
Fl.01

A FLOR E O BEIJA-FLOR  ( Henrique e Juliano )            -     - 

    _____________

G D Em       Em   D/F# G D     Em

Essa é uma velha    história de uma flor e um beija-flor que conheceram o    amor numa   noite fria de outono

        Em Am            Em    C

E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta 

       D Am         C              Am

o amor E diz que o frio é uma   fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou

D G           D Am

 merece conhecer o amor e todo seu calor Ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois    voou

   C G   D      Am

pra longe demais, pra longe de     nós Saudades de um beija-flor lembrança de um antigo amor

C G     D    Am  C   G

  O dia amanheceu tão lindo    E durmo e acordo sorrindo

COMO É GRANDE O MEU AMOR POR VOCÊ  ( Roberto Carlos )

          -     -

SOLO                  Am7   D7               G  Em        Am7  D7

Eu tenho tanto pra te falar      Mas com palavras não sei dizer     Como é grande o meu       amor

         G G Am7         D7             G              Em Am7         D7

por você      E não há   nada pra comparar     Para poder lhe  explicar      Como é grande o meu amor

         G G          Am7                D G Em         Am7

por você       Nem mesmo o céu nem as estrelas     Nem mesmo     o mar e o      infinito     Não é maior

    D7                G     Em           Am7             D7  G       Em

que o meu amor, nem mais bonito            Me desespero a procurar           Alguma forma de lhe falar

                 A  D7         Am7 D

Como é grande o meu amor por você                Nunca se esqueça nenhum       segundo

             G                 Em         Am7                 D   SOLO
Que eu tenho o amor maior do mundo    Como é grande o meu amor por         você.



Fl.02
BELLE DU JOUR  ( Alceu Valença )   

C   Em   C   Em   Am   Em   F   G   C

      C          Em        C Em

Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul

  1

   Am         Em           F  G

Azul era a Belle du Jour era a bela da tarde Seus olhos azuis com a tarde, na tarde de um

G         C                Am            Em

domingo azul, La Belle du Jour Belle du Jour, ã...ã..Belle du Jour

     Am               Em    Am

La belle du Jour era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi

           Em         F            Em           F

o meu primeiro blue Mas Belle de Jour no azul viajava Seus olhos azuis com a tarde

        1

      G             G      C      C   Em   C   Em   Am   Em   F   G   C

Na tarde de um domingo azul    La Belle du Jour C

ESPERANDO NA JANELA ( Targino / Manuca / Raimundinho )            -     -

Todo acorde " G " duas batidas

Introdução : G    Am7   D7 ( tocar trecho da introdução repetidas vezes )

      G      Am7      D7 G

Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem 

     Am7                D7 G         Am7

Fico querendo sentir o seu cheiro E aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto

     D7  G Am7    D7

Sempre procurando mais ela não vem E esse aperto no fundo do peito            Desses que o sujeito 

         G      Am7                 D7

não pode aguentar...Há!         Esse aperto aumenta o meu desejo e não vejo a hora de poder lhe falar 

13    13    12   -   13  13   12

12    12   10    -   12   12   10

13    13    12   -   13  13   12 13



Fl.03

ASA BRANCA  (  Luiz Gonzaga  )

E                 E                   A              B7    E E    A

Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu ai

B7 E              E                 A                               B7                E

Porque tamanha judiação Que braseiro que fornalha Nenhum pé de plantação

        2

              E A B7                           E

Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão

 

        E                  A B7              E E      A B7

Até mesmo a asa branca, bateu  asas do sertão Então eu  disse adeus Rosinha  Guarde contigo

               E                          E                  A B7            E                E    A

Meu coração Hoje longe muitas léguas, numa triste   solidão Espero a chuva cair de novo

        2

                B7                          E

Pra eu voltar viu, pro meu sertão

E       A   

Quando o verde dos teus olhos

             B7  E                 E        A      B7 E  

Se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore não viu, que eu voltarei viu, meu   coração

         E                  A            B7           E                 E                    A                    B7  

Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra eu voltar

   E                  E                    A                    B7                   E

Pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação

        2

                  E                      A   B7                       E

Eu te asseguro não chore não viu Que eu voltarei viu meu coração



Fl.04

AI QUI SAUDADE DE OCÊ  ( Vital Farias )            -   *     -           -

Inrtrodução :    SOLO

G C    D7       G       C               D7         Em

Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa, te der um beijo e partir

           C         D7

Fui eu que mandei o beijo que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não lhe vejo

                 G  C            D7          G

Ai qui saudade de ocê Se um dia ocê se lembrar, escreva uma carta pra mim

           C D7 Em         C

Bote logo no correio, com frases dizendo  assim Faz tempo que eu ñ lhe vejo, quero matar meu desejo

      D7 SOLO             C          D7       G

Lhe mando um monte de beijos, ai qui saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro

          C       D7 Em          C

Quando eu ia viajar ocê caia no choro  Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer

   2

            D7 SOLO

Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo é de ocê

23   26  -  26   26   26   26   25   -   25   25   25  -  24   24   24  -  23

          3              3
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SABIÁ  ( Luiz Gonzaga / Zédantas ) Batida Tradicional

 2

  Am   B7 Em                Am

A todo mundo eu dou psiu Perguntando por meu bem tendo um coração vazio

           B7             Em       E      E

Vivo assim a dar psiu Sabiá vem cá também       Tu que andas pelo mundo,  Sabiá

 2

         Am D7    G         Em

Tu que tanto já voou, Sabiá   Tu que cantas passarinho, Sabiá Alivia minha dor

 2

B7         Em                B7       Em B7            Em

Tem pena deu, Sabiá Diz por favor, Sabiá     Tu que cantas passarinho alivia minha dor

B7   G   Am  Em   Em



Fl.05

O MENINO DA PORTEIRA  ( Sérgio Reis  )            -   *     -   

A    E           A

Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro fino,         de longe eu avistava a figura de um menino

     E                   E7

Que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: Toque o berrante, seu moço,

               A              D                E

Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando

    A      E

Eu jogava uma moeda e ele saia pulando... O brigado boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando

            E7 ( SOLO )        A

Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando No caminho desta vida, 

   E                A

Muito espinho eu encontrei Mas nem um calou mais fundo do que isto que eu passei

       E             E7

Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada

            A     D  E

O menino não avistei Apeei do meu cavalho no ranchinho a beira chão, vi uma muié chorando

              A               E  E7

Quis saber qual a razão Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz no estradão, quem matou o meu  filhinho

( SOLO )

Foi um boi sem coração



Fl.06

FEIRA DE MANGAIO  ( Glória Gadelha e Sivuca )

   Em                B7 B7                Em

      Fumo de rolo arreio de cangalha eu tenho pra    vender quem quer comprar

               Em      B7            B7         Em

Bolo de milho, broa e cocada eu tenho pra vender quem quer comprar

                 Em          B7          B7    Em

Pé de moleque, alecrim, canela, moleque sai daqui me deixa trabalhar

    Em B7   B7               Em

E Zé saiu correndo pra feira  dos pássaros, e foi passo voando pra todo lugar

       E7 Am                D7 G

2 vz Tinha uma vendinha no canto da rua onde o mangaieiro ia se animar

      Em  B7               B7         Em

Tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá

   2

B7   Em   -   B7   Em B7   Em   -   B7   Em

Em B7  B7 Em

            Cabresto de cavalo e rabichola eu tenho pra vender, quem quer comprar  

     Em      B7    B7  Em

Farinha, rapadura e graviola eu tenho pra vender, quem quer comprar

        Em                 B7   B7                  Em

Pavio de candeeiro, panela de barro, menino vou me embora tenho que voltar

        Em        B7        B7     Em

Xaxar o meu roçado que nem boi de carro, alpargata de arrasto não quer me levar

E7             Am    D7                 G

2 vz Porque tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar

         Em               B7          B7            Em

Tem zefa de purcina fazendo renda e o ronco do fole sem parar

   2

B7   Em   -   B7   Em B7   Em   -   B7   Em

Fl.04



Fl.07

O XOTE DAS MENINAS    ( Luís Gonzaga ) P ...   P ...

              G    C

Mandacaru quando flora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão

           G         D            G

Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração

               C          G        D  G

Meia comprida , não quer mais sapato baixo Vestido bem cintado, não quer mais vestir gibão

            __________              _________

             Am      B7              Em              Am      B7              Em

Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar

            __________              _________

             Am      B7              Em              Am      B7              Em

Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar

 Am    Em     B7   Em          B7

De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva ao doutô

   Em           B7 Em

A filha adoentada Não come nem estuda,não dorme, não quer nada 

             _________              _________

             Am      B7              Em              Am      B7              Em

Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar

               Am Em               B7              Em

Mas o doutô nem examina Chamando o pai de lado Lhe diz logo em surdina 

        B7       Em B7        Em

Que o mal é da idade, que pra tal menina        Não há um só remédio Em toda a medicina

             ________              _________

             Am      B7              Em              Am      B7              Em

Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar

             ________              _________

             Am      B7              Em              Am      B7              Em        Em

Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar


