
MULHER SOLTEIRA

 

REFRÃO: Ei, quem tá aí
Se tem mulher solteira dá um grito que eu quero ouvir
Ei, quem tá aí
Se tem mulher solteira dá um grito que eu quero ouvir

(Essa música foi feita só prás mulheres
Só p’ra você mulher, p’ra mulher solteira
E p’ra casada que quer ser solteira só por uma noite)

I- Eu hoje vim prá festa, vim p’ra namorar
Eu vou beijar na boca até o dia clarear
Se você der bobeira, eu vou te pegar
Não é brincadeira, tou doido p’ra te amar

Te amar bem gostosinho, com muita paixão
Quem quiser agora, bata na palma da mão
Te amar bem gostosinho, com muita paixão
Quem quiser agora, bata na palma da mão

 

“Marcos”

O BILAU

 

I- O meu cavalo é mansinho mas de raça
Na manada nunca vi nada igual
É corpulento e por ser certificado
Por isso foi baptizado com o nome de Bilau

Por onde passa o cavalo chama a atenção
Nas feiras, em todo o lado é a atracção especial
E as mulheres que gostam de emoção
Adoram a excitação de montar o meu Bilau

REFRÃO: É Bilau p’ra lá, é Bilau p’ra cá
Pobre do cavalo não vai aguentar
Estas mulheres estão todas loucas
É o dia inteiro c’o Bilau na boca

É Bilau p’ra lá, é Bilau p’ra cá
Pobre do cavalo não vai aguentar
Estas mulheres estão todas loucas
É o dia inteiro c’o Bilau na boca

II- A rapaziada está a ficar revoltada
O meu Bilau, já falam em dar-lhe um fim
E as mulheres com a cabeça virada
Quando eu passo lá na rua vêm logo atrás de mim

Querem saber onde está o meu Bilau
Todas me pedem p’ra não esconder o jogo



Por favor, abre lá essa cancela
Põe o Bilau cá p’ra fora p’rá gente montar de novo

“Quim Barreiros”

PAZ PÁS (FUNANÁ)

 

I- Mas quem te disse, quem te disse que eu quero
E até desespero ficar no teu coração
Mas quem te disse, quem te disse que eu estou
Doido, doido nesse amor p’ra correr ao teu portão

Guardar a chave, oi oi
Do coração, ai ai
Tuga ou crioula, ui ui
Vou ser livre sem paixão, ai ué

REFRÃO: Eu hoje quero é paz, pás pás
Sentir o teu calor, ô ô ô
Sem nunca olhar p’ra trás, pás pás
Só amar sem ter amor

Eu hoje quero é paz, pás pás
Sentir o teu calor, ô ô ô
Sem nunca olhar p’ra trás, pás pás
Só amar sem ter amor

REFRÃO: Eu hoje quero é paz, pás pás
Sentir o teu calor, ô ô ô
Sem nunca olhar p’ra trás, pás pás
Só amar sem ter amor

Eu hoje quero é paz, pás pás
Sentir o teu calor, ô ô ô
Sem nunca olhar p’ra trás, pás pás
Só amar sem ter amor

“Némanus”

QUE BELA A VIDA

 

 

 

I- Um certo homem deixa a sua terra um dia

E pensa que bela a vida

E parte em busca de um sonho e alegria

E pensa que bela a vida

A auforia de partir pra um mundo novo

Só pensa que bela a vida



Hoje distante junto a outros do seu povo

Canta canções para a terra recordar

 

 

REFRÃO: Que bela a vida quando sabe que se ama

Estar distante e manter acesa a chama

Tanta saudade, ser feliz é uma quimera

Mas leva a vida a dizer que a vida é bela

 

Que bela a vida quando sabe que se ama

Estar distante e manter acesa a chama

Tanta saudade, ser feliz é uma quimera

Mas leva a vida a dizer que a vida é bela

 

 

II- E passa o tempo e trabalha sem cansar

E pensa que bela a vida

E pouco a pouco tem saudade do seu lar

E pensa que bela a vida

Quando anoitece e percebe estar sozinho

E pensa que bela a vida

Chora baixinho e recorda num instante

Que deixou tudo para ser um emigrante

 

 

"Roberto Leal"

SOU FÃ

 

I- Guarde esse sorriso só p’ra mim
E eu te dou o universo em meu olhar
Se sentir na pele um arrepio
São meus dedos te tocando p’ra te contar

REFRÃO: Sou fã do seu jeito



Sou fã da sua roupa
Sou fã desse sorriso estampado em sua boca

Sou fã dos teus olhos
Sou fã sem medida
Sou fã número um
E com você sou fã da vida

 

II- Guarde esse sorriso só p’ra mim
E eu te dou o universo em meu olhar
Se sentir na pele um arrepio
São meus dedos te tocando p’ra te contar

III- Quero convencer seu coração
Que o meu amor foi feito p’ra você
Quero te dizer que essa paixão
Não encontra outra forma p’ra dizer

 

“Pipoka”

TUDO A BOMBAR

 

I- A minha gaita tem um fole à portuguesa
É bonita concerteza e está sempre afinadinha
Já há quem diga, tocar nela é um regalo
Muita mulher portuguesa me gaba a concertina

Até já houve quem ma quisesse comprar
Diz que já está ensinada, já sabe tocar o fado
Eu sempre o disse, seja cá ou no estrangeiro
Que a minha gaita vai comigo p’ra todo o lado

REFRÃO: Estica o fole, encolhe o fole, como é bom vê-la tocar
Está tudo a bombar, está tudo a bombar
E a mulher portuguesa gosta de a ver esticar
Está tudo a bombar, está tudo a bombar

Estica o fole, encolhe o fole, como é bom vê-la tocar
Está tudo a bombar, está tudo a bombar
E a mulher portuguesa gosta de a ver esticar
Está tudo a bombar, está tudo a bombar

II- Há gaitas grandes e há gaitas pequenas
O importante é que todas toquem bem
A minha gaita está sempre afinadinha
Não falho uma revisão, vou gastando alguns vinténs

Até já houve quem ma quisesse comprar
Diz que já está ensinada, já sabe tocar o fado
Eu sempre o disse, seja cá ou no estrangeiro
Que a minha gaita vai comigo p’ra todo o lado



“Gabriell”

VEM VIVER A VIDA

 

I- Tu que estás chorando, porque choras tanto
Nessa solidão
Se tens um sorriso ainda mais bonito
Que o sol de verão

Tu que também choras, diz-me lá agora
Também o porquê
Esse brilho que é tão lindo
Nos teus olhos ninguém vê

Eu quero-te ver sorrindo
Por isso te digo mais uma vez

REFRÃO: Vem viver a vida
Vem cá, vem cá
Manda a tristeza embora
Vem cá, vem cá
Esta vida é linda e bem mais ainda
Quando não se chora

Vem viver a vida
Vem cá, vem cá
Manda a tristeza embora
Vem cá, vem cá
Esta vida é linda e bem mais ainda
Quando não se chora

 

“José e Ana malhoa”


