
CATEDRAL  ( Zélia Duncan )           -     -

Estilo : MPB

Introdução:

 

O deserto onde atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver

        Que o céu é maior     Tentei dizer, mas vi você Tão longe de chegar,         

mais perto de algum lugar É deserto onde eu te encontrei

Você me viu passar Correndo só, nem pude ver Que o tempo é maior

Olhei pra mim, me vi assim Tão perto de chegar     Onde você não está

   No silêncio uma catedral      Um templo em mim   Onde possa ser  imortal

Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir Vai resistir nosso  lugar

Solidão, quem pode evitar           Te encontro enfim    Meu coração, é secular

Sonha e deságua dentro de mim Amanhã, devagar, me diz como voltar

Se eu disser que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser, deixa pra depois

Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar, 

     mais perto de algum lugar
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WISH YOU WERE HERE  ( Pink Floyd )
   ...    ...

Estilo : Pop Roque

      So,  so you think you can tell,  heaven from hell?    Blue skies from pain? 

Can you tell a green field  From a cold steel rail ? A smile from a veil?

Do you think you can tell? Did they get you to trade Your heroes for ghosts ? 

Hot ashes for trees? Hot air for a cool breeze ? Cold comfort for change

And did you exchange,    a walk-on part in the war,     for a lead role in a cage...  

    How I wish, how I wish you were here We're just two lost souls swimming in a fishbowl

     Year after year         Running over the same old ground What have we found

The same old fears ? Wish you were here
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Anunciação ( Alceu Valença ) P.. P....   1

  2

Estilo : Baião   3

 

Na bruma leve das paixões que vem de dentro    Tu vens chegando

Pra brincar no meu quintal    No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento

                (Repete)

       E o sol quarando nossas roupas no va...ral

Tu vens Tu vens

Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens

Eu já escuto os teus sinais

A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais

Que tu virias Numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais

Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais

Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais
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O SOL (Jota Quest)

   ...    ...

Estilo : MPB

      Hey !!! Dor Eu não te escuto mais Você não me leva a nada  

     Hey !!! Medo Eu não te escuto mais Você não me leva a nada

       E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tenha Sol É pra lá que eu vou

       E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tenha Sol É pra lá que eu vou

PEIXE VIVO (Folclore Mineiro)  

   Como pode peixe vivo viver fora da água fria

   Como pode peixe vivo viver fora da água fria

   Como poderei viver    Como poderei viver

   Sem a tua,    Sem a tua,    Sem a tua, companhia

   Sem a tua,    Sem a tua,    Sem a tua, companhia
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ONDE ESTARÁ O MEU AMOR  ( Chico César )           -     -

Estilo : MPB P  -  1 2 1  -  3 2 1 2 

    Como esta noite findará         E o sol então rebrilhará Estou pensando em você...

Onde estará o meu amor ? Será que vela como eu?   Será que chama como eu ?

Será que pergunta por mim ? Onde estará o meu amor ?    Se a voz da noite responder 

Onde estou eu, onde está você Estamos cá dentro de nós Sós... Onde estará o meu amor?

Se a voz da noite silenciar       Raio de sol vai me levar 

Raio de sol vai lhe trazer 
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VIVER  ( Ulisses Higino ) Romântica  ( P - 121 3212 )

Bossa Nova

Estilo : MPB Samba

Morrer, agora não , vontade de viver... Amor, leva  eu amor!           Dedilhado

Chorar, agora não, vontade de amar... Meu bem, beija eu meu bem...

              Flores no caminho , Sol,  manhã...         Caminhar ao  lado teu Bossa

Nova

           Estrelas no jardim,  Luar...    Noite linda e eu nos lábios teus!

 

 

 

Morrer, agora não , vontade de viver... Amor, leva  eu    amor!

Chorar, agora não, vontade de amar... Meu bem, beija eu meu bem...

              Flores no caminho , Sol,  manhã...         Caminhar ao  lado   teu

           Estrelas no jardim, Luar...       Noite linda e eu nos lábios

teus
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FLY ME TO THE MOON  (Bart Howard) Bossa Nova

      P....   1    ... *   1    P

Estilo : Jazz   2   2

  3   3

Introdução :   

 

Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like

On      a,   Jupiter and Mars In other words, hold my hand

In other words,   baby, kiss me

 

Fill my heart with song And let me sing for ever more You are all I long for

All I worship and  adore In other words,   please be true

In other words, I love you
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Coração do Mar  (Ulisses Higino) Baião e Forró

Estilo : MPB

Quem balança o coração do mar é o vento

Eu oceano, pulso alegria, és tu Maria Balancê em mim

Baião

Baião do amor Nega, tu quem velejou nas ondas da emoção

 

Que tu em mim soprou!

Quem balança o coração do mar é o vento

Forró

Eu oceano, pulso alegria, és tu Maria Balancê em mim

Baião do amor Nega, tu quem velejou nas ondas da emoção

Que tu em mim soprou!
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Frisson (Tunai) Bossa Nova

 

Estilo : MPB

      Meu coração pulou Você chegou, me deixou assim Com os pés fora do chão

Pensei, que bom!      Parece, enfim, acordei         Pra renovar meu ser    Faltava mesmo 

chegar você Assim, sem me avisar   Pra acelerar um coração

Que já bate pouco De tanto procurar por outro         Anda cansado

 

Mas quando você está do lado Fica louco de satisfação Solidão nunca mais

Você caiu do céu   Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal,       me enfeitiçou

Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz cintilante

Estrela em forma de gente       Invasora do planeta, amor Você me conquistou

 

Me olha,          me toca      Me faz sentir Que é hora, agora

Da gente       ir
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