
O MEU MARTELO

 

I- Eu sou o Nelo, carpinteiro de profissão
O meu martelo é o meu ganha pão
Dizia o meu avô quando eu ainda era moço
Que um bom martelo tem que ter cabo grosso

O meu martelo agrada a toda a gente
A trabalhar de pé sou mais eficiente
O meu pai dizia, que é homem maduro
Que um bom martelo tem que ter o cabo duro

REFRÃO: O meu martelo tem o cabo grosso e duro
O meu martelo tem o cabo grosso e duro
O meu martelo tem o cabo grosso e duro
O meu martelo tem o cabo grosso e duro

II- Eu sou o Nelo, trabalho na minha área
O meu martelo é conversa diária
Dizem as mulheres, mesmo a exigente
Que um martelo assim agrada a toda a gente

Eu sou o Nelo, natural de Arouca
E o meu martelo põe toda a gente louca
Quem vos diz sou eu que sou muito experiente
Que um martelo assim agrada a toda a gente

REFRÃO: O meu martelo agrada a toda a gente
O meu martelo agrada a toda a gente
O meu martelo agrada a toda a gente
O meu martelo agrada a toda a gente

“Quim Barreiros”

O PAI DA CRIANÇA (kiz)

 

I- Na minha rua mora uma sopeira
Tem vinte anos e ainda não namora
Na minha rua mora uma sopeira
Tem vinte anos e ainda não namora

Aqui há dias apareceu inchada
Ai coitadinha, está perto da hora
Aqui há dias apareceu inchada
Ai coitadinha, está perto da hora

REFRÃO: Mas quem será, mas quem será
Mas quem será o pai da criança
Eu sei lá, sei lá
Eu sei lá, sei lá

Mas quem será, mas quem será
Mas quem será o pai da criança
Eu sei lá, sei lá



Eu sei lá, sei lá

II- Mas quem será o atrevido
Que nesse dia pela porta entrou
Mas quem será o atrevido
Que nesse dia pela porta entrou

Maldita a hora que a patroa descobriu
O malandro do patrão com a sopeira dormiu
Maldita a hora que a patroa descobriu
O malandro do patrão com a sopeira dormiu

“Mikas Cabral”

O RABO DO SEU BACALHAU

 

REFRÃO: Não importa se tem rabo, seja cozido ou grelhado
Interessa é ser bacalhau
Seja cru só com alho, o que eu gosto é de pescado
Não me importo se tem rabo

Não importa se tem rabo, seja cozido ou grelhado
Interessa é ser bacalhau
Seja cru só com alho, o que eu gosto é de pescado
Não me importo se tem rabo

I- Minha mulher está cheia de problemas
Quando ela cozinha um belo bacalhau
Ela não gosta que eu lhe coma o rabo
Porque tem espinhas e eu posso-me engasgar

E ela diz:
(- Olha, tu não voltas mais a comer, ouviste?)
Porque se tem rabo ainda te vai doer
E uma espinha ainda te vai p’rá garganta
E eu logo respondi, não me importa se tem rabo

 

“Saúl”

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”

PODE CHORAR

 

I- Quase que acabo com a minha vida
Você me pôs num beco sem saída
Por que fez isso comigo

Me dediquei somente a você
Tudo que eu podia, eu tentei fazer
Mas não, não adiantou

Você não sabe o que é amar
Você não sabe o que é amor
Acha que é somente ficar, ficar, ficar
E se rolar, rolou

Não se maltrata o coração
De quem não merece sofrer
Não vou ficar na solidão de mão em mão
Assim como você

REFRÃO: Pode chorar, mas eu não volto pra você
Pode chorar, você não vai me convencer
Pode chorar
Você se lembra o quanto eu chorei por você

Pode chorar, mas eu não volto pra você
Pode chorar, você não vai me convencer
Pode chorar
Você se lembra o quanto eu chorei por você

 

“Alexandre Pires”

PODE CHORAR

 



I- Quase que acabo com a minha vida
Você me pôs num beco sem saída
Por que fez isso comigo

Me dediquei somente a você
Tudo que eu podia, eu tentei fazer
Mas não, não adiantou

Você não sabe o que é amar
Você não sabe o que é amor
Acha que é somente ficar, ficar, ficar
E se rolar, rolou

Não se maltrata o coração
De quem não merece sofrer
Não vou ficar na solidão de mão em mão
Assim como você

REFRÃO: Pode chorar, mas eu não volto pra você
Pode chorar, você não vai me convencer
Pode chorar
Você se lembra o quanto eu chorei por você

Pode chorar, mas eu não volto pra você
Pode chorar, você não vai me convencer
Pode chorar
Você se lembra o quanto eu chorei por você

 

“Alexandre Pires”


