cEliNE DioN, bEE GEEs 4723 iMMoRtality So this is who I am and this is all I...

CELINE DION, C. GRIFFIN 4802 WHEN i fall iN loVE when I fall in love It will be forever...

cENtURy 2531 loVER WHy a sign of time

cHElsia cHaN 4629 GRaDUatioN tEaRs and now is the time to say goodbye

cHER 4865 bEliEVE after love, after love after love, afte

cHER 4969 stRoNG ENoUGH i don’t need your sympathy

cHicaGo 4619 coloUR My WoRlD as time goes on realize just want

cHicaGo 4631 if yoU lEaVE NoW if you leave me now you’ll take way

cHicaGo 4641 MakE ME sMilE children play in the park they don’t

cHicaGo 2560 yoU’RE tHE iNsPiRatioN you know our love was meant to be

cHRis DE bURGH 4732 laDy iN RED I’ve never seen you looking so lovely...

cHRis DE bURGH 2530 loVE is My DEcisioN and when they tell you that you’re crazy

cHRis DE bURGH 2549 so bEaUtifUll i’m lying here tonight

cHRis REa 9028 fool (if yoU tHiNk it’s oVER) A dyin’ flame you’re free again

cHRis tHoMPsoN 2507 if yoU REMEMbER ME When you remember me if you remember m

cHRistiE 4807 yElloW RiVER So long boy you can take my place...

cHRistiNa aGUilERa 4823 GENiE iN a bottlE i feel like i’ve been locked up tight

cHRistiNa aGUilERa 4825 i tURN to yoU When i’m lost in the rain

cHRistoPHER cRoss 2611 i Will takE yoU foREVER i was a man

cHRistoPHER cRoss 2534 NEVER bE tHE saME it was good for me was good for you

cHRistoPHER cRoss 4861 aRtHUR’s tHEME (bEst tHat yoU caN Do) Once in your life you’ll find her

cHRistoPHER cRoss 4961 sailiNG but it’s not far down to paradise

cHUbby cHEckER 4533 lEt’s tWist aGaiN come on everybody clap your hands
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cHUck bERRy 4635 JOHNNY B. GOOD Deep down in louisiana close to new

cliff RicHaRD 4609 tHE yoUNG oNE’s the young one’s

cloVERs 4593 loVE PotioN NUMbER NiNE i took my troubles down to Madam Ruth

coMMoDoREs 4610 tHERE tiME a laDy thanks for the times that you’ve

coRRs (tHE) 2572 EVERyboDy HURts When your day is long

coRRs (tHE) 2590 HEaRt likE a WHEEl some say the heart is just like a wheel

costERs 4504 bEsaME MUcHo besame besame mucho

coVER GiRls 2599 WisHiNG oN a staR i’m wishing on a star to follow where you

cRasH tEst DUMMiEs 4943 MMM MMM MMM MMM once there was this kid who got into an

cREED 4992 WitH aRMs WiDE oPEN Well i just heard the news today

cyNDi laUPER 2631 tHE GooNiEs R GooD ENoUGH Here we are hanging’ on to strains

cyNDi laUPER 4789 tiME aftER tiME Lyin’ in my bed...

cyNDi laUPER 2660 WHo lEt iN tHE RaiN things like this can always take a little time

cyNDi laUPER 6598 all tHRoUGH tHE NiGHt (canção com GUia Vocal)

DaNiEl PoWtER 2501 baD Day Where is the moment we needed the most

DaVE MclEaN 4940 ME aND yoU Give me only a smile

DaViD boWiE 2582 as tHE WoRlD falls DoWN there’s such a sad love deep in your eyes

DaViD castlE 2640 yoU’RE too faR aWay you say that you’re been used

DaViD lEE RotH 9038 JUst a GiGolo i’m just a gigolo and everywhere i go

DEbbiE booNE 4849 yoU liGHt UP My lifE so many nights i’d sit by my window

DEbbiE GibsoN 9029 foolisH bEat there was a time when

DEEP PURPlE 4653 solDiER of foRtUNE i have often told you stories about

DElta GooDREM 9009 boRN to tRy Doing everything that i believe in

DEPEcHE MoDE 4878 coNDEMNatioN condemnation tried

DEREk & tHE DoMiNos 4931 layla What’ll you do when you get lonely

DEstiNy’s cHilD 4971 sURViVoR Now that you are out of my life

DiaNa kiNG 4915 i say a littlE PRayER say a little prayer for you

DiaNa kRall 9020 cRy ME a RiVER Now you say you’re lonely

DiaNa Ross 4698 Do yoU kNoW WHERE yoU’RE GoiN’ to Do you know where you’re goin’ to...

DiaNa Ross 4942 MissiNG yoU since you’ve been away

DiDo 4906 HUNtER With one light on in one room

DiDo 4974 tHaNk yoU My tea’s gone cold,

DioNNE WaRWick 4721 i’ll NEVER fall iN loVE aGaiN what do you get when you fall in love...

DioNNE WaRWick 4948 No NiGHt’s so loNG an old friend told me

DioNNE WaRWick 4975 tHat’s WHat fRiENDs aRE foR and i never thought i’d feel this way

DioNNE WaRWick E bEE GEEs 2591 HEaRtbREakER i’ve got to say it and it’s hard for me

DoN GibsoN 4643 NEVER oN sUNDay oh you can kiss me on a monday

DoNNy osMoND 4502 a tiME foR Us a time for us someday will be

DoobiE bRotHERs 4831 listEN to tHE MUsic Don’t you feel it growin’

DoobiE bRotHERs 9071 WHat a fool bEliEVEs He came from somewhere back in her long

DooRs 4733 liGHt My fiRE You know that it would be untrue...

DooRs 4869 bREak oN tHRoUGH you know the day destroys the night

DoRis Day 4545 QUE sERa sERa When i was just a little girl

DoUblE 4782 tHE caPtaiN of HER HEaRt It was way past midnight...

DRiftERs 4596 My GiRl i’ve got sunshine on a cloudy day

DRiftERs 4547 saVE tHE last DaNcE foR ME you can dance every dance with the guy

EaGlEs 4584 HotEl califoRNia on a dark desert highway

EaGlEs 4599 oNE of tHEsE NiGHts one of these nights
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EaGlEs 2634 WaitiNG iN tHE WEEDs it’s comin’ on the end of august

EaGlEs 2596 WHat Do i Do WitH My HEaRt you don’t have to say a word

EaRl GRaNt 9063 tHE END at the end of a rainbow

EDsoN coRDEiRo 4829 it’s RaiNiNG MEN Humidity is rising barometer’s gettin

EDsoN coRDEiRo 4848 Y.M.C.A. young man

EltoN JoHN 4687 bENNiE aND tHE JEts Hey kids shake it loose together...

EltoN JoHN 4689 blUE EyEs Blue eyes baby’s got blue eyes...

EltoN JoHN 4622 cRocoDilE Rock i remember when the rock was young

EltoN JoHN 4697 DaNiEl Daniel is travelin’ tonight on a plane...

EltoN JoHN 4701 DoN’t Go bREakiNG My HEaRt Don’t go breaking my heart...

EltoN JoHN 4709 fRiENDs I hope the day will be a lighter...

EltoN JoHN 4710 GooDbyE yElloW bRick RoaD when are you gonna come down...

EltoN JoHN 4744 Nikita Hey Nikita is it cold...

EltoN JoHN 4764 sacRificE It’s a human sign when things go wrong...

EltoN JoHN 4768 skyliNE PiGEoN Turn me loose from your hands...

EltoN JoHN 4817 caN yoU fEEl tHE loVE toNiGHt there’s a calm surrender to the rush of

EltoN JoHN 4873 caNDlE iN tHE WiND Goodbye England’s rose

EltoN JoHN 9079 yoUR soNG it’s a little bit funny this feeling in

EltoN JoHN & GEoRGE MicHaEl 4818 DoN’t lEt tHE sUN Go DoWN oN ME i can’t light no more of your darkness

ElVis costEllo 4964 sHE she maybe the face i can’t forget

ElVis PREslEy 4566 aRE yoU loNEsoME toNiGHt? are you lonesome tonight?

ElVis PREslEy 4618 bURNiNG loVE lord almighty i feel my temperature

ElVis PREslEy 4572 caNt HElP falliN’ iN loVE Wise man say only fools rush in

ElVis PREslEy 4700 DoN’t bE cRUEl Ah, you know I can be found...

ElVis PREslEy 4632 i REally DoN’t WaNt to kNoW How many arms have held you

ElVis PREslEy 4524 it’s NoW oR NEVER it’s now or never come hold me tight

ElVis PREslEy 4731 kiss ME QUick Mmm, Kiss me quick...

ElVis PREslEy 4537 loVE ME tENDER love me tender love me sweet

ElVis PREslEy 4778 sURRENDER when we kiss my heart’s on fire...

ElVis PREslEy 4779 sUsPicioUs MiNDs we’re caught in a trap I can’t walk out...

ElVis PREslEy 4810 yoU’VE lost tHat loViN’ fEEliN’ You never close your eyes...

ElVis PREslEy 4982 tHE WoNDER of yoU When no one else can understand me

ENGERbERt HUMPERDiNck 4603 RElEasE ME Please release me, let me go

ENya 6806 oRiNoco floW (canção com GUia Vocal)

ERic claPtoN 4684 baD loVE Oh what a feeling I get when I’m with...

ERic claPtoN 4637 lEt it GRoW standin’at the cross road trying to

ERic claPtoN 4608 tEaRs iN HEaVEN Would you know my name

ERic claPtoN 4614 WoNDERfUl toNiGHt it’s late in the evening

ERic claPtoN 4876 cHaNGE tHE WoRlD if i can reach the stars Pull one down

EURytHMics 9065 tHE MiRaclE of loVE How many sorrows do you try to hide

EVaNEscENcE 2508 My iMMoRtal i’m so tired being here

EVaNEscENcE, sEEtHER 2562 bRokEN i wanted you to know

EVERly bRotHERs 4590 lEt it bE ME i bless the day i found you

EXtREME 9046 MoRE tHaN WoRDs saying i love you

fiVE 4819 DoN’t WaNNa lEt yoU Go Uh uh uh uh uh

foUR acEs 4671 loVE is a MaNy sPlENDoRED tHiNG love is a many splendored thing

fRa liPPo liPPi 6867 bEaUty aND MaDNEss (canção com GUia Vocal)

fRaNk siNatRa 4722 i’VE Got yoU UNDER My skiN I’ve got you under my skin...
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fRaNk siNatRa 4670 lEt ME tRy aGaiN i know i said that i was leaving

fRaNk siNatRa 4540 My Way and now the end is near

fRaNk siNatRa 4673 NEW yoRk, NEW yoRk start spreading the news i’m leaving today

fRaNk siNatRa 4742 NiGHt aND Day Night and day you are the one...

fRaNk siNatRa 4774 stRaNGERs iN tHE NiGHt Strangers in the night exchanging...

fRaNk siNatRa 9003 all of ME all of me why not take all of me

fRaNk siNatRa & lUtHER VaNDRoss 9064 tHE laDy is a tRaMP she gets too hungry for dinner at eight

fRaNkiE Valli 9013 caN’t takE My EyEs off yoU you’re just too good to be true

G. CLEFS 4634 i UNDERstaND i understand just how you feel you

GaRy MooRE 4968 still Got tHE blUEs Used to be so easy to give my heart aw

GaZEbo 4912 i likE cHoPiN chopin

GEoRGE bENsoN 4921 iN yoUR EyEs I think I finally know you

GEoRGE MicHaEl 4692 caRElEss WHisPERs I feel so unsure as I take your hand...

GEoRGE MicHaEl 4889 faitH Well, i guess it would be nice

GEoRGE MicHaEl 4925 JEsUs to a cHilD kindness in your eyes i guess you heard

GEoRGE MicHaEl 9039 kissiNG a fool you are far

GilbERt o’sUlliVaN 4677 aloNE aGaiN In a little while from now...

GlENN MEDEiRos 4597 NotHiNG’s GoNNa cHaNGE My loVE foR yoU if i had to live my life

GloRia EstEfaN 4703 DoN’t WaNNa losE yoU Sometimes it’s hard to make things clear...

GloRia EstEfaN 4812 aNytHiNG foR yoU anything for you though you’re not here

GloRia EstEfaN 4957 REacH some dreams live on in time forever

GloRia EstEfaN 9075 WoRDs GEt iN tHE Way i realize you’re seeing someone new

GREEN Day 2653 sHE she she screams in silence a sullen riot

GUEss WHo 4679 aMERicaN WoMaN American woman stay away from me...

GUEss WHo 9067 tHEsE EyEs these eyes cry ev’ry night for you

GUNs N’ RosEs 2639 yoU coUlD bE MiNE I’m a cold heartbreaker fit to burn and I’ll

GUNs N’ RosEs 4930 kNockiN’ oN HEaVEN’s DooR oooh

GWyNEtH PaltRoW & HUEy lEWis 9018 cRUisiN’ baby let’s cruise no way from here

H. BELAFONTE 4661 tRy to REMEMbER try to remember the kind of september

H. BELAFONTE 4557 WHEN tHE saiNts Go MaRcHiN’ iN i am just a weary pilgrim

HaNk WiliaMs 4527 JaMbalaya Goodbye Joe me gotta go

HaNsoN 4841 saVE ME loving you like i never had before

HEaRt 2617 MaGic MaN cold late night so long ago

HEaRt 2621 NEVER Uh uh oh.... Hey baby I’m talkin to you

HEaRt 4827 if looks coUlD kill caught you in the act can’t put up with

HEllEN REDDy 2593 i aM WoMaN i am woman hear me roar in numbers

HEllEN REDDy 4520 i DoN’t kNoW HoW to loVE HiM i don’t know how to love him

HolliEs 4711 HE aiN’t HEaVy HE’s My bRotHER The road is long...

iNXs 2512 all tHE VoicEs Deep down in my heart

iNXs 9012 by My siDE in the dark of night those small hours

iRENE caRa 4577 faME baby look at me

iRENE caRa 4799 WHat a fEEliNG First, when there’s nothing...

iRoN MaiDEN 2659 WastiNG loVE Maybe one day i’ll be an honest man

JacksoN 5 4720 i’ll bE tHERE You and I must make a pact...

JaMEs bRoWN 4910 (i Got yoU) i fEEl GooD Whoa!

JaMEs tayloR 4693 caRoliNa iN My MiND In my mind I’m gone to Carolina...

JaMEs tayloR 4702 DoN’t lEt ME bE loNEly toNiGHt Do me wrong do me right...

JaMEs tayloR 4707 fiRE aND RaiN Just yesterday mornin’...
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JaMEs tayloR 4780 sWEEt baby JaMEs There is a young cowboy he lives on the...

JaMEs tayloR 4999 yoU’VE Got a fRiEND When you’re down and troubled

JaNEt JacksoN 4853 aGaiN i heard from a friend today

JaNis JoPliN 2625 PiEcE of My HEaRt Oh come on... Didn’t I make you feel

JasoN MRaZ 2527 i’M yoURs Well you done done me and you bet i felt

JasoN MRaZ, colbiE caillat 2532 lUcky Now do you hear me i’m talking to you

JENNifER loPEZ 2658 WaitiNG foR toNiGHt like a movie scene in the sweetest dreams

JENNifER loPEZ 4828 if yoU HaD My loVE if you had my love and i gave you all m

JENNifER loPEZ 4932 lEt’s GEt loUD ya te llego

JENNifER PaiGE 4880 cRUsH ah crush

JEssica siMPsoN 4918 i WaNNa loVE yoU foREVER Heh heh oooh

JiM bRickMaN 7091 DEstiNy (canção com GUia Vocal)

JiM REEVEs 4517 HE’ll HaVE to Go Put your sweet lips a little closer

JoaN osboRNE 4950 oNE of Us Eh yeah yeah yeah yeah

JoE cockER 2559 yoU aRE so bEaUtifUl you are so beautiful to me

JoE cockER & JENNifER WaRNEs 4846 UP WHERE WE bEloNG Who knows what tomorrow brings

JoE JEffREy & GRoUP 9047 My PlEDGE of loVE i woke up this morning baby

JoHN DENVER 4565 aNNiE’s soNG You fill up my senses

JoHN DENVER 4550 sUNsHiNE oN My sHoUlDERs sunshine on my shoulders

JoHN DENVER 4607 takE ME HoME coUNtRy RoaDs almost heaven, west Virginia

JOHN DENVER, P. DOMINGO 4753 PERHaPs loVE Perhaps love is like a resting place...

JoHN lENNoN 4523 iMaGiNE imagine there’s no heaven

JoHN lENNoN 4640 loVE love is real is love love  is feeling

JoHN lENNoN 4549 staND by ME When the night has come

JoHN lENNoN 4805 WoMaN woman, I can hardly express...

JoHN PaUl yoUNG 4835 loVE is iN tHE aiR love is in the air everywhere i look a

JoHNNy HoRtoN 4561 all foR tHE loVE of  a GiRl Well today i’m so weary

JoHNNy MatHis 2575 EViE there ain’t future in it Evie

JoHNNy MatHis 2565 GiNa Gina Gina

JoHNNy MatHis 4594 Mist look at me i’m as helpless

JoHNNy MatHis 2555 My loVE foR yoU My love for you

JoHNNy NasH 2609 i caN sEE clEaRly NoW i can see clearly now the rain is gone

JoHNNy RiVERs 4699 Do yoU WaNNa DaNcE Do you wanna dance and hold my hand...

JoHNNy RiVERs 2579 sUMMER RaiN summer rain taps at my window

JoNas bRotHERs 2594 kiDs of tHE fUtURE We’re the kids we’re the kids of the future

JoNas bRotHERs 2597 WHEN yoU look ME iN tHE EyEs if the heart is always searching

JoNNy laNG 2649 liE to ME lie to me and tell me everything is all right

José fEliciaNo 4598 oNcE tHERE Was a loVE once there was a love

JosHUa kaDisoN 7143 bEaUtifUl iN My EyEs (canção com GUia Vocal)

JUliE aNDREWs 4512 Do RE Mi Doe a deer a female deer

JUliE aNDREWs 4513 EDElWEiss Edelweiss edelweiss

JUlio iGlEsias 4667 cRaZy crazy, i’m crazy for feeling so lonely

JUstiN biEbER 2522 baby oh uh oh ah aaah

JUstiN tiMbERlakE 2510 Rock yoUR boDy Don’t be so quick to walk away

JUstiN tiMbERlakE 2629 sEXy back i’m bringin’ sexy back them other boys

JUstiN tiMbERlakE 2635 WHat GoEs aRoUND coMEs aRoUND Hey girl is he everything you wanted

K.C.& THE SUNSHINE BAND 4953 PlEasE DoN’t Go babe, i love you so i want you to know

kaNsas 4575 DUst iN tHE WiND i close my eyes
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katy PERRy 2607 Hot N colD you change your mind

katy PERRy 2610 i kissED a GiRl this was never the way i planned

katy PERRy 2637 WakiNG UP iN VEGas you gotta help me out 

kc & tHE sUNsHiNE baND 9053 sHakE, sHakE, sHakE Oh everybody get on the floor

kEaNE 2573 EVERyboDy’s cHaNGiNG you say you wander your own land

kEaNE 2580 tHis is tHE last tiME this is the last time

kENNy loGGiNs 4821 footloosE i been workin’ so hard

kENNy RoGERs 4589 laDy lady, i’m your knight in shining armor

kENNy RoGERs 4842 sHE bEliEVEs iN ME While she lays sleeping

kENNy RoGERs 7197 laDy (canção com GUia Vocal)

kENNy RoGERs E Dolly PaRtoN 2647 islaNDs iN tHE stREaM baby when i met you there was peace on

kiM caRNEs 4569 bEttE DaVis’ EyEs Her hair is harrow gold

kiss 2642 DEtRoit Rock city i feel uptight on a saturday night

kiss 2615 loVE GUN i really love you baby

kiss 9030 foREVER i gotta tell you what i’m feeling insid

klyMaXX 4913 i Miss yoU though i heard your voice yesterday

kNack 4642 My sHaRoNa oh my little pretty one my pretty

kool aND tHE GaNG 4694 cElEbRatioN Ya hoo ya hoo Celebrate good times...

kRis kRistoffERsoN 4578 foR tHE GooD tiMEs Don’t look so sad, i know it’s over

kRis kRistoffERsoN 4582 HElP ME MakE it tHRoUGH tHE NiGHt take the ribbon from your hair

kyliE MiNoGUE 2581 all tHE loVERs Dance it’s all i wanna do

laDy aNtEbEllUM 2567 i RUN to yoU i run from hate

laDy aNtEbEllUM 2547 NEED yoU NoW Picture perfect memories

laDy GaGa 2571 alEJaNDRo i know that we are young

laDy GaGa 2551 baD RoMaNcE Rah-rah ah-ah-ah-ah roma-roma ma-a

laDy GaGa 2518 JUst DaNcE i’m Red Wine

laDy GaGa 2509 PokER facE i wanna hold em’ like they do in texas

laRa fabiaN 4834 loVE by GRacE Uh uh uh

lEE JacksoN 2592 HEy GiRl Hey girl i hate that sound it’s in my brain

lEif GaRREtt 4544 PUt yoUR HEaD oN My sHoUlDER Put your head on my shoulder

lENNoN sistERs 4503 aUtUMN lEaVEs the falling leaves drift by the window

lENNy kRaVitZ 4854 aGaiN i’ve been searching for you

lENNy kRaVitZ 4874 caN’t GEt yoU off My MiND life is just a lonely highway

liGHt REflEctioNs 9060 tEll ME oNcE aGaiN Give me your smile again i’d like to be

liNDa RoNstaDt 4633 it’s so Easy it’s so easy to falling in love it’s so

lioNEl RicHiE 4676 all NiGHt loNG well my friends the time has come...

lioNEl RicHiE 4548 say yoU say ME say you say me say it for always

lioNEl RicHiE 4773 still Lady morning’s just a moment away...

lioNEl RicHiE 4775 stUck oN yoU Stuck on you...

lioNEl RicHiE 2539 tRUly Girl tell me only this

lioNEl RicHiE 4900 HEllo i’ve been alone with you inside my mind

lioNEl RicHiE 7277 say yoU say ME (canção com GUia Vocal)

lobo 4587 i’D loVE yoU to WaNt ME When i saw you standin’ there

los lobos 9015 coM’oN lEt’s Go Well com’on let’s go let’s go

loU bEGa 4837 MaMbo NUMbER fiVE ladies and gentlemen

loUis aRMstRoNG 4556 WHat a WoNDERfUl WoRlD i see trees of green red roses too

lU aloNE 2626 PostcaRD there’s no postcard that enters this world

lUlU 4790 to siR WitH loVE Those schoolgirl days...
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Macy GRay 4917 i tRy Games, changes and fears

MaDoNNa 2584 boRDERliNE something in the way you love me won’t let

MaDoNNa 4696 cRaZy foR yoU Swaying on as the music starts...

MaDoNNa 4535 likE a ViRGiN i made it through the wilderness

MaDoNNa 4738 MatERial GiRl Some boys kiss me some boys hug me...

MaDoNNa 2556 oNE MoRE cHaNcE i turned around too late to see the fal

MaDoNNa 4754 PHysical I’m sayin’ all the things that I know...

MaDoNNa 9005 aMERicaN PiE a long long time ago i can still remem

MaDoNNa 4884 DoN’t tEll ME Don’t tell me to stop

MaDoNNa 4893 fRoZEN you only see

MaDoNNa 4902 HoliDay Holiday celebrate holiday celebrate

MaDoNNa 4830 likE a PRayER life is a mystery

MaDoNNa 4963 sEcREt things haven’t been the same

MaDoNNa 4972 takE a boW take a bow, the night is over

MalcolM RobERts 2529 loVE is all yesterday i knew the games to play

MaMas aND PaPas 4505 califoRNia DREaMiN all the leaves are brown and the sky

MaMas aND PaPas 2564 DaNciNG iN tHE stREEt callin’ out around the world

MaNHattaNs 2504 foREVER by yoUR siDE friends

MaRiaH caREy 4668 HERo there’s a hero

MaRiaH caREy 4740 My all I’m thinking of you...

MaRiaH caREy 4558 WitHoUt yoU No i can’t forget this evening

MaRiaH caREy 4916 i still bEliEVE Na, na, yea-yeah

MaRiaH caREy 4947 NEVER too faR you’re with me ‘til the bitter end

MaRiaH caREy 7360 tHRoUGH tHE RaiN (canção com GUia Vocal)

MARIAH CAREY, L. VANDROSS 4514 ENDlEss loVE My love, there’s only you in my life

MARIAH CAREY, w. HOUSTON 4803 WHEN yoU bEliEVE Many nights I prayed...

MaRiaNE faitHfUl 4659 tHis littlE biRD there’s little bird that somebody

MaRiE osMoND 4600 PaPER RosEs i realize the way your eyes deceived me

MaRooN fiVE 7372 tHis loVE (canção com GUia Vocal)

MaRViN GayE 4800 WHat’s GoiNG oN Mother, mother, there’s too many of you...

MatcH boX tWENty 4919 if yoU’RE GoNE i think i’ve already lost you

MatcHboX tWENty 9070 UNWEll all day staring at the ceiling

Matt MoNto 4662 Walk aWay Walk away please go before you

MEN at WoRk 2503 DoWN UNDER travelling in a friedout kombi

MEREDitH bRooks 4867 bitcH i hate the world today

MEtallica 2586 ENtER saNDMaN say your prayers little one don’t forget my

MicHaEl boltoN 4903 HoW aM i sUPPosED to liVE WitHoUt yoU i could hardly believe it

MicHaEl bUblé 2574 EVERytHiNG you’re a falling star you’re the getaway

MicHaEl bUblé 2566 HaVEN’t MEt yoU yEt i’m not surprised not everything lasts

MicHaEl bUblé 2644 HolD oN Didn’t they always say we were the lucky

MicHaEl bUblé 2545 lost can’t believe it’s over

MicHaEl HolM 4663 WHEN a cHilD is boRN A ray of hope flickes in the sky

MicHaEl JacksoN 4568 bEat it they told him don’t you ever come

MicHaEl JacksoN 4686 bEN Ben the two of us need look no more...

MicHaEl JacksoN 4570 billiE JEaN she was more like a beauty queen

MicHaEl JacksoN 4688 black oR WHitE I took my baby on a Saturday...

MicHaEl JacksoN 4712 HEal tHE WoRlD There’s a place in your heart...

MicHaEl JacksoN 4762 Rock WitH yoU Girl close your eyes...
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MicHaEl JacksoN 4784 tHE GiRl is MiNE Ev’ry night she walks right in my dreams...

MicHaEl JacksoN 4788 tHRillER It’s close to midnight...

MicHaEl JacksoN 2638 yoU aRE Not aloNE another day has gone i’m still all alone

MicHaEl JacksoN 4944 MUsic aND ME We’ve been together for such a long time

MicHaEl lEaRNs to Rock 7446 i WaNNa DaNcE (canção com GUia Vocal)

MicHaEl McDoNalD 9035 i HEaRD it tHRoUGH tHE GRaPEViNE Woo oh i bet you’re wondering how i knew

MiNNiE RiPERtoN 2519 loViN’ yoU lovin’ you

MitcH MillER 4560 yoU aRE My sUNsHiNE the other night dear as i lay sleeping

MooD blUEs 4625 foR My laDy My boat sails story seas battle

MoRRis albERt 4515 fEEliNG feeling nothing more than feeling

MoRRis albERt 9054 sHE’s My GiRl she’s my girl when the sun goes down

MR.BIG 2632 to bE WitH yoU Hold on little girl show me what

MR.MISTER 4871 bRokEN WiNGs baby, don’t understand

Música NataliNa 4528 JiNGlE bElls Dashing thru’the snow

Música NataliNa 4664 WHitE cHRistMas i’m dreaming of a white christmas

N’ syNc 4826 i WaNt yoU back you’re all i ever wanted

NataliE colE 4555 UNfoRGEttablE Unforgettable that’s what you are

NataliE iMbRUGlia 2657 toRN i thought i saw a man brought to life

NaZaREtH 4734 loVE HURts Love hurts love scars love wounds...

NEil DiaMoND 2655 sWEEt caRoliNE Where it began i can’t begin to knowing

NEil sEDaka 9011 bREakiNG UP is HaRD to Do tchu-ru-ru down doo bee doo down down

NEil sEDaka 9062 tHE DiaRy Who oh oh oh oh oh oh oh

NiGHtWisH 2620 NEMo this is me for forever

NiGHtWisH 2598 WisH i HaD aN aNGEl i wish i had an angel for one moment of

Nikka costa 4748 oN My oWN Sometimes I wonder where I’ve been...

No DoUbt 4883 DoN’t sPEak you and me We used to be together

o-toWN 4856 all oR NotHiNG oooh

oasis 4994 WoNDERWall today is gonna be the day

offsPRiNG 4990 WHy DoN’t yoU GEt a Job? My friend’s got a girlfriend

OLIVIA N. JOHN, J. TRAVOLTA 4510 DoN’t cRy foR ME aRGENtiNa it won’t be easy you’ii think

OLIVIA N. JOHN, J. TRAVOLTA 4630 HaVE yoU NEVER bEEN MElloW there was a time when i was in a

OLIVIA N. JOHN, J. TRAVOLTA 4638 lEt ME bE tHERE Wherever you go wherever you may

OLIVIA N. JOHN, J. TRAVOLTA 4776 sUMMER NiGHts Summer loving had me a blast...

oliVia NEWtoN JoHN 9034 HoPElEssly DEVotED to yoU Guess mine is not the first heart broken

oliVia NEWtoN JoHN 7557 lEt ME bE tHERE (canção com GUia Vocal)

PaRaMoRE 2543 cRUsH, cRUsH, cRUsH i got a lot to say to you

PaRaMoRE 2557 tHE oNly EXcEPtioN When i was younger i saw my daddy cry

PaRlotoNEs (tHE) 2576 fly to tHE MooN fairytales all tell a lie

Pat bENataR 2588 fiRE aND icE ooo you’re givin’ me the fever tonight

Pat bENataR 7578 HEaRtbREakER (canção com GUia Vocal)

Pat booNE 4536 loVE lEttERs iN tHE saND on a day like today

PatRick HERNaNDEZ 4690 boRN to bE aliVE Born born to be alive...

PatRick sWayZE 4767 sHE’s likE tHE WiND She’s like the wind through my tree...

Patty PaGE 4506 cHaNGiNG PaRtNERs We were waltzing together

Patty PaGE 4586 i WENt to yoUR WEDDiNG i went your wedding altho’i was

PaUl aNka 4620 cRaZy loVE crazy love it’s just a crazy love

PaUl aNka 4509 DiaNa i’m so young and you’re so old

PaUl aNka 4646 PaPa Every day my Papa would work to



CANTOR

82
<-   Acesse essa listagem atualizada através de seu tablet ou smartphone.

        Alugamos também XBOX com KINECT e NINTENDO WII
      www.festaoke.com.br

PaUl aNka 4758 PUPPy loVE And they called it puppy love...

PaUl aNka 9042 loNEly boy i’m just a lonely boy lonely and blue

PaUl MccaRtNEy 4705 EboNy aND iVoRy Ebony and ivory...

PaUl MccaRtNEy 4746 No MoRE loNEly NiGHts I can wait another day until I call yo...

PaUl yoUNG 4887 EVERytiME yoU Go aWay Hey if we can solve any problem

PEabo bRysoN & cEliNE DioN 4815 bEaUty aND tHE bEast Uh uh uh uh

PEabo bRysoN & REGiNa bEllE 9001 a WHolE NEW WoRlD i can show you the world

PEGGy lEE 4529 JoHNNy GUitaR Play the guitar play it

PERcy slEDGE 4801 WHEN a MaN loVEs a WoMaN when a man loves a woman...

PERRy coMo 4564 aND i loVE yoU so and i love you so

PEtER cEtERa 4894 GloRy of loVE tonight it’s very clear

PEtER fRaMPtoN 2542 bREakiNG all tHE RUlEs We are the people one and all

PEtER, PaUl aND MaRy 4501 500 MilEs if you miss the train i’m on

PEtER, PaUl aND MaRy 4648 PUff Puff the magic dragon lived by the sea

PHil coliNs 4845 takE a look at ME NoW (aGaiNst all oDDs) How can i just let you walk away

PHil colliNs 4680 aNotHER Day iN PaRaDisE She calls out to the man on the street...

PHil colliNs 4751 oNE MoRE NiGHt One more night...

PHil colliNs 4998 yoU’ll bE iN My HEaRt come stop your crying it’ll be all right

PHil colliNs 7644 GRooVy kiND of loVE (canção com GUia Vocal)

PHiliP bailEy & PHil colliNs 9024 Easy loVER Easy lover

PHolHas 2536 sHE MaDE ME cRy let me tell my whole story

PHolHas 4946 My MistakE there was a place that i lived

PiNk floyD 9006 aNotHER bRick iN tHE Wall We don’t need no education

PlattERs 4543 oNly yoU only you

PlattERs 4769 sMokE GEts iN yoUR EyEs They asked me how I knew...

PlattERs 4785 tHE GREat PREtENDER Oh yes, I’m the great pretender...

PolicE 4576 EVERy bREatH yoU takE Every breath you take

PolicE 4763 RoXaNNE Roxanne... You don’t have to put...

PREtENDERs 9008 back oN tHE cHaiN GaNG i found a picture of you oh oh oh oh o

PRocol HaRUM 4666 a WHitER sHaDE of PalE We skipped the light fandango

QUEEN 4797 WE aRE tHE cHaMPioNs I’ve paid my dues time after time...

QUEEN 9017 cRaZy littlE tHiNG callED loVE this thing called love

QUEEN 4937 loVE of My lifE love of my life, you’ve hurt me

QUEEN 4967 soMEboDy to loVE Can anybody find be somebody to love?

QUEEN 4980 tHE sHoW MUst Go oN Empty spaces, what are we living for?

QUEEN 4988 WE Will Rock yoU buddy you’re a boy make a big noise

RaMoNEs 2502 blitZkRiEG boP Hey ho let’s go hey ho let’s go

RaMoNEs 2520 PEt sEMataRy Under the arc of a weather stain boards

Ray cHaRlEs 4519 i caN’t stoP loViNG yoU those happy hours that we once knew

Ray cHaRlEs 4554 UNcHaiN My HEaRt Unchain my heart

Ray cHaRlEs 4824 GEoRGia oN My MiND Georgia Georgia the whole day through

RED Hot cHili PEPPERs 4952 otHERsiDE How long, how long will i slide?

RED Hot cHili PEPPERs 4962 scaR tissUE scar tissue that i wish you saw

RED Hot cHili PEPPERs 4986 UNDER tHE bRiDGE sometimes i feel like i don’t have a par

RED Hot cHilli PEPPERs 4816 califoRNicatioN Psychic spies from china

REM 4934 losiNG My REliGioN oh, life is bigger

REMbRaNDts (tHE) 2517 i’ll bE tHERE foR yoU so no one told your life was gonna be t

RicHaRD MaRX 4747 NoW aND foREVER whenever I’m weary...
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RicHiE ValENs 4704 DoNNa Oh Donna Oh Donna...

Rick astlEy 9019 cRy foR HElP she’s taken my time convinced me she’s f

Ricky MaRtiN 4833 liViN’ la ViDa loca she’s into superstition

Ricky MaRtiN WitH MEJa 4955 PRiVatE EMotioN (WitH MEJa) Every endless night has a dawning day

RiGHtEoUs bRotHERs 4553 UNcHaiNED MEloDy oh my love my darling

RiHaNNa 2633 UNfaitHfUl story of my life searching for the right

RobbiE WilliaMs 4859 aNGEls i sit and wait

RobbiE WilliaMs 4866 bEttER MaN send someone to love me i need to rest

RobbiE WilliaMs 4958 RoaD to MaNDalay save me from drowning in the sea

RobbiE WilliaMs 9052 sEXED UP loose lips on ships

RobbiE WilliaMs & NicolE kiDMaN 9057 soMEtHiN’ stUPiD i know i stand in line

RobERta flack 4530 killiNG ME softly WitH His soNG Strumming my pain with his fingers

RobERta flack & PEabo bRysoN 4984 toNiGHt i cElEbRatE My loVE foR yoU tonight i celebrate my love for you

RockWEll 4588 kNifE you touched my life

RoD stEWaRt 4840 sailiNG i am sailing i am sailing

RolliNG stoNEs 4567 as tEaRs Go by it is the evening of the day

RolliNG stoNEs 2613 laDy JaNE My sweet lady Jane

RolliNG stoNEs 4908 (i caN’t GEt No) satisfactioN i can’t get no satisfaction

RolliNG stoNEs 4860 aNGiE angie, angie

RolliNG stoNEs 4927 JUMPiN’ Jack flasH Wah-choo!

RolliNG stoNEs 4960 RUby tUEsDay she would never say where she came from

RolliNG stoNEs 4991 WilD HoRsEs childhood living is easy to do

RoXEttE 2587 faDiNG likE a floWER in a time where the sun descends alone

RoXEttE 4727 it MUst HaVE bEEN loVE It must have been love But it’s over now...

RoXEttE 4771 sPENDiNG My tiME what’s the time...

RoXEttE 4832 listEN to yoUR HEaRt i know there’s somethin’

RoXEttE 4977 tHE look one two three four

Roy oRbisoN 4645 oNly tHE loNEly only the lonely you know the way

Roy oRbisoN 4757 PREtty WoMaN Pretty woman walking down the street...

Roy oRbisoN 9076 yoU Got it Every time i look into your lovely eyes

S. HARNIC, J. BOCK 4655 sUNRisE sUNsEt is this the little girl i carried

S.C.FOSTER 4542 oH sUsaNNa i’ve come from alabama with my banjo

saDE 9056 sMootH oPERatoR Diamond life lover boy

saMaNtHa MUMba 4896 Gotta tEll yoU yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

saMaNtHa saNG & bEE GEEs 9025 EMotioN it’s over and done

saNta EsMERalDa 4675 yoU’RE My EVERytHiNG you’re my everything

saNtaNa 4624 EVil Ways you’ve got to change your evil ways

saNtaNa 9055 sMootH Man it’s a hot one

SANTANA FEAT.THE PRODUCT G&B 4939 MaRia MaRia ladies and gents’

saVaGE GaRDEN 4911 i kNEW i loVED yoU oooh

scott MackENZiE 4765 saN fRaNcisco If you’re going to San Francisco...

sEal 2585 cRaZy in a church by the face he talks about the

sHakiRa 2589 GyPsy broke my heart down the road

sHaNia tWaiN 2646 i’M GoNNa GEtcHa GooD let’s go Don’t wantcha for the weekend

sHaNia tWaiN 4838 MaN i fEEl likE a WoMaN let’s go girls

sHaNia tWaiN 9080 yoU’RE still tHE oNE when I first saw you I saw love

sHaNia tWaiN & back stREEt boys 4822 fRoM tHis MoMENt oN from this moment life has begun

sHERyl cRoW 4855 all i WaNNa Do Hit it this ain’t no disco



CANTOR

84
<-   Acesse essa listagem atualizada através de seu tablet ou smartphone.

        Alugamos também XBOX com KINECT e NINTENDO WII
      www.festaoke.com.br

silVERcHaiR 2618 Miss yoU loVE Millionaire say got a big shot deal

siMoN / GaRfUNEl 7864 tHE soUND of silENcE (canção com GUia Vocal)

siMoN aND GaRfUNkEl 4571 bRiDGE oVER tRoUblED WatER When you’re weary feeling small

siMoN aND GaRfUNkEl 9066 tHE soUND of silENcE Hello darkness my old friend

siMPlE MiNDs 9023 DoN’t yoU foRGEt aboUt ME Hey hey hey hey uh uh uh oh

siMPlE RED 4901 HolDiNG back tHE yEaRs Holding back the years

siMPly RED 2514 EVERy tiME WE say GooDbyE Every time we say goodbye

siMPly RED 2595 so Not oVER yoU Don’t know why i still slept on my side

siMPly RED 9058 staRs anyone who ever held you

siMPly RED 9078 yoU MakE ME fEEl bRaND NEW My love

skEEtER DaVis 4551 tHE END of tHE WoRlD Why does the sun go on shining

sMasH MoUtH 2641 all staR somebody once told me

sMokiE 4639 liViNG NEXt DooR to alicE sally called when she goes got the

sPicE GiRls 4796 WaNNa bE If you want my future forget my past...

sPicE GiRls 4847 ViVa foREVER Do you still remember how we used to be

stEPHEN bisHoP 4726 it MiGHt bE yoU Time... I’ve been passing time...

stEPPENWolf 4617 boRN to bE WilD Get your motor runnin’head down

stEViE WoNDER 2521 all iN loVE is faiR all is fair in love

stEViE WoNDER 4522 i JUst callED to say i loVE yoU No New year’s Day to celebrate

stEViE WoNDER 4725 isN’t sHE loVEly Isn’t she lovely isn’t she wonderful...

stEViE WoNDER 4741 My cHERiE aMoUR La la... My cherie amour...

stEViE WoNDER 4808 yEstER-ME, yEstER-yoU, yEstERDay Yester-me, yester-you, yesterday...

stEViE WoNDER 4809 yoU aRE tHE sUNsHiNE of My lifE You are the sunshine of my life...

stRokEs (tHE) 2614 last NiGHt last night she said oh baby i feel so d

sUPERtRaMP 4729 it’s RaiNiNG aGaiN It’s raining again oh no my love’s...

sUPERtRaMP 4870 bREakfast iN aMERica take a look at my girlfriend

sUsaN boylE 2505 i DREaMED a DREaM i dreamed a dream in days gone by

sUZaNNE VEGa 4836 lUka My name is luka

sWEEtboX 7967 lifE is cool (canção com GUia Vocal)

takE tHat 4683 back foR GooD I guess now it’s time for me to give up...

taMMy WyNEttE 4605 staND by yoUR MaN sometimes it’s hard to be a woman

tayloR sWift 7987 loVE stoRy (canção com GUia Vocal)

tEaRs foR fEaRs 4993 WoMaN iN cHaiNs you better love loving and you better b

tERRy WiNtER 2654 sUMMER HoliDay on a summer day i met you

tEstaMENt 2561 aloNE iN tHE DaRk When i was but very young

tHE cascaDEs 4649 RHytHM of tHE RaiN listen to the rhythm of the falling

tHE cHi-litEs 4949 oH GiRl oh girl

tHE coRRs 9031 foRGiVEN Not foRGottEN all alone staring on watching her life

tHE cRaNbERRiEs 9040 liNGER If you... if you could return

tHE cRaNbERRiEs 9048 oDE to My faMily Doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo

tHE cRaNbERRiEs 5000 ZoMbiE another head hangs lowly child is slowl

tHE cURE 9010 boys DoN’t cRy i would say i’m sorry

tHE MaRMalaDE 4839 REflEctioNs of My lifE the changing of sunlight to moonlight

tHE sMitHs 9032 GiRlfRiEND iN a coMa Girlfriend in a coma i know

tHE WoNDERs 9061 tHat tHiNG yoU Do You... doin’ that thing you do

tiM MooRE 2540 yEs oh oh oh yes yes

tiNa tURNER, al GREEN 2648 lEt’s stay toGEtHER i’m i’m so in love with you whatever you want

toM JoNEs 4516 GREEN GREEN GRass of HoME the old hometown looks the same
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toM JoNEs 4660 till till the moondeserts the sky

toMMy JaMEs 4621 cRiMsoN aND cloVER No i don’t hardly know her but i

toNi bRaXtoN 4715 HoW coUlD aN aNGEl bREak My HEaRt I heard he sang a lullaby...

toNi bRaXtoN 4794 UNbREak My HEaRt Don’t leave me in all this pain...

toNi bRaXtoN 4844 sPaNisH GUitaR a smoky room a small caf?

toNy bENEtt 4717 i lEft My HEaRt iN saN fRaNcisco The loveliness of Paris...

toNy bENNEtt 9059 stElla by staRliGHt the song a robim sings

toNy oRlaNDo 4611 tHE a yElloW RibboN’RoUND tHE olD oak tREE i’m comin’home i’ve done my time

toPloaDER 9021 DaNciNG iN tHE MooNliGHt We get it on most every night

toRi aMos 2563 cRUcify Every finger in the room is pointing at

tRacy cHaPMaN 4813 baby caN i HolD yoU sorry is all that you can’t say

tRaiN 4885 DRoPs of JUPitER (tEll ME) Now that she’s back in the atmosphere

tRaViE Mccoy, bRUNo MaRs 2583 billioNaiRE i wanna be a billionaire so frickin bad

tURtlEs 4579 HaPPy toGEtHER imagine me and you i do

U.S.A. FOR AFRICA 4798 WE aRE tHE WoRlD There comes a time when we...

U2 4749 oNE Is it gettin’ better or do you feel the...

U2 4777 sUNDay blooDy sUNDay I can’t believe the news today...

U2 4804 WitH oR WitHoUt yoU See the stone set in your eyes...

U2 4886 ElEVatioN (toMb RaiDER MiX) Elevation

U2 4954 PRiDE (iN tHE NaME of loVE) one man come in the name of love

UNclE kRackER 4891 folloW ME you don’t know how you met me

VaN HalEN 2513 caN’t stoP loViNG yoU there’s a time and place for ev’rything

VaN HalEN 4926 JUMP i get up, and nothing gets me down

VaNEssa HUDGENs 2548 say ok You are fine you are sweet

VillaGE PEoPlE 9043 MacHo MaN Body... wanna feel my body

WallfloWERs (tHE) 2605 HERoEs i i wish you could swim like the dolphin

WHaM 4636 last cHRistMas oh oh oh oh wo wo ah ah last

WHitE stRiPEs (tHE) 2628 sEVEN NatioN aRMy I’m going to fight them off a seven nation

WHitEsNakE 4724 is tHis loVE I should have known better...

WHitNEy HoUstoN 4526 i Will alWays loVE yoU if i should stay i would only be

WHitNEy HoUstoN 4750 oNE MoMENt iN tiME Each day I live I want to be...

WHitNEy HoUstoN 4897 GREatEst loVE of all i believe the children are our future

WHitNEy HoUstoN 4905 HoW Will i kNoW there’s a boy i know, he’s the one i dre

WilliE NElsoN 4562 alWays oN My MiND Maybe i didn’t love you

WilliE NElsoN 2604 city of NEW oRlEaNs Ridin’ on the city of New orleans

WilsoN PickEtt 4627 fUNk bRoaDWay Every town i go in there’s a street

WiNGs 4672 My loVE and when i go away i know

ZUccHERo 4766 sENZa UNa DoNNa I change my world I wanna change...
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ai 2017 stoRy kagirareta toki no naka de

ai JoHJi E sHiki cHiNaMi 5103 akai Glass kutibiru yossereba naze ka

aikaWa NaNasE 5678 byE byE Naze nante iwanai de iwanai...

aikaWa NaNasE 5815 sWEEt EMotioN Hadashi de odorou volume agete...

aiko 2031 kabUto MUsHi Nayanderu karada ga atsukute

akikaWa MasafUMi 2015 sEN No kaZE Ni NattE Watashi no ohaka no mae de

akiMoto JUNko 2011 MaDiNsoN GUN No koi kareha ga aoba ni yomigaeru

akiMoto JUNko 2022 AI NO MAMA DE... kotori tachi wa nani o sawagu no

akiMoto JUNko 2124 aME No tabibito soshite mata kisetsu wa utsuri yuku

akioka sHUJi 2296 otoko No tabiJi Hito no isshoh ichido kiri

alicE 2266 iMa Wa MoH DaRE Mo ima wa moh dare mo aishitakunai no

alicE 5117 fUyU No iNaZUMa anata wa inazuma no youni

aMi sUZUki 5658 aloNE iN My RooM Tanoshii kamo ne sou iu hitori...

aMiN 2223 MatsU Wa kawaii furi shite ano ko wari to yaru 

aMURo NaMiE 5294 stoP tHE MUsic Take a brake...

aMURo NaMiE 5300 tRy ME (WatasHi o sHiNDitE) Dyuwaki no mukou anantano koe...

aMURo NaMiE 5711 i HaVE NEVER sEEN Hajimete no kissu no koto...

aMURo NaMiE 5766 NEVER END Tooi mirai datta tooi kuni datta...

aMURo NaMiE 5798 say tHE WoRD Eien ni tsuzuku michi touku hatesh...

aMURo NaMiE 5820 tHiNk of ME wakari aeru mainichi ni...

aMURo NaMiE 5838 WisHiNG oN tHE saME staR Kokoro kara anata o omou...

aN Ri 2379 oliVia o kikiNaGaRa oki ni iri no uta hitori kiite miru no

aNGEla aki 2360 tEGaMi ~ HaikEi JUHGo No kiMi E Haikei kono tegami yonde iru anata wa

aNGEla aki 2040 tHis loVE ai ga areba heiwa da to

aNN lEWis 2258 GooDbyE My loVE Goodbye my love kono machi kado de

aNZEN cHitai 5105 aNataNi tonight yoru ga

aNZEN cHitai 5107 aoi HitoMi No ERis Nakushita yume wa aoi umi no iru

aNZEN cHitai 5280 fRiEND Sayonara dake ienai mama...

aNZEN cHitai 5128 kaNasHiMiNi sayoNaRa Nakanaide hitoride

aNZEN cHitai 5076 NatsUNo oWaRiNo HaRMoNy kyono sassayakito

aNZEN cHitai 5094 tsUkiNi NUREta fUtaRi ienai ienai muneno sassayakiga

aNZEN cHitai 5186 WiNE RED No kokoRo Motto katteni koishitari

aNZEN cHitai 2030 JiREttai Wakarazuya no nureta kuchibiru de

aoE MiNa 2248 aME Ni sakU saNa oyobanu koto to akiramemashita

aoE MiNa 2218 koHkotsU No blUEs onna no inochi wa koi dakara

aRai yUMi 5106 aNo Hi Ni kaERitai Naki nagara tiguitta shashin o

asaMi cHiyUki 2358 sUsHiya DE kohada o kitte atsukan nigoh

asHia GaN NosUkE 5072 MUssUMEyo yomeni yuku higa kon

aska 5704 HEllo Hello hello hello areya koreya...

asoH yUki 2008 JiNsEi Hito o aishite

atsUMi icHiRo 5176 taNiNZakE suteraretemo suteraretemo

atsUMi JiRo 2243 ai o akaRi Ni omae ga tsuite kuru naraba

atsUMi JiRo 5217 PUssaN E kaERE tsubaki saku haru nanoni anata wa

atsUMi JiRo 5306 WassUREtE HosHi Gomen nassai anata mukashini...

atsUMi JiRo 5100 yUME oi ZakE kanashissa maguirassu kono sakeo

ayaka 2370 i bEliEVE kono mune no naka ni kakureteru 

ayaka 2290 okaERi okaeri sweet home

ayaka 2012 MikaZUki Zutto issho ni ita
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aZUssa Mitiyo 5195 fUtaRi DE ossakE o Uramiko nashi de wakare mashou ne

b’Z 5679 calliNG Kono koe ga kikoeru...

b’Z 5687 DoN’t lEaVE ME Oshikunai kimi wo ushinatte...

baisHo tiEko 5264 takEDa koMoRi Uta mori mo iyagaru bonkara sakiniya

bakUfU - slUMP 5153 ookiNa taMaNEGUi No sHitaDE Pen furendo no futari no koi wa

baNDa HiRofUMi 5030 satiko kurai sakabano kata sumide

bEGiN 2252 EGao No MaNMa tsurai toki demo waratterareru sonna 

bEGiN 2388 saNsHiN No HaNa itsu shika wasurerareta ojii no katami no 

bEGiN 2016 sHiMaNcHU NU takaRa boku ga umareta kono shima no sora

billy baN baN 5171 sHiRoi bURaNko ano shiroi buranko

boa 5692 EVERy HEaRt Ikutsu namidao nagashitara...

boa 5718 JEWEl soNG wow wow wow... wo wo uh wo...

boa 5731 kisEki Zutto sagashi teita honto o watashi...

boa 5747 listEN to My HEaRt Uh baby nani o miteru no...

boa 5768 NotHiNG’s GoNNa cHaNGE Fuyu no sora kagayaku orion no...

boa 5769 NUMbER oNE Jikan wa kaze no yoona hayasa...

boa 5834 ValENti wo wo wo wo wo wo wo u wo...

bUbblE GUM bRotHERs 5188 WoN’t  bE loNG oly oly oly oh! yaly yaly yaly yah!

BURU KOMETSU E J. YOSHIKAVI 5108 blUE cHatEaUX Morito izumini kakomarete

bZ 5274 aloNE yuuyake no mati wa hagueshissa o...

caRMEN Maki 5197 HaHa No Nai koNo yoUNi tokini wa haha no nai kono youni

caRMEN Maki 5307 yaGUi Ni HikaREtE Yagui ni hikarete yukitaino...

cHaGE E aska 5168 say yEs yokeina mononado naiyode

cHaGE E aska 5189 yaH! yaH! yaH! kanaruzu teni iretai monowa

cHaN UNsUkU 2274 kakUGo sHiDai onna no ai to pride son toku nuki de

cHaNNEls 5161 RUN aWay Run away totemo sukissa

cHEckERs 5025 NaMiDa No RikUEsUto Namida no rikuesuto saigo no

cHEMistRy 5779 PiEcEs of a DREaM Detarame na yume wo suki katte...

cHEMistRy 5781 PoiNt of No REtURN Natsu kusa ga nagareteku...

cHEMistRy 5843 yoU Go yoUR Way Sonna hitomi de boku wo mitsumerare...

cHERisH 5178 tENtoU MUsHiNo saMba anata to watashi ga yume no kuni

cHEUNi 2234 tokyo tWiliGHt Doh shiyoh mo naku aitaku naru

cHEUNi 5713 ikEGaMissEN Yappari anatawa konai kanashii...

cHEUNi 5791 saiai No Hito Tatoe younonai sabishi sato...

cHEUNi 2005 HiRENka inochi motome aeba

cHEUNi 2141 HosHiZoRa No tokyo anata o omotte ichinichi ga owaru

cHiaki NaoMi 2238 yakUsHa ai no makugire wa namida no kazu dake

cHo yoNG Pil 2282 MaDo No soto No oNNa yuugure no madogiwa ni tateba

cHo yoNG Pil 2004 HaHa kaGE Wakaki shohnen mo itsuka oitareba

cHoU yoNG Pil 5080 oMoiDE MaiGo aini oborete anatani tsukare

cocco 5828 tsUyokU HakaNai MoNo tacHi Ai suru hito wo mamoru tame...

COOL FIVE E U. HIROSHIMA 5022 NaGasaki Wa kyooMo aME Data anata hitori ni kaketa koi

Dick MiNE 5175 tabisUGata saNNiN otoko shimizu minato no meibutsu wa

Do as iNfiNity 2002 fUkai MoRi fukai fukai mori no oku ni

DRaGoN ball Gt 5683 DaN DaN kokoRo HikaREtEkU Dan dan kokoro hikareteku...

DRaGoN ball Z 5681 cHa-la HEaD cHa-la Hikaru kumo tsukinuke fly away...

DRaGoN ball Z 5836 WE Gotta PoWER Hachyame chyaga oshi yossete...

DREaMs coME tRUE 5287 loVE loVE loVE ne, doushite...
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EVERy littlE tHiNG 5656 all aloNG Show window ni utsuru sugatao...

EVERy littlE tHiNG 5685 DEatta koRo No yoU Ni My love is forever anata to...

EVERy littlE tHiNG 5698 GRiP Aiiro ni chirabaru nanatsu no...

EVERy littlE tHiNG 5764 NEcEssaRy Eki no kaisatsuguchi miokuru kimi...

EVERy littlE tHiNG 5806 sHaPEs of loVE Tsutaetai tsutaerarenai modokashii...

EVERy littlE tHiNG 5821 tiME GoEs by wow wow wow... wow wow wow...

fRaNk NaGai 5078 oMaENi sobani ite kureru

fRaNk NaGai 5045 yURakU tiyoDE aiMasHoU anata o mateba amega furu

fUJi ayako 2338 koyoi ZakE Dame ne osake de wasureru hazu 

fUJi ayako 5789 RyUUHyoU koi Uta Saihate no....

fUJi ayako 5846 yUki sHiNsHiN Darekaga ikiyouto ittemo damedessu...

fUJi ayako 2026 fUtaRi baNa anata no tame ni umarete kita no

fUJi ayako 2197 Utakata No koi Ja no me no kasa de hitome o sakeru

fUJi ayako 5246 kita HaNto Mune no benibana kuti atowa

fUJi ayako 5249 kokoRo ZakE Naite amaeru anata ga itara

fUJi fUMiya 5299 tRUE loVE Furikaeruto...

fUJi fUMiya 2134 Go tHE DistaNcE Me o tojite mimi o sumashi

fUJisHiMa takEo 2228 otsUkisaN koNbaNWa konna samishii inaka no mura de

fUJitaNi MiWako & oUcHi yosHiaki 2242 ai Ga UMaREta Hi (f) koibito yo ima uke tomete

fUJiWaRa HiRosHi 2285 MiREN No Glass ano yoru wa naku yoh na ame ga furi

fUkUyaMa MasaHaRU 5716 it’s oNly loVE Kimini deaunossa sorewa...

fUkUyaMa MasaHaRU 5795 sakURa Zaka Kimi yo zutto shiawase ni...

fUkUyaMa MasaHaRU 5811 sQUall Sakki made no toori ame ga...

fUNaki kaZUo 5017 koU koU saNNENsEi akai yuuhiga kousha o somete

fUsE akiRa 5073 My Way ima funadega tikazuku kono tokini

fUsE akiRa 5169 sHikURaMEN No kaHoRi Mawata iroshita shikuramen hodo

fUsE akiRa 5654 acaPElla Tassogareni shizumu matiwa...

fUsE akiRa 2033 kiRi No MasHUHko kiri ni dakarete shizuka ni nemuru

fUsE akiRa 2122 ai No oWaRi Ni tatoe anata no ai wa sametemo

Gao 5292 sayoNaRa Nagareru kissetsu ni kimidake...

Glay 5674 bE loVED Mou dorekurai aruitekitanoka...

Glay 5709 HoWEVER Yawaraka na kaze ga fuku kono...

Glay 5823 toGEtHER I hear the lonely words hajimete...

Go HiRoMi 5157 oyoME saMba koi suru onna wa kirei as

GoDai NatsUko 5248 koi ZaNGUE are wa shitigatsu semishigure

GoDai NatsUko 2344 MiZU NasHi GaWa yubi o kande koe shinobasete

GoDai NatsUko 5751 MaNGEtsU Miren tatsuniwa fuyuga...

GoDai NatsUko 5758 Miyako WasURE Hime yakani hiso yakani...

GoDai NatsUko 5829 tsUZURaZaka Kassani kakurete fuku namida...

GoDai NatsUko 2027 fUtaRi Zaka Hitori wa tsumetai kono yo demo

GoDai NatsUko 2032 kiNMokUsEi Roji ni koboreru kinmokusei no

GoDai NatsUko 2038 MiNato koi Uta yubi de okurege na de tsukete

GoDai NatsUko 2078 sHiNobU aME Hitome ni fureru hana yori mo

GoDai NatsUko 2151 MoDoRi GaWa Namida misetara anata ga komaru

GRaciEla sUsaNa 2121 aDoRo adoro haiiro no machi

GREEEEN 2024 ai Uta Nee daisuki na kimi e warawanai de

HaGiWaRa kEN-icHi 5154 osaka DE UMaREta oNNa odori tsukareta disko no kaeri 

HaMa kEisUkE E kEi UNsUkU 5130 kita kUUkoU (M)yoruno sapporo anata niaete
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HaMaDa sHoUGo 5142 MoU HitotsU No Doyobi yuube nemurezu ni naite itandarou

HaMasaki ayUMi 5652 a soNG foR XX Doushite naiteiru no doushite...

HaMasaki ayUMi 5668 aPPEaRs Koibito tachi wa totemo shiawase...

HaMasaki ayUMi 5677 boys aND GiRls Ta la la la la la la...

HaMasaki ayUMi 5684 DEaREst Hontou ni taisetsu na mono igai...

HaMasaki ayUMi 5689 END Roll Mou modorenai yo donna ni...

HaMasaki ayUMi 5749 loVE DEstiNy Nee honto ha eien nante nai koto...

HaMasaki ayUMi 5782 PokER facE Itsu datte naku kurai...

HaMasaki ayUMi 5801 sEasoNs Kotoshi mo hitotsu kisetsu ga...

HaMasaki ayUMi 5822 to bE Daremo ga toori sugiteku...

HaMasaki ayUMi 5842 yoU Kimi no sono yokogao ga kanashii...

HaNa HaNa 2389 sayoNaRa DaisUki Na Hito sayonara daisuki na hito

HaRaDa yURi 2202 aZUMiNo ooito sen ni yurarete tsuita

HaRaDa yURi 2305 tsUGaRU No HaNa fuyu no samusa ni taete koso

HaRaDa yURi 2146 kisoJi No oNNa ame ni kasunda ontakesan o

HayasHi asaMi 2366 GENkai Daiko kuruma hikaserya kenka o saserya

HikaWa kiyosHi 2369 HosHiZoRa No akiko Nami ga saka maku Genkai nada no

HikaWa kiyosHi 2380 oMokaGUE No Miyako Mizu no miyako no tasogare doki wa

HikaWa kiyosHi 2303 sHaMisEN tabi GaRasU Nagare nagadosu bachi ni kae

HikaWa kiyosHi 5700 HakoNE HaccHiRi No HaNJiRoU Mawashi gappamo sannen...

HikaWa kiyosHi 5737 kiyosHi No ZUNDoko bUsHi Zun zun zun zundoko zun zun zun...

HikaWa kiyosHi 5774 ooi okkakE otoJiRoU Motte umareta shouneto yarao...

HikaWa kiyosHi 2135 HakUUN No sHiRo yume maboroshi no

HikaWa kiyosHi 2147 kiyosHi No soHRaN bUsHi yaaren sohran

HiNo Mika 5209 Mati WabitE anata no yassahi ude makura

HiNo Mika & aoi sHiRo 5216 otoko to oNNa No labU GUEEMU (M) Nomi suguitano wa anata no

HiRaHaRa ayaka 2128 cHikai Negai o kometa nagareboshi ga

HiRaHaRa ayaka 2172 JUPitER Every day i listen to my heart

HiRai kEN 2009 kiMi No sUki Na toko omoi ga tsunoru hodo ni

HiRai kEN 2013 PoP staR i wanna be a pop star kimi o motto

HiRai kEN 2140 HitoMi o toJitE asa mezameru tabi ni

HiRosHi E kibo 5165 saNNEM ME No UWaki (H)baka ittendya ittendya naiyo omae

Hitoto yo 5761 MoRai Naki Eei aa kimi kara morai naki...

Hitoto yo 2138 HaNa MiZUki sora o oshi agete

HoRiUcHi takao 2214 kaRasU No NyoHboH osake o nomeba wasure gusa

HoRiUcHi takao 5722 kakURENbo Yoeba kanashi hayariuta...

HoRiUcHi takao 5724 kaWa Imanara waratte ierukedo...

HoRiUti takao 5058 HokUtoU o aoGUi MiREba Moshimo tigatta jinseio aruitato

HoRiUti takao 5061 JoDaN JaNE yofukeni hitoride nomeba

HoRiUti takao 5201 kaGUE boosHi Hitono yassashissa koishi yoru wa

HoRiUti takao 5135 koi Uta tsUZURi Namida madirino koi utawa

HoRiUti takao 5227 tokyo HatsU amega mizore ni kawaru koro

HoRiUti takao & kEH UNsUk 5296 tokai No tENsHitati (H) Kono matini nemurino...

HoRiUti takao E cHo yoNG Pil 5084 otoko tati No baNka Hitoride ookiku natta youna

HosokaWa takasHi 5057 HissaME Nomasete kudasai moo sukoshi

HosokaWa takasHi 5013 kita sakaba kita no sakaba doori ni wa

HosokaWa takasHi 5064 kitaGUNiE yoruo hashiru reshawa

HosokaWa takasHi 5016 kokoRo NokoRi Watashi bakaio ne obakassan yo ne
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HosokaWa takasHi 5253 MiREN GokoRo Diyunna onna no

HosokaWa takasHi 5075 NaNiWa bUsHi Dayo ZiNsEiWa Nometo iwarete sunaoni nonda

HosokaWa takasHi 2390 sHiGURE No MiNato Mune no isaribi kanashiku tomoru

HosokaWa takasHi 5038 yaGUiRi No WatasHi tsurete nigueteyo tsuite oideyo

HosokaWa takasHi 2315 yUME yoi bito Hito wa dare demo shiawase ga niau

HosokaWa takasHi 5682 Daiya kokyoU sHiNoNDE Aki no yoru yoru...

HosokaWa takasHi 5708 HokUy GoDyUDo Namida kuro kami eriashi...

HosokaWa takasHi 5740 koNo aoi soRa Ni Wa Kono aoi soraniwa kibouga arukara...

HosokaWa takasHi 5756 MiNato yakEi Samikshigarya no omae o hitori ni...

HosokaWa takasHi 5794 sakURa No HaNa No cHiRUGotokU Shouja hitsumetsu konoyowa yumeka...

HosokaWa takasHi 5819 tENoHiRa kaZE No yaDo Yuube anatano yumemite naita...

HosokaWa takasHi 5840 yoakE No DEfUNE Furimukuna furimukuna...

HosokaWa takasHi 5847 yUME GoyoMi Fuyu no yomiti o fubuki no eki...

HosokaWa takasHi 2037 MEoto GokoRo Namida ippai me ni tamete

HosokaWa takasHi 2148 koi No sakE anna ni ii onna futari to inai

HosokaWa takasHi 2156 oNNa No sHiGURE ame ga furu kara nakeru no ka

HosokaWa takasHi 2160 yUki MiNato Naguru kaze

HosokaWa takasHi 2189 sHiNJUkU JoHWa shinjuku wa nishiguchi no

Hy 2039 SONG FOR... futari ga deatta koto ni

icHikaWa yUkiNo 2126 botaN yUki ai o nakushite ikirareru hodo

icHikaWa yUkiNo 2177 kiZUNa Zaka anata to nagashita

ikEDa tERUo 2400 yUNo sato sHiGURE kosame ni nijinda yukemuri ga

ilNUMa kENJi 5244 kaZE to toMoNi koi gokoro kaze to tomoni

iMai Miki 2387 PiEcE of My WisH asa ga kuru made nakitsuzuketa

iNaba akiRa 5097 WakatE kUDasai anatano aishita hitono namaewa

iNfaNtil 5273 aka toNbo Yuyake koyake no aka tonbo...

iNfaNtil 5278 DoDyoko fUNako Haru ni nareba shiagkomo tokete...

iNfaNtil 5279 Dokoka DE HaRUGa Dokoka de haruga umareteru...

iNfaNtil 5206 kUtsU Ga NaRU otete tsunaide nomiti o yukeba

iNfaNtil 5211 NaNatsU No ko karassu naze nakuno karassu wa

iNfaNtil 5213 oboRo ZUkiyo Nano hana batakeni irihi ussure

iNfaNtil 5225 taNabatassaMa Sassa no há sara sara nokiba ni yure

iNfaNtil 5298 toRiyaNsE Toryanse toryanse...

iNfaNtil 5228 tyURiPPU saita, saita tyurippu no hana

iNfaNtil 5310 ZUi ZUi ZUkkoRo basHi Zui zui zukkoro bashi goma misso...

iNfaNtil 5232 aNtaGata Dokossa antagata dokossa higossa

iNfaNtil 5235 HaNa itiMoNME furussato matomete hana itimonme

iNfaNtil 5237 HiRaita HiRaita Hiraita hiraita nanno hana ga 

iNfaNtil 5257 ookiNa kURi No kiNo sHitaDE ookina kuri no kino shitade

iNfaNtil 5265 tcHa tsUMi Natsu mo tikazuku hatidyu hatiya

iNoUE yoUGUi 5158 RiVERsiDE HotEl Daremo shiranai yoake ga aketa toki

iNoUE yUMiko 2247 akai Hatoba akai hanabira nami ni chiru

iRUka 5145 NaGoRi yUki kisha o matsu kimi no yokode boku

isHiaRa yUJiRo 5001 akai HaNkati akashiano hanamo shitade

isHiaRa yUJiRo 5110 bRaNDy Glass korede oyoshi yo

isHiaRa yUJiRo 5132 kita No tabi bito tadori tsuitara missaki no hazure

isHiaRa yUJiRo 5134 koi No Mati saPPoRo tokei daí no shita de atte

isHiaRa yUJiRo 5040 yoGUiRiyo koNyaMo aRiGato shinobiau koio tsutsumu yoguiriyo
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isHiaRa yUJiRo E MakiMURa JUNko 5005 GUiNZa No koiNo MoNoGataRi (M) - kokorono sokomade

isHiDa ayUMi 5109 blUE liGHt yokoHaMa Mati no akariga

isHiHaRa JUNko 2255 fUtaRi GaWa Mi o kiru tsumetasa seken no tsurasa

isHiHaRa JUNko 2384 oNNa No NaMiDa kami o tokaseba anata no nioi

isHiHaRa JUNko 5738 kiZUNa ZakE Yumemo youdessu anatato futari...

isHiHaRa JUNko 5757 MiRENZakE Ossake ni sugaru kanashissa...

isHiHaRa JUNko 2136 HaMa Uta oki no kamome ga wakare o sekasu

isHiHaRa JUNko 2196 UsUZUMi ZakURa shita e shita e to ne o nobashi

isHiHaRa yUJiRo 5252 MiNato Mati , NaMiDa Mati, WakaRE Minato mati, wakare mati

isHiHaRa yUJiRo 5215 oRENo otaRU yuhi tokashita umi ni somerarete

isHiHaRa yUJiRo 2169 iki Na WakaRE inochi ni owari ga aru koi ni mo o

isHiHaRa yUJiRo 2187 sayoNaRa yokoHaMa Wakare no yoru o nokoribi no

isHikaWa sayURi 5055 Hatoba sHiGURE Hatoba shigurega furu yoru wa

isHikaWa sayURi 2264 HoREta Ga WaRUi ka karakurenai no higan bana

isHikaWa sayURi 5063 kaNasHiMi HoNsEN NiHoN kai Dokoe kaeruno umidori tatiyo

isHikaWa sayURi 2276 kiGa kaikyoH chirishi ni tsutsunda ashi no tsume

isHikaWa sayURi 2335 koi Wa tENka No MaWaRi MoNo Naisho banashi yo uranai san

isHikaWa sayURi 2386 osaka No oNNa osake nomanakya ii hito nano ni

isHikaWa sayURi 5035 tsUGaRU kaikyoU fUyUGUEsHiki Uenohatsuno yakoureshan orita toki

isHikaWa sayURi 5732 kita MoNoGataRi Shiroi yukino sanssaro shigunaruwa...

isHikaWa sayURi 5742 koRoGaRU isHi Juugowa muneo wazuratte...

isHikaWa sayURi 5849 yUME No Uki HasHi Chiranu koidemo tsumidessuka...

isHikaWa sayURi 2044 aMaGi GoE kakushi kirenai utsuriga ga

isHikaWa sayURi 2055 NaMiDa tsUZURi Damasaremashita to watashi ga ieba

isHikaWa sayURi 2074 osaka tsUbaME ame no furu yo wa hito koishikute

isHiMiNE satoko 2353 sHiNE kanashikunai no ni naita osanai hi 

isHiMiNE satoko 5667 aoZoRa Koibito tatide niguiwan mati...

ito yUkaRi 2374 koyUbi No oMoiDE anata ga kanda koyubi ga itai

itoH yUNa 2205 ENDlEss stoRy if you haven’t changed your mind

itoH yUNa 2092 PREcioUs kokoro ga mienakute fuan na hi mo a

itsUki HiRosHi 2241 aEtE yokoHaMa Naku no wa oyoshi yo aeta janai ka

itsUki HiRosHi 2246 akai HaNa kinoh no yume o oikakete

itsUki HiRosHi 5275 aRU ai No Uta (loVE stoRy) Shinayaka ni...

itsUki HiRosHi 2249 boJoo love aiwa ima demo saki hokoru 

itsUki HiRosHi 2254 fURUsato No Hito tooi mukashi ni aruita michi mo

itsUki HiRosHi 5060 itosHiki Hibi kazeno nagareno hagueshisani

itsUki HiRosHi 5007 iZakaya (H) - Moshimo kiraide nakatara

itsUki HiRosHi 2271 JiNsEi kakURENbo Horete itan da omae ni dake wa

itsUki HiRosHi 2343 MiNato No GobaNcHoH Minato minato no machi de

itsUki HiRosHi 5021 NaGaRa GaWa ENka Mizu ni kirameku kagari hi wa

itsUki HiRosHi 5150 oMaEto fUtaRi Watashi wa fukou guse tore nai

itsUki HiRosHi 2294 osHiRoi baNa ame no naka saite iru oshiroi bana ni wa

itsUki HiRosHi 5219 sakE DiN DiN Wassureru tame ni nomu sake wa

itsUki HiRosHi 2300 sakE HitoRi omokage ni nomu sake nano ka

itsUki HiRosHi 5166 sassaME yUki Naite anata no senaka ni nagueta

itsUki HiRosHi 5088 sHiaWasE saGasHitE anato tameni umarete kitanoto

itsUki HiRosHi 5089 sHiNDEMoii kokorono nakade kaki daki

itsUki HiRosHi 5091 SOSHITE...MEGURIAI katari akaseba tsukinai keredo
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itsUki HiRosHi 2304 tabi GaRasU Hyakuri senri o aruitemo

itsUki HiRosHi 5224 takE toNbo imawa gaman shiyou

itsUki HiRosHi 5033 tiGURi anatawa dareto tiguirimasu ka

itsUki HiRosHi 5297 toki Ga sUGUiREba Kokoro no ito ga motsureru youni...

itsUki HiRosHi 5041 yokoHaMa tasoGaRE yokohama tasogare hoteru no kobeya

itsUki HiRosHi 2312 yoZoRa ano ko doko ni iru no yara

itsUki HiRosHi 5723 kasaN Naka Amewa yabodashi higurewa haku...

itsUki HiRosHi 5733 kita MoNoGataRi Aino kippuo sutete shimatte...

itsUki HiRosHi 5743 kyoto koi Uta Shinshin yukino o harao...

itsUki HiRosHi 5771 ofUkURo No koMoRiUta Odoma bonguiri bonguiri bonkara...

itsUki HiRosHi 2007 itEZURU kitano sakaba de nomu sake wa

itsUki HiRosHi 2041 acacia baNka kiri no furu yoru mo ame no furu as

itsUki HiRosHi 2047 cHikUMaGaWa Mizu no nagare ni hanabira o

itsUki HiRosHi 2056 NaNiWa sakaZUki yakusoku no

itsUki HiRosHi 2063 aJisai furi shikiru

itsUki HiRosHi 2069 kaZE Ni fUkaREtE kikoERU Uta Wa Hitorine ni narenakute hizakozo da

itsUki HiRosHi 2071 NaGisa No oNNa aitaku nattara hitori de umi ni ki

itsUki HiRosHi 2073 oNNa No sakaba ima ni mo furiso na sora no yoh

itsUki HiRosHi 2090 oHaN Damashite kudasai saigo made

itsUki HiRosHi 2099 yUME kaZE kami o osaeru koyubi no shirosa

itsUki HiRosHi 2100 ZassoH sora no aosa ni kanau yoh na

itsUki HiRosHi 2150 MEGURiai tsurai koto nado nannimo nai to

itsUki HiRosHi 2155 oMokaGE No sato Michibata ni na mo naku koboreta ha

itsUWa MayUMi 5008 kaNDa GaWa anatawa mou wasuretakashira

itsUWa MayUMi 5015 koibitoyo karehatiru yuugure wa

iWaDE kaZUya 2372 kiMi koi ZakE kimi koi zake o nomu yoru wa

iWaDE kaZUya 2010 kita fERRy shiroi namima ni yubiwa o nagete

iWaMoto kUMi 5690 ENka Zaka Kuroo tsumini no nigurumao...

iWaMoto kUMi 5788 RUisHoU Hitori uminari kiiteiru....

iWaMoto kUMi 2130 ENka Wa ii NE Enka wa ii ne kokoro ni shimite

iWasaki HiRoMi 2331 iEJi Wine color no tasogare wa

iWassaki HiRoMi 5093 sUMiRE iRo No NaMiDa sumirete sumirete

Jay Walk 5255 NAMINO IENAKUTE...NATSU kireina ubi shitetan dane

JERo 2306 tsUME ato kotae nanka nai no deshoh

JERo 2020 UMi yUki kogoeru sora kara

JiNkaRa kiyoDai 5082 oNNa No Miti Watashiga sasagueta sono hitoni

JoH takUya 5120 HoNEMaDE aisHitE ikiteru kagiri wa doko mademo

k (kEi) 2381 oNly HUMaN kanashimi no mukoh kishi ni

kabayasHi satiko 5301 UsHiRo kaGUE annani nikui hito nanoni...

kabayasHi satiko & kitaooJi kiNya 5305 wAKARETE... SOSHITE (M) Tassogare no matide ai ni...

kaDokaWa HiRosHi 5231 akiRaMEtE oNNa aishi suguitara sassae kirenaku natte

kaDokaWa HiRosHi 5238 HitoRi saPPoRo mati no akari ga nidinde yureru

kaDokaWa HiRosHi 5291 NaMiDa GURasHi Nakimushi ne watashi wa ninen no...

kaDokaWa HiRosHi 5079 oMaMoRi Watashi warui onnadeshita

kaDokaWa HiRosHi 5302 Usso DEMo iiNo Usso demo iino anata no udeni...

kaDokaWa HiRosHi 5309 yURUsHitE kUDassai Yurushite kudassai watashi no...

kaDokaWa HiRosHi 2149 Mayoi yUki osake wa namida no sasoi mizu

kaDokURa yUki 2270 J “J” doko e yuku no “J” kono kanashimi wa
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kaDokURa yUki 2382 oNNa No boHkyoHka yume wa karai shi osake wa nigai

kaDokURa yUki 5706 HiMaWaRi Anta nanka dokodemo ikina...

kaDokURa yUki 2034 kita No Eki kono eki ni hitori tateba

kaGaMi GoRoH 2275 katakoi sHiGURE kujikecha dame da to yasashiku daita

kaGaMi GoRoH 2125 aWayUki No HasHi koyori de tsukutta yubiwa dakeredo

kaGaMi GoRoH 2129 EcHiZEN sHiGURE isaribi yureru wakasa no yado de

kaGaMi GoRoH 2154 NaNiWa NiNJoH Nanbo johzu ni mohkete mitemo

kaGaMi GoRoH 2157 osHiDoRi JiNsEi konna doaho ni horeta mo aho yo

kaGaMi GoRoH 2171 iZU No WataRi DoRi shima no kappa ni furi wake nimotsu

kaHala toMoMi 5748 loVE bRacE Yoru juu sotto anata no negao...

kaHo sHiMaDa 5245 kiMi Ni DEkiRU koto (laDy iN RED) te no hira o kazashi tooku o mitemo

kaHo sHiMaDa 5266 WaitiNG foR yoU Wherever you go whatever you

kaHo sHiMaDa 5269 yUME Wa toMaRaNai ame agari no biru no mati ni

kaMoN Ryo 5816 tabibito Nagorino yukino kienokoru...

kaMoN Ryo 2054 MUJoH No blUEs kuchibue mo kooru minato hakodate

kaMoN Ryo 2159 REiko anata dake anata dake

kaN 5102 aiWa katsU shimpai nai kara ne kimi no omoi ga

kaNaZaWa akiko 2314 yUki yosaRE fuyu no shimokita manjuh gasa ni

kaNEDa tatsUE 2329 HaNa MacHi No HaHa Hito ni kikarerya omae no koto o

kaNMURi JiRo 5077 NEbUta otoko HaDa ijio butsukete konjo o moyassu

kaNMURi JiRo 5212 NiNDyo sakaba Miren hikizuru sonnayo wa

kaNMURi JiRo 2292 oRE No fURUsato ah furusato e ah kaero ka na

kaNMURi JiRo 5752 MaNtEN No HosHi Tooku tsuranaru shiroi mine...

kaNMURi JiRo 2161 aNiki anna otoko wa moh inai

katoH MiliyaH 2006 i Will kizuita koto ya yurusenai kotoba o

katsUki NaNa 2268 iNocHi bUNE yuki no tsubute ga tsukisasu yoh na

kaWaMURa kaoRi 5239 i’ll bE tHERE Donna koto demo ii

kaWaNaka MiyUki 5104 aNata HitosUZi anata no sabade kuraseru naraba

kaWaNaka MiyUki 5051 fUtaRi ZakE ikite yukunoga tsurai hiwa

kaWaNaka MiyUki 2278 kitayaMa sHiGURE Nanimo kamo sutete kure to wa

kaWaNaka MiyUki 2351 NaNiWa akaRi Dare o matsu yara aka chohchin ga

kaWaNaka MiyUki 2377 NaNiWa No oNNa Hyonna koto kara komise o motta

kaWaNaka MiyUki 2391 taiGa No NaGaRE taiga no nagare mo minamoto tadorya

kaWaNaka MiyUki 2397 Uta HitosUJi fuyu no samusa o hideri no natsu o

kaWaNaka MiyUki 5728 kibUNE No yaDo Hajimekara...

kaWaNaka MiyUki 5730 kiMikaGEsoU Shiroi kossuzuo furuyouni...

kaWaNaka MiyUki 2075 osHoRo kaiGaN WakaRE yUki Namari iro shita fuyu no umi

kaWaNaka MiyUki 2089 NiRiNsoH anata omae

kaWaNaka MiyUki 2132 fUtaRi No HaRU Nani mo iranai anata ga hoshii

kaWaNaka MiyUki 2133 fUtaRi No kiZUNa Hanare banare wa samishii keredo

kaWaNaka MiyUki 2139 HaRU fUtaRi Horete anata ni yorisotte

kaWaNaka MiyUki 2195 UsU - yUki soH onaji hohaba de kore kara mo

kaWaNaka MiyUki & yosHi ikUZo 2356 sHUccHoH MoNoGataRi (F) Itterasshai... (M) Itte kuru yo.....

kaWasHiMa EiGo 5028 sakE to NaMiDato otoko to oNNa Wasurete shimaitai koto ya

kayaMa yUZo 5277 bokU No iMooto Ni Boku no imooto nara ai hito sudini...

kayaMa yUZo 5010 kiMi to itsUMaDEMo futari yuuyami ga

kayaMa yUZo 2280 koi Wa akai baRa i love you yes i do aishite iru yo to

kayaMa yUZo 5263 tabi bitoyo kaze ni furueru, midore no sooguen
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kayaMa yUZo 5267 yUHi Wa akakU yuhi akaku, tihei no hate

kayaMa yUZo 5655 ai No HosHi kUsU Kono mati ni sumi...

kayaMa yUZo 2194 UMi - soNo ai Umi ni dakarete otoko naraba

kEH UNsUk 5276 bEsa ME MUcHo Sugata mini senaka utsushi...

kEH UNsUk 5664 aNata No sobaNi Subeteo sutetemo iito omotta...

kEH UNsUk 5780 PlEasE Dhu dhururu dhu dhururu...

kEH UNsUk 5809 sHoUWa saiGo No aki No koto Mazushissamo tsurakunai yojouhanni...

kEH UNsUk 5262 sUZUME No NaMiDa yono nakade anta ga itiban suki

kEi UNsUkU 2061 ai HitotsU yUME HitotsU Hashiri tsuzukete koko made kite

kEi UNsUkU 2084 GooDbyE loVE Daijohbu miokuranai de to

kEi UNsUkU 2198 yEs to kotaEtE tsuki ni koi suru yori mo

kEN HiRai 5775 ookiNa fURUDokEi (GRaNDfatHER’s Ookina noppono furudokei ojiisan...

kEN HiRai 5784 RakUEN Mitasareta jikan no naka...

kiM yoNDya 5229 UtaWa WatasHi No DiNsEi Umareta toki kara watashi ni wa

kiM yoNDya 5714 iMUJiNGaWa Imujin gawa itsunohi mo kiyorana...

kiM yoNDya 5850 yUME sENRi Mabutao tojirya kokyouga mieru...

kiM yoNJa 2316 ai No DENsEtsU furimukeba anata ga ima wa tooku ni 

kiM yoNJa 2153 NaMiDa No kUsaRi koi wa kowareru ai wa iro aseru

kiM yoNJa 2174 kita No yUki MUsHi yoru ga shibarete yuki ni kawareba

kiRoRo 2347 NaGai aiDa Nagai aida matasete gomen

kiRoRo 5792 saiGo No kiss Sunani kaita love letter...

kisHi yoUko 5133 koi kokoRo koi wa fushikine kieta hazu no

kissUGUi takao 5119 GooD byE Day sukoshi dake tsukareta kao de

kitaHaRa MiREi 2269 isHikaRi baNka Gome ga naku kara nishin ga kuru to

kitaJiMa sabURo 2253 fUHfU issHoH Hajimete deatte musubarete

kitaJiMa sabURo 5131 kita No Ryooba inoti nukumete yoinagara

kitaJiMa sabURo 2337 kokoRo  Haru ni wa hana ga saki natsu ni wa

kitaJiMa sabURo 5042 yossakU yossaku wa ki o kiru

kitaJiMa sabURo 5720 kaERokaNa Kaero kana kaeruno yossou kana....

kitaJiMa sabURo 5721 kaGayaki Sakio isoide aruitemo...

kitaJiMa sabURo 2166 HasHi kono yo ni wa

kitayaMa takEsHi 2371 kiboH No Uta kimi to wakareru kanashimi ni

kitayaMa takEsHi 2396 tsURUGi saN ame kaze taete dohdoh to

kitayaMa takEsHi 2145 kataMicHi kiPPU itsuka hito hata agetakute

kitayaMa takEsHi 2158 otoko No kobUsHi kyoh mo ashita mo kokoro no tabi wa

kitayaMa takEsHi 2181 oGa HaNtoH Damatta mama de inochi o moyasu

kobayasHi akiRa 5020 MUkasHi No NaMaEDE DEtEiMasU kyoto ni irutokya shinobuto yobaretano

kobayasHi sacHiko 5152 oMoiDE ZakE Murishite nonza ikenaito

kobayasHi sacHiko 5807 sHiaWassE Yume nara sameru aa itsuka wa...

kobayasHi sacHiko 5848 yUME No HatE Atsuki kokorono meizuru mamani...

kobayasHi sacHiko 2053 MEoto sHiGURE kaze o hiku yo to kasa sashi kakete

kobayasHi sacHiko 2058 sEtsUNai yo aizome no noren o daseba

kobayasHi sacHiko 2098 yUki tsUbaki yasashisa to kaisho no nasa ga

kobayasHi satiko 5289 MiNato HitoRi Uta Minato no akari ga meni shimiru...

kobayasHi satiko   5192 aME No yatai ZakE shiranu dooshi ga kata yossete

kobayasHi satiko   5204 koiNE otitE Moshimo negai ga kanau nara

kobUkURo 2014 sakURa Na mo nai hana ni wa namae o tsukem

kobUkURo 2018 toki No asHioto Wakare no kisetsu ni yureru
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kobUkURo 2019 tsUboMi Namida koboshitemo

koGaNEZaWa sHoJi 2203 bay siDE HotEl Harbor light ga kirei da ne

koGaNEZaWa sHoJi 2367 HitoHiRa No yUki kokoro bososa ni hitori sora o miagereba

koGaNEZaWa sHoJi 2368 HoREcHiMatta yo lemon no wagiri glass ni ukabe

koGaNEZaWa sHoJi 5670 aRiGatoU kaNsHa Arigatou arigatou iitsukussenai...

koGaNEZaWa sHoJi 5734 kita No saNDaiME Yaaren sooran sooran sooran...

koGaNEZaWa sHoJi 5841 yosHitsUNE DENsEtsU Ishiga kurogaru namiga korogaru...

koGaNEZaWa sHoJi 2065 ANATA NI... GOMEN Naku na otoko daro sonna kotoba de

koHDa kUMi 2399 yoU shiroi iki ga fuyu o tsugeru

koHDa kUMi 2043 ai No Uta Moshi kimi ni hitotsu dake

koME koME clUb 5272 aisHitERU Aishiteru, aishiteru...

koME koME clUb 5202 kiMi Ga iRU DakEDE tatoeba kimi ga iru dakede

koNDo MasaHiko 2293 oRoka MoNo oroka mono yo omae no nagashita

kosaka akiko 2045 aNata Moshimo watashi ga ie o tateta nara

kosHiJi fUbUki 2281 last DaNcE Wa WatasHi Ni anata no suki na hito to odotte rashite 

kosHiJi fUbUki 2023 ai No saNka anata no moeru te de atashi o daki

kosHiJi fUbUki 2057 saNs toi MaMiE futari no koi wa owatta no ne

koUDa sHiN 2332 kaNNiN ya Mizu no miyako ni tomoru hi ga

koUDa sHiN 5254 NakassE Wa sHiNai karada hitotsu de kite kurenai ka

koUDa sHiN 5303 Usso tsUki Anna dyonashi otoko demo inakya...

koUDa sHiN 5270 yUUyakE yuugue ni komoru fuji

koUZai kaoRi 5653 aa Hito koisHi Konna yuugure wa itsumo...

koUZai kaoRi 5661 aNata E Deau kotomo koini otirukotomo...

koUZai kaoRi 5699 HaHa kaRa HaHa E wagamamadeshita nanimokamo...

koUZai kaoRi 5710 HyoUsEtsU No UMi Yuki shin shinto umini...

koUZai kaoRi 5814 sUki Minareta machikadonimo kissetsuwa...

koyaNaGi yUki 5662 aNata No kiss Wo koZoEMasHoU Chirakatta yuka no ue uzukumari...

koyaNaGUi RUMiko 5207 kyo No NiWaka aME amadare ga hitotsubu hohoni

koyaNaGUi RUMiko 5149 oHisasHibURiNE ohisashiburine anata ni aunante

koyaNaGUi RUMiko 5087 sEto No HaNayoME setowa higurete yuunami konami

koZai kaoRi 2207 fUHRENka awazu ni yukoh ka kao mite yukoh ka

koZai kaoRi 2263 HaRU kaGERoH sakura fubuki ga mau koro

koZai kaoRi 2355 sHiRoi yUki anata no yasashisa ni amaete iru jibun

koZai kaoRi 2086 HaNa baNka yoake no makura ni kikoemasu

koZai kaoRi 2096 UkiGUMo yubune ni karada o shizumetemo

koZai kaoRi 2176 kiZUNa Mezamete mata omou watashi wa ikit

koZai kaoRi 5196 HaGUREssoU Nagassu namida wa kawaite mo

kURaki Mai 5659 alWays Always give my love...

kURaki Mai 5803 sEcREt of My HEaRt Donna kotoba ni kaete...

kURaki Mai 5812 staND UP Stand up come on DJ...

kURokE kEN 5129 kiRi Ni MUssEbU yoRU Namida dya nai yoto ii tai keredo

kURosaWa akiRa E los PRiMos 5067 loVE yoU tokyo Nanairono nijiga kiete shimattano

kUWabata NoRiyUki 5193 DoNNa tokiMo boku no senaka wa dibunga

kUWata kEsUkE 5127 kaNaDsHii kiMoti (JUst a MaN  iN Natsu  no megami ni saigo no kiss o

l’aRc EN ciEl 5745 liEs aND tRUtH Kimi ga mienakute mienakute...

lE coUPlE 5282 HiDaMaRi No Uta aenaku natte, dorekurai tatsuno...

look 2354 sHiNiN’ oN ~ kiMi Ga kaNasHii shining on hoshi mo mienai yoru ni

los fURiMos E MikaWa kEN-icHE 5148 NiGata blUEs omoide no yoru wa kiriga fukakatta
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los iNDios 5065 koMoEsta akasaka komoesta senhor komoesta senhorita

los iNDios E silVia 5037 WakaREtEMo sUkiNa Hito (HeM) - Wakareta hito ni aata

M. HARUMI E M. MASAHI 5116 fUtaRi No osaka (M)Hoho yoseate anata to odoru

MaEDa NobUtERU 2095 soba Ni iRU yo kono goro futari

MaEkaWa HiRosHi 5247 koi MaboRosHi tassogare ga senaka o oshite

MaEkaWa kiyosHi 5271 aiGa HosHi Aa... Ame no yowa...

MaEkaWa kiyosHi 5156 otoko to oNNa No kakERa Dakare tara owaru

MaEkaWa kiyosHi 5220 sayoNaRa No kaNata E furikaereba tsubassano shita de

MaEkaWa kiyosHi 5096 UWassa No oNNa onna gokorono kanashisa nante

MaEkaWa kiyosHi 5304 WakaRE Uta DEMo UtattE Sore o aidato shindite daite...

MaEkaWa kiyosHi 5703 HayaRi Uta Yumeo sakanani nomudake...

MaEkaWa kiyosHi 5707 HiMaWaRi Yumeo mite imashita anatato...

MaEkaWa kiyosHi 5776 osaka Niguiwau machinami jikan wa tomari...

MaEkaWa kiyosHi 2049 fURUsato No HaNa No yoH Ni anata no ai o tashikametakute

MaEkaWa kiyosHi 2072 NaMiDa Wasureyoh to kokoro o kimeta no wa

MaEkaWa kiyosHi 2081 ai to taWaMURE No toNaRi Ni kanashii onna wa

Maki oHGURo 5729 kiMi Ni aissaRERU soNo taME Ni Kimi no mujakina egao dake....

Maki oHGURo 5830 tyotto I lost your love I lost my mind...

Maki yUHko 2297 oUME aika yuki ga mai chiru hamachoh gashi o

Maki yUHko 2091 osaka MaNbo Manbo manbo osaka manbo ahahan

MakiMURa MiEko 2363 yUHZEN NaGasHi yuki wa mada kawara ni shiroku

MaRcia 2322 DakisHiMEtE anata ga eranda hito no koto nado

MaRcia 5199 HiDaMaRi Mite wa ikenai nitiyobi no anata

MaRcia 5808 sHiaWassE Ni NaRERU Koibitoto wakare tayoru wa...

MaRcia 2097 yoURs ~ toki No itaZURa akireru hodo nagaku tomodachi de i

MaRUyaMa kEiko 5113 DoUZo koNo MaMa kono tashikana dikandakega

MasUiyaMa tasHiRoH 5090 soNNa oNNaNo HitoRi Goto omiseno tsutomewa hajimete dakedo

MatsU takako 5672 asHita HaRU Ga kitaRa Hashiru kimi wo miteta shiroi...

MatsUbaRa NobUE 2375 NaMiDa No kaikyoH anata shikatte yowamushi to

MatsUbaRa NobUE 2083 ENka MicHi tsumasaki agari no kono saka o

MatsUbaRa NobUE 2085 HaHa to MUsUME Hari motsu sugata ga chiisaku miema

MatsUbaRa NobUE 2087 HotaRU Hagure hotaru ga yorisotte

MatsUbaRa takEsHi 2318 ai No Uta ~ MaGENta RaiN ai no uta kikitakute kaze ni fukare 

MatsUbaRa takEsHi 2050 fUyU No HiMaWaRi Natsu no hikari ni saku hana yori m

MatsUbaRa takEsHi 2162 aNo MacHi E kaERitai tasogare no

MatsUDa sEiko 5048 akai sUitoPi Haru irono kishani note

MatsUDa sEiko 5053 GaRasUNo RiNGo aozameta tsukiga higashikara

MatsUDa sEiko 2330 HitoMi Wa DiaMoND aishitetatte iwanai de

MatsUDa sEiko 2392 tENsHi No WiNk yakusoku o mamoreta nara

MatsUDa sEiko 5736 kitto Mata aERU Daki shimeta anata no teno...

MatsUsHiMa akiRa 5286 kosHUU Kanashii koi no, naki gara wa...

MatsUtoya yUMi 5198 HEllo, My fRiEND Hello, my friend

MatsUyaMa cHiHaRU 2035 koi aisuru koto ni tsukareta mitai

MatsUyaMa cHiHaRU 2051 kiMi o WasURENai kimi wa kudake chitta

MatsUyaMa tiHaRU 5144 NaGai yoRU koi ni yureru kokoro hitotsu

MatsUZaki sHiGERU 2317 ai No MEMoRy ai no amai nagori ni anata wa madoromu

Mayo okaMoto 5657 aloNE Kimi wa tsuyoi kara daijoubu...

MifUNE kaZUko 5081 oNNa No DEfUNE Namida namida namida namida



CANTOR

98
<-   Acesse essa listagem atualizada através de seu tablet ou smartphone.

        Alugamos também XBOX com KINECT e NINTENDO WII
      www.festaoke.com.br

MikaDo cHUJi 2262 Hakata GaWa Nakasu no neon ni saku hana wa

MikaDo cHUJi 2333 kaWacHi No JiRocHoH oya no iru yatsu shiawase mon sa

MikaDo cHUJi 2352 RUtEN GaWa ishi ga ukande ko no ha ga shizumu

Mikasa yUHko 2260 HaHa No koE kaze no oto ni mo waga ko o omou

Mikasa yUHko 2342 MEoto GaWa Nami no kazu hodo ah kuroh no 

Mikasa yUHko 2088 NaNiWa No yUME Zeni ga kataki no yo no naka daro to

Mikasa yUHko 2142 JiNsEi saku hana chiru hana kono yo no mama

MikaWa kENicHi 5039 yaNaGasE blUEs ame no furu yoru wa kokoro mo

MikaWa kENicHi 5739 koi oNNa Yuagarino asseo ossaete kagamini...

MikaWa kENicHi 5851 yUZaWa No Hito Okuranai karato kyuuni seo mukete...

MikaWa kENicHi 2094 sasoRiZa No oNNa iie watashi wa sasoriza no onna

Miki iMai 5783 PRiDE watashi wa ima...

MiNaMi kaNako 2204 boHkyoH kita Misaki kita e kita e kita e nagareru ano kumo ni

MiNaMi kaNako 2224 MokUREN Mokuren no ame ni nijinda 

MiNaMi kaNako 2167 Hito koi Misaki bottle no kuchi ni ikifuki kakete

Misia 2324 EVERytHiNG surechigau toki no naka de anata to 

Misia 5675 bEliEVE I believe kawari yuku anata demo...

MisoRa HibaRi 2283 Makka Na taiyoH Makka ni moeta taiyoh dakara

MisoRa HibaRi 2068 Hito koi ZakE Hito ni osowaru koto mo naku

MisoRa HibaRi 2200 ZassoH No Uta Umarete kyoh made taete kita

MisoRa HibaRi 5243 kaWa No NaGaRE No yoUNi shirazu shirazu aruite

MissoRa HibaRi 5095 URa Mati sakaba ameni nureteru akai higa

Miya sHiRo 2215 kata koi ZakE suki de nonderu osake janai wa

MiyaJi ossaMU 5233 fURai NaGaRE Uta yume o sagassu tabi ni

Miyako HaRUMi 5012 kita No yaDo kaRa anata kawari wa nai dessuka

Miyako HaRUMi 5023 NaiNiWa koisHiGURE (H) - Gueino tamenara niyobomo

Miyako HaRUMi 2291 oNNa No kaikyoH Wakareru koto wa shinu yori mo

Miyako HaRUMi 5155 osakasHiGURE Hitoride ikiteku nante

Miyako HaRUMi 5174 sUkiNi Natta Hito sayonara sayonara

Miyako HaRUMi 5717 JasHU MoN Zanshono hikarino umiwo futariyuku...

Miyako HaRUMi 5762 MUkasHi Mukashi mukashi sono mukashi...

Miyako HaRUMi 5796 saNGE Sakura rengyou fujino hana...

Miyako HaRUMi 2048 DoHtoNboRi GaWa kosame ga sobo furu Dohtonbori ni

Miyako HaRUMi 2070 MEoto Zaka kono saka o koeta nara

Miyako HaRUMi 2079 UkiGUsa GURasHi asu no koto sae wakari wa shinai

MiyaMa HiRosHi 2212 Hito koi sakaba aitai anata ni aenai yoru wa

MiyaMa HiRosHi 2398 yoi MacHi sakaba anata ni aenai sabishisa ni

MiyosHi tEssEi 5147 NaMiDa o fUitE anohi yume o sagashite

MiZaNa akEMi & black-boX 5753 MatsU No ki koUta Matsu no ki bakari ga matsu dyanai...

MiZUMoRi kaoRi 2341 MatsUsHiMa kikoH Namida donna ni nagashite mitemo

MiZUMoRi kaoRi 2233 toHJiNboH Wakare tabi suru onna no mune o

MiZUMoRi kaoRi 2036 kUsHiRo sHitsUGEN ai no kurashi mo tsukihi ga tateba

MiZUMoRi kaoRi 2064 aki No MiyaJiMa Hitori de tabi suru onna no senaka

MiZUMoRi kaoRi 2107 GoNoHsEN Doko e ittara anata kara

MiZUMoRi kaoRi 2119 WaJiMa asaicHi ai o nakushita kokoro no yoh ni

MiZUMoRi kaoRi 2168 HitoRi satsUMaJi Haru wa sakura no satsumaji o

MiZUMoRi kaoRi 2191 tottoRi sakyUH shio no nioi ni tsutsumare nagara

MiZUta RyUko 5719 JoNGaRa koi Uta Yukiwa toketaka iwakiyama...
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MoNta E bURaZaZU 5002 DaNciNG all NiGHt amai toki hazumu kokoro

MoRi Massako 2231 tacHiMacHi Misaki kita no misaki ni saku hamahasu no

MoRi Massako 2102 baRa iRo No MiRai bara iro no mirai ga aru kara

MoRi Massako 5050 Eto tsUbaME Musume zakario mudani surunato

MoRi sHiNicHi 2106 fUyU No tabi aru hi nanika de kore o yondara

MoRi sHiNiti 5003 ERiMo Misaki kitano mati dewa mou

MoRi sHiNiti 5052 fUyUNo RiViERa aitsuni yoroshiku tsutaete kureyo

MoRi sHiNiti 5069 MiNato Mati blUEs senobi shite miru kaikyoo

MoRi sHiNiti 5026 ofUkURosaN ofukurosan yoo ofukurosan

MoRiWaka satoko 2118 UkiGUsa JoHWa kono me ni mienai sadame no arashi

MoRiyaMa aiko 2373 koiZakE aenai yofuke wa tsurezure ni

MoRiyaMa aiko 2182 oNNa bUsHi aa da no koh da no

MoRiyaMa NaotaRo 2029 itosHi kiMi E isso dakishimete dakishimete

MoRiyaMa NaotaRo 2115 sakURa (DokUsHoH) bokura wa kitto matteru kimi to mata

MR. CHILDREN 5295 tEGaMi Sugui sarishi anata e omoi de no...

MURata HiDEo 5288 MEoto sHiNsHU Tsuite koi towa iwanunoni...

MURata HiDEo 2067 HaNa to RyUH Nami mo arakerya kokoro mo arai

MURata HiDEo 5019 MUHo MatsUNo issHo kokura umarede genkai sodati

My littlE loVER 5705 HEllo aGaiN Itsumo kimi to...

NafUNa 2183 oRE No koi kiMEta koi Nanimo iezu ni kaette kita

NaGabUcHi tsUyosHi 5009 kaMPai katai kizumani omoi o yosete

NaGabUcHi tsUyosHi 5160 RUN saisenbakoni hyakuendama nagetara

NaGabUcHi tsUyosHi 5181 toNbo kotsu kotsu to asufaruto ni kizamu

NaGabUcHi tsUyosHi 2059 sHiaWasE Ni NaRoH yo Deatta koro no futari ni

NaGabUcHi tsUyosHi 2105 closE yoUR EyEs sore demo kono kuni o

NaGabUcHi tsUyosHi 2108 JEEP Walk boots ni hakikae akai janba hi

NaGabUcHi tsUyosHi 2188 sHaboN DaMa Hiri hiri to kizuguchi ni

NaGaHo yUki 2277 kisoJi No aME Hanashi johzu de kiki johzu

NaGai MiyUki 2114 osaka boJoH Mizu ni nana iro neon no machi wa

NaGayaMa yoko 2220 koi sakaba lamp ga yureru najimi no mise ja

NaGayaMa yoko 5261 sUtERaREtE Demo ne ano hito waruku nainoyo

NaGayaMa yoko 2232 tatEGaMi koma no namae mo sono kazu mo

NaGayaMa yoko 5184 VENUs kirameku sunburn light

NaGayaMa yoko 5669 aRasHikyoU Mitakeni atta hitodewa naito...

NaGayaMa yoko 2109 JoNkaRa oNNa bUsHi yuki wa shita kara mai agari

Naito yassUko 5250 loNEly cHaPliN (cHaPoliN) tooku o miru meni kaze ga utsuro

Naito yassUko 5218 RoPPoNGUi lUllaby (lalabay) anata no yassashissa ga itai hodo

NakaHaRa RiE 5180 tokyo lUllaby Gozensanzi no tokyo bei wa

NakaJiMa MiyUki 5241 kaMoNE Wa kaMoNE akirame mashita, anata no koto wa

NakaJiMa MiyUki 5293 soRa to kiMi No aiNDa Ni Kimi ga namida no toki ni wa...

NakaMoRi akiNa 2326 fiN Johnetsu wa garasu no tobira

NakaMoRi akiNa 5068 Mi aMoRE anatao sagashite nobashita yubi

NakaMoRi akiNa 2378 NaNPasEN takaga koi nante wasurereba ii

NakaMURa MitsUko 5697 fURUssato DE kURassoU Anta namidade you nomu sake naraba...

NakaMURa MitsUko 5725 kaWacHi ZakE Maido...

NakaMURa MitsUko 5755 MiNato MacHi JoUWa Yukunara daite to inochi o kakete...

NakaMURa MitsUko 2093 sakaba HitoRi kanau yume yara kanawanu yume ka

NakaMURa MitsUko 2173 kaWacHi otoko bUsHi kawachi umare no fuhraiboh wa



CANTOR

100
<-   Acesse essa listagem atualizada através de seu tablet ou smartphone.

        Alugamos também XBOX com KINECT e NINTENDO WII
      www.festaoke.com.br

NakaNisHi kEiZo 5187 WoMaN Woman, kimiga sagashiteru

NakaNisHi yassUsHi 5163 saiGo No aME sayonara tsubuyaku kimi ga

NakaNisHi yassUsHi 2111 last call sabishikute moh taerarenai no

NakasHiMa Mika 2364 yUki No HaNa Nobita kage o hodoh ni narabe

NakayaMa MiHo 5056 HERo Hero afureru namida

NakayaMa MiHo 5222 sEkayDyU No DaREyoRi kitto Mabushi kissetsu ga kin ironi matio

NatsUkaWa RiMi 2346 NaDa soH soH furui arubamu mekuri arigatotte 

NatsUkaWa RiMi 2080 WaRabi GaMi ~ yaMato GUcHi ten kara no megumi ukete kono hoshi

NatsUki ayako 2082 aJisai UJoH Murasaki iro ni some nagara

NicHiDa sacHiko 2060 tokyo blUEs Naita onna ga baka nano ka

NisHiDa sacHiko 2042 acacia No aME Ga yaMU toki acacia no ame ni utarete

NisHiDa sacHiko 2113 oNNa No iJi konna ni wakare ga kurushii mono na

NisHiDa tosHiyURi 5071 MosHiMo PiaNoGa HikEtaNaRa Moshimo pianoga hiketanara

NisHikata HiRoyUki 2237 UsUba kaGERoH yado no yukata no aizome ni

NisHikata HiRoyUki 2239 yUkEMURi No yaDo okuru senaka ga tsurai kara

NisHikata HiRoyUki 2175 kita sHiGURE Hachiji chohdo ni Hakodate de

NisHio yUki 2301 saRaN ~ ai Wa koko Ni anata to koi ni ochite kokoro tokimeku

Noa 2028 iMa o DakisHiMEtE Michi ni mayotte hitori de naita

NoGUti GoRo 5047 aisHUNo casa blaNca Dakishimeruto itsumo kimiwa

NORISABURO & Y.JOJI 5787 RoMaN Ichini maeno otoko ni naritai...

oDa kaZUMasa 2117 tasHika Na koto ame agari no sora o mite ita

off coURsE 5167 sayoNaRa Mou owari dane

off coURsE 2110 kotoba Ni DEkiNai la la la la la la la la la la la la l

oGata DaisakU 2345 MUsHakU RyoJoH kimi no shiranai ikoku no machi de

oGaWa EisakU 5031 saZaNka No yaDo kumori garasu o te de fuite

oGiNoME yoko 2323 DaNciNG HERo aishiteru yo nante sasottemo kurenai

oGiNoME yoko 2362 yoU’RE My lifE aitte kotoba yori anata wa motto atatakai

oHasHi JUNko 2359 tasoGaRE My loVE ima wa natsu soba ni anata no nioi

oHGURo Maki 5208 la, la, la Natsukashii nioi gashita sumire no

oiZUME itsUko 5750 MaGo Nande konnani kawaii nokayo....

oiZUMi itsURo 2152 NaGoRi bUNE omae ga naku kara nomu hodo nigai

oiZUMi itsURo 2164 HaHa GokoRo Hitotsu sakaseta temoto no hana no

oka HaRUo 2284 MiNato sHaNsoN akai rantan yogiri ni nurete

oka tiaki 5059 Hotyoo itiDai ajino hitomoji senakani shootte

oka yUko 2225 NaGaRaGaWa kaze ga anata no nioi o tsurete

okaMoto Mayo 2235 toMoRRoW Namida no kazu dake tsuyoku nareru yo

oNitsUka cHiHiRo 5673 back DooR Nante oroka na ase ni mamirete...

oNitsUka cHiHiRo 5715 iNfEctioN Nan toka umaku kotaenakucha...

oNitsUka cHiHiRo 5754 MEMai Nanika ni obieteta yoru...

oNitsUka cHiHiRo 5790 RyUUsEiGUN Kotoba ni naranai yoru wa...

oNitsUka cHiHiRo 5805 sHaiN Ossoreno nai kuuki atashiwa ossana...

ooi DaisUkE 2213 JiNsEi sHoHbU kane wa tenka no mawari mono

ooisHi MaDoka 2229 RoJi sHiGURE Wasurenakute wa ikenai hito o

ookaWa EisakU 2321 aNo Hi No kiMi o koURU Uta ano hi no kimi ni aeru nara

ookaWa EisakU 2101 aME No MiNato Wakarerya tanin no hazu nano ni

ookaWa EisakU 2144 kaN tsUbaki Echigo yu no sato yamaai no

ookaWa EisakU 2199 yUME ittEN Namida hitotsubu futo koro ni

ookaWa fisakU 5230 yUME No tsUyU kono te ni tsukameru shiawasse nara
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osHiRo VaNEssa 2217 kiZUNa bUNE kitahama arakure isami hada

otoWa sHiNobU 2186 saisHUH MUtEki onna no inochi no kurokami de

otsUka ai 2185 PlaNEtaRiUM yuhzukuyo kao dasu kieteku kodomo

oUyaNs fifi 5066 loVE is oVER love is over kanashii keredo

oZaki kiyoHiko 5140 Mata aU Hi MaDE Mata au hi made aeru toki made 

oZaki kiyoHiko 5221 sayoNaRa o Moo itiDo la la la la la la la la la la

oZaki kiyoHiko 5268 yUki Ga fURU yuki wa furu anata wa konai

oZaki yUtaki 5124 i loVE yoU i love you

PEDRo & caPRicioUs 2308 WakaRE No asa Wakare no asa futari wa sameta

PiNk & killERs 2219 koi No kisEtsU Wasurerarenai no ano hito ga suki yo

PURPlE sHaDoWs 5179 tiisaNa sNack boku ga hadimete kimi o mita no wa

REMioRoMEN 2178 koNayUki konayuki mau kisetsu wa itsumo sure

RURoUNi kENsHiN 5767 No JUNJoU Na kaNJoU Kowareru hodo aishitemo....

RURoUNi kENsHiN 5810 sobakasU Dai kirai datta sobakasu wo...

RyU  2261 HaJiME kaRa iMa MaDE Moh modoru koto wa nai modoru hazu 

RyU  2286 My MEMoRy My memory kimi o wasurerarenai

RyU tEtsUya 5027 okUHiDa boJoo kazeno uwasani hitori kite 

RyU tEtsUya 2123 aisHUH No takayaMa Urumu neon no uramachi o

RyU tEtsUya 2192 tsUMUGi No Hito kusaki no tsumugi ni mi o tsutsumi

saDa MasasHi 5086 sakiMoRiNo Uta oshiete kudasai

saiJo HiDEki 2250 DakisHiMEtE JittERbUG kabe ni motarete omae ga me o sorasu 

saiJo HiDEki 2279 kiZU DaRakE No lola lola kimi wa naze ni lola kokoro o tojite

saiJo HiDEki 5043 yoUNG MaN young man as tachi agare yo

sailoRMooN 5759 MooN REVENGE Yatto tadorisuita ai nigirishime...

sailoRMooN 5760 MooNliGHt DENsEtsU Gomen ne sunao ja nakute...

sailoRMooN 5785 RasHikU ikiMasHoU Larara nebaagibuappu ganbaru wa...

sakaMoto fUyUMi 2208 fUtaRi No taiRyoH bUsHi oki ja naute no abarenboh ga

sakaMoto fUyUMi 2211 HaRiMa Na WataRi DoRi Harimanada kara setouchi zutai

sakaMoto fUyUMi 2216 kiMaGURE DoHcHUH Nanda doh shita jitabata suru na

sakaMoto fUyUMi 2221 kokoRo ZasHi otoko furidashi nai nai zukushi

sakaMoto fUyUMi 2340 Mata kiMi Ni koi sHitERU asatsuyu ga maneku hikari o abite

sakaMoto fUyUMi 2227 otoko No JoHWa iji o tooseba nasake ga kareru

sakaMoto fUyUMi 5308 yUME oNNa Konna orede wa shiawasse ni...

sakaMoto fUyUMi 5777 otokoGi Teno nirande kibamuku ryuni...

sakaMoto fUyUMi 5786 RiNtosHitE Higa nobori higa shizumu...

sakaMoto fUyUMi 5833 URiZUN No koRo Koi yabure yume yabure koyoimo...

sakaMoto fUyUMi 5839 yasHa kaikyoU Tibussano yashyao kakushite mitemo...

sakaMoto kyU 5036 UE Wo MUitE aRUkoU Ue o muite arukou

sakURa Maya 2289 NoRa NEko saNDo Gasa sanma yaketa to yobu koe kikeba

saWaDa cHikako 2319 aitai build ga mieru kyohshitsu de futari wa 

sEGaWa Eiko 2310 WaRai JiWa kanashii toki ni mo warau kuse

sEM Massao 5006 HosHikaGUE No WaltZ Wakareru koto wa tsurai kedo

sEM Massao 5011 kita GUNi No HaRU shira kaba aozora minami kaze

sEN Masao 2046 boHkyoH sakaba oyaji mitai na yo sake nomi nado n

sEN Masao 2103 boHkyoH tabiGaRasU Mukashi banashi wa yoo mappira gomen

sEN Masao 2120 yUUyakE GUMo yuuyake gumo ni sasowarete

sEN Masao 2143 JiNsEi fUtaRi tabi kodomo sodatete yome ni mo dashite

sHiMakURa tioko 5112 DiNsEi iRo iRo shinde shimaou nante nayandari
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sHiMataNi HitoMi 5660 aMaiRo No kaMi No otoME Amairo no nagai kami...

sHiMaZU aya 2245 aiZEN katsURa o MoH itiDo Hana to arashi no seishun o

sHiMaZU aya 2256 fUtaRi No JiNsEi koHRo aete yokatta omae ni aete

sHiMaZU aya 2348 NaMi yosete wa kaesu nami mata nami o

sHiMaZU aya 2236 Ukiyo sHUHNJUH kaze ga hoho utsu ame ga naku

sHiMaZU aya 2307 UMi DE issHoH oWaRitakatta amai koi nado mappira gomen

sHiMaZU aya 5824 tokai No sUZUME Suzume suzume tokaino suzume...

sHiMaZU aya 5844 yoZakURa baNka Atashino nakano waruikoga...

sHiMaZU aya 2112 MUsUME Ni shiawase ni narun da yo futari shite

sHiMaZU yUtaka 5122 HotERU (HotEl) tegami o kaitara shikarareru

sHiN NoMika 5062 kaEtE koiyo kiito kaete kurundato

sHiN NoMika 5083 otoko bUNE arete arete kibamuku hokai shibuki

sHiNNo Mika 2210 HaNa GokoRo fuyu no kibishisa kita kaze ni saku

sHiNNo Mika 2349 NaMiDa GaWa Hanashi wa shinai hanarenai

sHiNNo Mika 2302 sEto UcHi JoHka Minami hi no kuni yo kita yuki no kuni

sHiNNo Mika 2313 yUki sUDaRE aka chohchin ga yuki ni chira chira 

sHiNNo Mika 2076 otoko yUME MatsURi kenka mikoshi wa dokyoh de katsuge

sHiNNo Mika 2193 UkiGUMo fUtaRi Ukigumo mitai ni kono mama futari

sMaP 5696 fREE biRD Tatoeba are ga nakutemo...

sMaP 5746 lioN HEaRt Ah do you let her wanna stay with you...

sMaP 5804 sEkai Ni HitotsU DakE No HaNa Number one ni nara nakutemo...

sMaP 5845 yoZoRa No MUkoU Are kara bokutachi wa...

soMEtHiNG ElsE 5744 last cHaNcE Shiranu ma ni...

soUtHERN all staRs 5125 itosHi No ElliE Nakashita kotomo aru tsumetako

soUtHERN all staRs 5210 MEloDy kimiga namida o tomenai

soUtHERN all staRs 5146 NaMiDa No kiss ima sugu atte mitsumeru suburi o shite

soUtHERN all staRs 5183 tyako No kaiGaN MoNoGataRi (Dakishimetai)

soUtHERN all staRs 2311 ya ya ~ aNo toki o WasURENai i remember younger days my friends 

soUtHERN all staRs 5827 tsUNaMi Kaze ni tomadou yowakina...

sPEED 5676 boDy aND soUl Hoshii mono wa itsumo afureteiru...

sPEED 5763 My GRaDUatioN Anata to deaete yokatta...

sPEED 5813 stEaDy Aitakute tamaranai...

sPEED 5837 WHitE loVE Hateshinai ano kumo no kanata...

sPitZ 5800 scaRlEt Hanasanai kono mama toki ga....

sUGaWaRa yoUicHi 5138 kio DE oWakaRE kio de owakare ne mou aenai

sUGaWaRa yoUicHi 2021 ai No fiNalE koi no owari wa namida janai no

sUGi RyoUtaRo 5032 sUkiMa kaZE Hito o aishite hito wa kokorohiraki

sUGUiMoto Massato 5194 Dyoka Jazu no neiroga fuini toguerete

sUZUki HiRoMi WitH Rats 5177 taXi taxi ni te o aguete George

sUZUki tooRU 5098 WitHoUt yoU Umibeno sakamiti furimukazu kimino

T. BOLAN 5236 HaNasHitakUWa Nai ima omae o kono  udeni dakitakute

tacHi HiRosHi 2287 NakaNai  DE keshi wasureta tabako mawari 

taGaWa tosHiMi 5671 asaNoGaWa koiUta Kureteiku kitano mati natsukashii...

taGaWa tosHiMi 5765 NENNEN fURUsato Nennen kororito nagareru koeo...

taGaWa tosHiMi 5770 NyoNiN koya Hitori de ikassete kono okuyama...

taGaWa tosHiMi 2062 aisHUH MiNato omoidasu mai nidoto kokoro ni kime

taGaWa tosHiMi 2165 HANA NI NARE ~ UME... yume mite ikita hatachi no yoru ni

taGaWa tosHiMi 2180 MiREN kaikyoH ikanai de ikanai de
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taGaWa yoHsUkE 2179 lUi lUi Me o samase yo saa me o samase

taHaRa tosHiHiko 2257 GoMEN yo NaMiDa saigo ni ichido dake to kuchibiru kami 

taiRa koHJi 2127 bUs stoP bus o matsu aida ni namida o fuku

takaHasHi MaRiko 5115 foR yoU Namida o fuite anata no yubi de

takaHasHi MaRiko 5281 GoMEN NE Sukidatta no sorenanoni anata o ...

takaHasHi MaRiko 2357 SOTTO.... LOVIN’ YOU anata yuki no kaze ni sara sara yurete

takaHasHi MaRiko 2025 fRiENDs kirameiteta soshite tomadou seishu

takayaMa GEN 5205 kokoRo kooRassEtE anata no ai dakewa kondo no ai

takEsHiMa HiRosHi 2334 koi Ni yabUREtE koi ni yaburete kokoro kizu tsuite

takEUti MaRia 5172 siNGlE aGaiN anata o tsure saru ano hito no

takiGaWa Maiko 2395 tsUGaRU ZEssHoH kaze ga unareba yama ga naku

taNiMURa sHiNJi 2325 faR aWay konna ni tooku hanarete itemo

taNiMURa sHiNJi 5092 sUbaRU Meo tojite nanimo miezu

tENDo yosHiMi 2259 HaHa koi GaRasU oya no shiuchi o uramu janai ga

tENDo yosHiMi 2222 kyoHsHUH ~ WaRE tacHitE furusato no yama no midori yo umi 

tENDo yosHiMi 2383 oNNa No HaNa Ga sakU kosame ga kono mune ni sobo furu

tENDo yosHiMi 2393 toNboRi NiNJo furareta gurai de naku no wa aho ya

tENDo yosHiMi 2240 yUME UGUisU yotta anata ni senaka o kashita

tENDo yosHiMi 5666 aNta No HaNaMicHi Kubiga ten made maiagaruniwa...

tENDo yosHiMi 5702 HaRU Gakita Akiramekaketeta onnano...

tENDo yosHiMi 5831 UME icHiRiN Tooi tooi haruwa mada tooku...

tENDo yosHiMi 2001 biWa No Mi No NaRU koRo anata to ueta biwa no ki ni

tENDo yosHiMi 2104 cHiNDo MoNoGataRi Umi ga wareru no yo michi ga dekiru

tENDo yosHiMi 2137 HaNa ikaDa yume o oishi aoki sora to

tENDo yosHiMi 2170 iNocHi No kaGiRi onna no inochi ga kagayaku toki wa

tENDo yosHiMi 2184 otoko No yoakE Naite kono yo o ikiru yori

tENDo yosHiMi 2190 tabi MakURa Dare o sagashite koko made kita to

tEREsa tENG 5191 aisHitE aissaREtE anata no udeno nakade dakarete

tEREsa tENG 5234 fUtatabiNo Neon no tokeau uramitide

tEREsa tENG 2336 koibito tacHi No sHiNWa kodomo tachi ga bed de

tEREsa tENG 5137 kUUkoU Nanimo irazumi anata wa ittawa

tEREsa tENG 5034 tokiNo NaGaRENi Mio MakasE Moshimo anata to aezu ni itara

tEREsa tENG 5182 tsUGUNai Madoni nishibiga ataru heyawa

tEREsa tENG 2309 WakaRE No yokaN Naki dashite shimaisoh itai hodo suki 

tEREsa tENG 2077 scaNDal anata no sebiro no utsuriga wa

tEREZa tENG 5046 aiJiN anataga sukidakara sorega iinoyo

tHE booM 5223 sHiMa Uta Deigo nu hana ga saki

tHE cHEckERs 2328 GiZa GiZa HEaRt No koMoRiUta Hey! chiccha na koro kara waru gaki de

tHE cHEckERs 2265 i loVE yoU, sayoNaRa omae wa nanimo iwazu ore no yume 

tHE cHEckERs 2272 JUlia Ni HEaRtbREak candle light ga glass no pierce ni hajikete

tHE cHEckERs 5173 SONG FOR U.S.A. sambashi de kimi

tHE MicHaNacERs 2327 fUtaRi DE kaNPai (M&f) kanpai yowasenai de ne kanpai

tHE tEMPtERs 5114 EMERalD No DENsEtsU Mizu umi ni kimi wa mio nagueta

tHE toRabURyU 5159 RoaD tyoudo itinen mae ni

tHE WilD oNEs 5151 oMoiDE No NaGUissa kimi o mitsuketa kono naguissa ni

tiaki NaoMi 5242 katsUssai itsumo no you ni maku ga

toba icHiRo 2298 RoMaNtic tokyo furusato yo abayo osaraba korekkiri

toba icHiRo 2361 WakkaNai blUEs Harereba ukabu saharin no
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toba icHiRo 5832 UMi yo UMi yo Uminariga yobu tyoussen shiroyoto....

toba itiRo 5014 kiyoDai bUNE Nanimo tanimani inotino hanaga

toba itiRo 5290 Naka sENDo Tabi no sora higurete kaidoni...

tokUNaGa HiDEaki 2273 kaGayaki NaGaRa sugao ni melody yakitsukute kimi wa ima

tokUNaGa HiDEaki 5143 MysElf (kaZENi NaRitai) Hitonami no naka futo tati tomaru

tokUNaGa HiDEaki 5164 saiGo No iiWakE Neta furiga konnani tsurai koto

tosHi itoH to HaPPy E blUE 5121 HosHifURU MatikaDo Hoshi no furu yoru wa anata to futaride

tosHi itoH to HaPPy E blUE 5185 WatasHi iNottE MasU (Watashi inotte massu)

tosHi itoH to HaPPy E blUE 5190 yosEbaiiNoNi onnani umarete kitakeredo

tsUtsUME kyoUHEi 5054 GiN GiRa GiNNi saRiGENakU sameta shigusade atsuku miro

tsUyaMa yoko E ooki HiDEo 5170 sHiNJUkU soDati (H) onna nantesa onna nantesa

tUbE 5101 aa NatsU yassUMi shonam de, mita yoshizu no kimi wa 

tUbE 5735 kitto DokokaDE Nakushite ki ga tsuku itsu demo...

tUbE 2052 kiMi to NaRa Hageshiku atsuku moete aishiatta h

tUbE 5259 sHoNaN My loVE Eno shima ga ameni  naiteru

tyURiPU 5136 kokoRo No tabi ah, dakara konya dake wa

UcHiDa yUki 2116 sHiaWasE Ni NaRitai samishii hitori no yoru wa

UcHiyaMaDa HiRosHi 2163 aWaZU Ni aisHitE Namida karetemo yume yo kareru na

UEDa Massaki 5126 kaNasHi iRoyaNE Nidimu mati no hi o futari mite ita

UEHaRa biN 2299 RUtEN otoko inochi o misuji no ito ni

UlfUls 2066 baNZai ~ sUki DE yokatta yhei kimi o suki de yokatta

URakaMi yURiko 5203 koi bUNE ikura sukidemo sadame no kawani

UtaDa HikaRU 5680 caN yoU kEEP a sEcREt Tikazukitayo kimi no rissou...

UtaDa HikaRU 5686 DEEP RiVER Tento teno tsunaguyooni...

UtaDa HikaRU 5691 EtERNally Menomaeni iru kimiga sukoshi...

UtaDa HikaRU 5693 fiNal DistaNcE Kininarunoni kikenai...

UtaDa HikaRU 5793 sakURa DRoPs Koi wo shite owari wo tsuge...

UtaDa HikaRU 5835 Wait aND sEE Datte tsumazuki nagaratte...

UtaDa HikaRU 2131 flaVoR of lifE arigatoh to kimi ni iwareru to

UtiyaMaDa HiRosHi cool fiVE 5024 Naka No sHiMa blUEs akai neon ni mi o makase

WaDa akiko 2244 ai toDokiMasU ka oshimi naku ataete kagiri naku tsukushite

WaDa HiRosHi-MaHiNa staRs 5778 oZasHiki koUta Futi no takane ni furu yukimo...

WaDa sEiJi 2206 ENka kaiDoH seken to iu na no oounabara ni

WaDa sEiJi 2295 otoko No kaiDoH Don tooo oh... oh... don to kiba muku

WataNabE Misato 5200 itsUka kitto Nemurenu yoru kassane nagara

WataRi tEtsUya 5018 kUtiNasHi No HaNa imade wa yubiwa mo mawaru hodo

WiNk 5240 itsUMaDEMo sUkiDE itakUtE ameno matikado de tooi ano

X-JaPaN 5694 foREVER loVE Mou hitori de arukenai...

X-JaPaN 5797 say aNytHiNG Sawameki dake ga kokoro o sashite...

X-JaPaN 5818 tEaRs Doko ni yukebaii anata to hanarete...

yaMaGUcHi MoMoE 2267 iMitatioN GolD shower no ato no kami no shizuku o

yaMaGUcHi MoMoE 2339 MaNJU sHaka Namida ni naranai kanashimi no aru

yaMaGUti MoMoE 5123 ii Hi tabiDati yukidoke madikano

yaMakaWa yUtaka 2201 aMERica basHi kaze ga ashi moto o toori sugite yuku

yaMakaWa yUtaka 2288 NEW yoRk MoNoGataRi akogare no hito anata to koi ni ochita

yaMakaWa yUtaka 5256 oMokaGUE HoNsEN shiawasse soudane yokogao ga

yaMakaWa yUtaka 5258 sakE Wa otoko No koMoRi Uta tsurai  koinado  yameni shite

yaMaMoto JoJi 5141 MitiNokU HitoRi tabi koko de isho ni shinetara ii to
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yaMaMoto JoJi 2226 NaitaRa ii sa sukoshi yaseta no ka ame no 

yaMaMoto JoJi 2376 NaMoNai HaNa Ni kaNPai o omae no namida ga ame ni nari

yaMaMoto JoJi 2385 oREtacHi No HaRU koeru yamasaka omae no te o karite

yaMaMoto JoJi 5085 otoko Uta Zanza zanzato nanimori koete

yaMaMoto JoJi 2230 sHiaWasE aGEtai kanashii mukashi o waratte hanasu

yaMaMoto JoJi 5099 yossUko yossuko yossuko nagare itsumo

yaMaMoto JoJi 5701 HaNa No aRasHi No Naitya ikenai namidao ofuki...

yaMaMoto JoJi 5772 oMaE Ni aRiGatoU Anata goranto yunomino tyabashirao...

yaMaMoto JoJi 5773 oMaE to ikiRU Shiroi unajino hotsureguessaemo...

yaMaMoto JooJi 5284 kaRatati No fURUssato Nokori no fuyuga karatati no...

yaMaMoto JooJi 5214 oiRassE oirasse yukidoke ashurano nagare

yaMaMoto JooJi 5226 toki Wa NaGaREtEMo shiberia oroshimo kissetsu ga mada

yaMaNE yUsUHiRU 5118 GEt aloNG toGEtHER omoeba tada kizutsuke

yaMasHita kEiJiRo 2251 DiaNa kimi wa boku yori toshiue to

yaMasHita tatsURo 5111 cHRistMas EVE ame wa yofuke sugui ni

yaMasHita tatsURo 2365 ZUtto issHo sa Dakishimete shijima no naka de

yaMaUcHi kEisUkE 2394 tsUbaME GaEsHi koi to yume to no futatsu ni hitotsu

yasHiRo aki 5049 aMENo boJo kokoroga wasureta ano hitomo

yasHiRo aki 2320 aNata to ikiRU kono yubi o hanashitara hagureru yoh de

yasHiRo aki 5004 fUNa Uta osake wa nurume no kan ga ii

yasHiRo aki 5283 kaRassU Koishi, koishito hane o kami...

yasHiRo aki 5070 Moo itiDo aitai anna otokoto iinagara

yasHiRo aki 2350 NaMiDa GaWa suki de wakareta hito dakara

yasHiRo aki 5074 NaMiDa Goi yoruno shinjuku ura doori

yasHiRo aki 5663 aNata No sENaka Ni Futomono omou yokogao...

yasHiRo aki 5741 koREkaRa Ga aRU Kizutsuita kokorozashi...

yasUDa kaZUHa 5727 kEsHoU Keshou nante doudemo...

yoaZaki HiRoMi 5251 MaDoNNa tatiNo lUllaby saa nemuri nassai tsukare kitta

yoko NaGayaMa 5826 tooNo MoNoGataRi Matimassu taemassu shinjimassu...

yosHi  ikUZo 5260 sUika Potsuri, potsuri to furidashita ame

yosHi ikUZo 5726 kaZE No koMoRi Uta Mukashi antano muneno...

yosHi ikUZo 5817 tacHi NEbUta Yatte mare yatte mare yatte mare...

yosHi yUkUZo 5029 sakEyo Namida niwa ikutsu mono

yosHi yUkUZo 5044 yUki GUNi sukiyo anata imademo imademo

yUHaRa MasayUki 2209 fUyU ZakURa ichido dake no jinsei to dare mo ga 

yUi 2003 GooDbyE Days Dakara ima ai ni yuku soh kimetan

ZaitsU kaZUo 5162 sabotEN No HaNa Honno tissana deki goto ni

ZaRD 5285 koNNaNi sobaNi iRUNoNi Konnani sobani irunoni damaranaide...

ZaRD 5139 MakENaiDE futoshita shunkanni shissenga

ZaRD 5665 aNo HoHoEMi WasURENaiDEa Ano hohoemi wo wasurenaide...

ZaRD 5688 DoN’t yoU sEE Tomodachi ni...

ZaRD 5695 foREVER yoU wakai korowa...

ZaRD 5712 i still REMEMbER Namiuchigiwa wo hitorikiri...

ZaRD 5799 sayoNaRa Wa iMaMo koNo MUNE Ni iMasU Chikatetsu no eki hitotsu norisugos...

ZaRD 5825 tooi Hi No NostalGia Higure toki yoku futari de aruita...

ZoNE 5802 sEcREt basE kiMiGa kUREta MoNo Kimi to natsu no owari shourai no...
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