
BOM DIA  ( Ulisses Higino )     -             - P - 1 2 3 2 1

Estilo : Infantil (MPB)

 

A luz nasceu, a vida acordou Tempo de dar bom dia! Pela manhã, um gesto de amor

Ao levantar, bom dia! Vida na terra Fogo, água e ar Recebam meu bom dia!

Deusa do amor, que a vida criou Receba o meu Bom dia !

DORME AMOR ( Ulisses Higino )           -     - P  - 1 2 3

Dorme pequenina  luz Brilho da vida Dorme pequenino amor

Dorme bela flor O céu             O mar

O docim de coco Mel do paraiso A paz... Você !
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PRETA, PRETA, PRETINHA            -     -

(Moraes Moreira / Galvão)

Estilo : MPB

Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha

Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca

Só, só,   somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser

Só, só,   somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser

 

Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha

Abre a porta e a janela E vem ver o Sol nascer Abre a porta e a janela

 

E vem ver o Sol nascer Eu sou um pássaro e vivo avoando

Vivo avoando sem nunca mais parar Ai, ai, ai, ai saudade não venha me matar

Ai, ai, ai, ai saudade não venha me matar Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha
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TOCANDO EM FRENTE  ( Almir Sater  )           -     -

Estilo : MPB P - 1 2 3 2 1

Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque  já chorei demais

Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe Eu só levo a certeza de que muito pouco sei

E nada sei Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs

   É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder   sorrir É preciso chuva para florir

Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha  e ir tocando em frente

Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias pela longa  estrada eu vou

Estrada eu sou Todo mundo ama um dia, todo mundo chora

Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós      compõe a sua história

E cada ser carrega o dom de ser capaz, de ser feliz
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ME NAMORA  ( Edu Ribeiro e Cativeiro )

Estilo : MPB

 

           Lembro que te vi caminhar Já havia um brilho no olhar        E junto com um sorriso seu

O teu olhar vem de encontro ao meu E o meu dia se fez mais feliz,          mesmo sem você 

perto de mim        Mesmo longe  de mim ...          Eu fico o tempo todo a imaginar 

o que fazer quanto te encontrar    Mas se eu fizer, o que vai dizer ?  Será que é capaz  

de entender Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você me notar

Por isso eu vim aqui te dizer Me namora   Pois quando eu saio, sei que você chora

E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora     Abre os braços

vem e me namora Eu quero dar vazão sentimento Mostrar que é lindo o que eu 

sinto por dentro      Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços vem e me namora
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Eus (Ulisses Higino) P - 1 2 1 - 3 2 1 2

Estilo : MPB Introdução:  G      G     C9   C9  ( P-123 )

Eus... Passarinho... A pedra, a gata, o barro, a lata, o Sol

          P  1

Eus... Hidrogênio... O estanho, o cobre, a mata, a prata, o lençol  2

 3

Pedaços de vento Raios de calor        Lua enluarando

   (Refrão)   o amor, amor, o amor... Também a saudade Rio que secou

O mundo e o submundo E a flor, a flor, a flor

    ( P-123 )

Eus... O caminho          Os passos, o mapa, o antes, o agora e o final

       P     1

              2

Eus... Abandono...            O adeus, o lamento...     Num canto sozinho... A dor               3

(Refrão)

Nas ruas, olhares , no tempo, há história Na vida, na morte , tragédia e glória

Em tudo estou e tudo está em mim!

Na divisão do dedilhado

tocar ( P - 123 ) em cada acorde.

No refrão e nas duas ultimas linhas

tocar com a "Batida Tradicional"
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SAMPA (Caetano Veloso) Bossa Nova

Estilo : MPB

      Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruso a Ipiranga e a avenida 

São João           É que quando eu cheguei por aqui eu nada antendi

Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas

Ainda não havia para mim Rita Lee A tua mais completa tradução

       P     1

              2

      1               3

      2 Alguma coisa acontece no meu coração

      3

  Que só quando eu cruzo   a ipiranga e a Avenida São João

Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que   vi, 

de mau gosto, mau gosto É que narciso acha feio o que não é espelho

E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não 

somos mutantes E foste um difícil começo afasta o que não conheço e quem vem 

      1

de outro sonho feliz de cidade       2 Aprende depressa a chamar-te de

      3

 reali..... dade    Porque és o avesso do avesso, do avesso, do avesso



Do povo oprimido nas filas , nas vilas favelas          Da força da grana que ergue e destrói coisas 

belas   Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas

Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas teus deuses da 

chuva Panaméricas de Áfricas utópicas túmulo   Do samba mais possível novo 

      1         

quilombo de zumbi       2 E os novos baianos passeiam na tua    garoa

      3

      P

      1

      E os novos baianos te podem curtir numa boa       2

      3

 

SOM de LUZ (Ulisses Higino) Bossa Nova  

Estilo : MPB

Som de amanhecer Se ele for feliz Veio de um sonho bom

Trazer luz pro coração Peito iluminar     Vida...

Dança... Ah... Vida dança!        Ah...  Dança a vida!

 

        ( P - 123 )
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CASINHA DE PALHA ( Beto Guedes ) Bossa Nova

Estilo : MPB

Introdução:

Eu moro      numa casinha de palha Que fica de trás da muralha naquela serra acolá 

P           

1           1 Eu moro      numa casinha de palha Que fica de trás 

2           2

3           3   

 

da muralha naquela serra acolá 

 

De longe ela nos parece arruinada Mas de perto ela é caiada de baunilha e manacá

De longe ela nos parece arruinada Mas de perto ela 

é caiada de baunilha e manacá
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NÃO PRECISA  ( Paula Fernandes )           -     -

Estilo : Sertanejo

Voce diz que não   precisa    Viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais

por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais 

pra você        Mas tem que ser assim       Pra ser de coração       Não diga não precisa ah ah ah

 

Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa ah ah ah...

           (percussão)

Eu já sonhei com a vida   Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você, tanto  faz 

Não diga  não   precisa   Eu digo que é preciso A gente se amar demais, nada  mais 

Volta ao (*)

       Mas tem que ser assim       Pra ser de coração       Não diga não precisa ah ah ah

Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa ah ah ah...
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AZUL DA COR DO MAR  ( Tim Maia )

   ...    ...

Estilo : MPB

Ah!        Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar

Dizer que aprendi

E...       na vida a gente tem que entender

Que um nasce pra sofrer  Enquanto o outro  ri

Mas...     quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar

Razão para viver

Ver...     na vida algum motivo pra sonhar

 

Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar
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