
STILL LOVING YOU (Ulisses Higino)

   ...    ...

Estilo : Música Popular

Yesterday morning I looked at the sky, lovely blue, but today is a new day

Yesterday night     I looked at the moon... Lo...vely  flower... But today is a new day

Yesterday you were my Rose, my special   Rose...

Baby, I      am happy because     today the day is lovely too

Baby, I      am happy because    today I have the same tenderness

in my heart, for you!
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NOSSO XOTE (Bixo de Pé) P ...   P ...

Estilo : Xote

Moreno me convidou para dançar um xote Beijou o meu cabelo Cheirou meu cangote

Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito

E foi nos braços deste moreno Que eu forrozeei até o dia clarear

Iô iô iô iô iô Me encantei por teu olhar Moreno chega mais pra cá

Meu dengo vem me  chamegar Iô iô iô iô iô Seu jeito de balancear 

o corpo inteiro    Faz meu coração bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar

 

conferido até aqui
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AI QUI SAUDADE DE OCÊ  ( Vital Farias ) P.. P....   1

  2

Estilo : Baião         Introdução:    3

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

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

Ai qui saudade de ocê 

Se um dia ocê se lembrar,  escreva uma carta pra mim

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

quero matar meu desejo    Lhe mando um monte de beijos, ai qui saudade sem  fim

 E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar ocê caia no choro

Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer           Trabalhar é minha sina 

Eu gosto mesmo é de ocê
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MEU ABRIGO  ( Banda Melim )      *     1   1

  2   2  

  3   3

Estilo : MPB

 ou    Batida Tradicional

Uh... Uh...uh... Uh... Uh... Desejo a você o que há de melhor

A minha companhia pra não se sentir só    O Sol a Lua e o mar, passagem pra viajar

Pra gente se perder e se encontrar       Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer

Rir a toa isé bom demais O meu melhor lugar sempre é você

Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou a sua cara-metade

Meu amor, por favor, vem viver comigo O teu colo é o meu abrigo

Uh... Uh...uh... Uh... Uh... Quero presentear com flores Iemanjá

Pedir um paraiso Pra gente se   encostar Uma viola a tocar

melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, brisa e paz

Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais   Olhar pro céu, sorrir e agradecer

(Refrão)
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RIACHO DO NAVIO  (Luiz Gonzaga e Zé dantas) P ...   P ...

Estilo : Xote

ou           -     -

Riacho do Navio corre pro Pajéu     O Rio Pajéu vai despejar no São Francisco

O Rio São Francisco vai bater no meio do mar     O Rio São Francisco vai bater no 

meio do mar    Se eu fosse um peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas 

e nesse desafio Saia lá do mar pro Riacho do Navio

      Saía lá do mar pro Riacho do   Navio Pra ver o meu brejinho fazer umas  caçada

Ver as pega de boi, andar nas vaquejadas Dormir ao som do chocalho e acordar com a 

passarada Sem rádio e nem notícia das terras civilizadas

Sem rádio e nem notícia das terras civilizadas
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VERBO-CORAÇÃO (Ulisses Higino) P.. P....   1

  2

Estilo : Baião   3

       Verbo coração, carinho... Letras-aconchego recitando estrelas...

Poesia namo... rando a Lua!

P    1

P - 1 2 3   2

  3  

       Verbo coração, florindo... Letras-azaléia, polinizando a prosa...

Poesia flore.... scendo a vida! Quando o verbo ecoa do tambor, no peito... 

P    1

P - 1 2 3   2

  3

Paz, perdão!       Se o coração chora, fala sem 

dizer, com.... paixão!     Verbo-passarinho a voar do ninho... Faz, verão!

Coração, no beijo, fala feito a flor: leve o meu perfume, amor!

            www.oficinadeviolao.com.br

zap (61) 981158638



NOITE FELIZ      P  -  1 2 3 2 1    ou       -         -

Estilo: Músicas de Natal

 

Noite feliz    Noite feliz Oh! Senhor!    Deus de amor! Pobrezinho nasceu em Belém

Eis na lapa Jesus nosso bem Dorme em paz oh! Jesus          Dorme em paz oh! Jesus

Noite de paz    Noite de amor Tudo dorme  em redor      Entre os astros que espargem a luz

Indicando o menino Jesus        Brilha a estrela da paz Brilha a estrela da paz

Noite feliz    Noite feliz    Eis que no ar vem cantar Aos pastores os anjos do céu

Anunciando a  chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador
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É POR VOCÊ QUE CANTO  (Paul Simon)           -     -

Estilo: MPB

        Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você      Este seu jeito de me abraçar

     Este seu jeito de olhar pra mim      Foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim

É por você que canto Quanto  mais você me abraça         Mais eu quero ter você 

Cada beijo que  você me dá Faz meu corpo todo estremecer             Sem  você eu sei que 

não teria nenhuma razão pra viver     É por você que canto       Pode tudo transformar 

Pode tudo se perder     Pode o mundo virar contra mim       Aconteça seja lá o que for

Cada dia que passar eu quero ainda muito mais, meu amor       É por você que canto
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ENTÃO É NATAL   (John Lennon/Yoko Ono)  VERSÃO: Cláudio Rabello

(opção 1)

Estilo: MPB           ...   ...

           -        - (opção 2)

Então é Natal e o que você fez ?     O ano termina e nasce outra vez       E então é Natal 

A festa cristã Do velho e do novo         do amor como um todo   Então bom Natal 

E um ano novo também Que seja feliz quem souber o que é o bem Então é Natal 

pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre       num só coração

Então bom Natal pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz afinal

Então bom Natal e um ano novo também Que seja feliz quem

    

souber o que é o bem 

Hare Rama, a quem ama. Hare Rama já Yroshima, Nagazaki, Mururoa.....aa
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EU SEI QUE VOU TE AMAR  (Tom Jobim)

Batida da  Bossa Nova

Estilo: MPB

Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida 

eu vou te amar Desesperadamente, eu sei que vou te amar   E cada verso meu será

Pra te   dizer que eu sei que vou te amar Por toda minha vida

Eu sei que vou chorar  A cada ausência tua eu vou chorar       Mas cada volta tua há de apagar

         O que essa ausência tua me causou          Eu sei que vou sofrer        a eterna desventura 

de viver         A espera de viver ao lado teu          Por toda a minha vida
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