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FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

01. Xanduzinha - 2’21” 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 
Composição: Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira 
Ed. Fermata - BR LGG ISRC 12-00001 
 

 
O cabôco Marcolino 
Tinha oito boi zebu! 
Uma casa com varanda 
Dando pro norte e pro sul 
Seu paiol tava cheinho 
De feijão e de andu, 
Sem contar com mais uns cobre 
Lá no fundo do baú 
Marcolino dava tudo 
Por um cheiro de Xandú! 
 
Ai! Xanduzinha 
Xanduzinha, minha frô 
Como foi que você deixou  
Tanta riqueza pelo meu amor? 
Ai, Xanduzinha! 
Xanduzinha, meu xodó! 
Eu sou pobre, mas você sabe, 
Que o meu amor 
Vale mais que ouro em pó! (bis) 
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FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

02. Amei a toa - 3’25” 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 
Composição: Joquinho Gonzaga e João Silva 
Direto - BR LGG ISRC 12-00002 
 

 
Amar é coisa boa 
Só num foi bom pra mim. 
 
Ai, como amei à toa 
Ai, como fui ruim. (bis) 
 
Se hoje vivo a esmo 
Sem ter a quem clamar 
 
Culpado sou eu mesmo 
Por não saber amar. (bis) 
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03. A Sorte é Cega - 4’10” 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 
Composição: Luiz Guimarães 
Ed. ADDAF - BR LGG ISRC 12-00003 
 

 
Meu amor quando te vejo 
Fico a suspirar 
Por que é tu não vê,  
Que eu vivo a te esperar. (bis) 
 
Passarinho na gaiola  
Vive sempre a cantar 
Passa fome, passa sede 
Sem pedir, sem reclamar. 
Mas existe a diferença 
Passarinho eu não sou, 
Minha fome e minha sede 
É teu carinho, é teu amor. (bis) 
 
Meu amor quando te vejo 
Fico a suspirar 
Por que é tu não vê,  
Que eu vivo a te esperar. (bis) 
 
Dizem que a sorte é cega 
Só agora acreditei 
Por que fui gostar de ti? 
Meu amor isso eu não sei. 
Se ao menos eu pudesse alimentar esta ilusão 
Que ficou dentro de mim 
Machucando o coração. (bis) 
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04. Ranchinho de Paia - 2’39” 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 
Composição: Francisco Elion Caldas 
Ed. Universal - BR LGG ISRC 12-00004 
 

 
Ranchinho de paia 
Que abriga você 
Nas paias do coqueiro 
E só a lua nos vê 
  
Ranchinho de paia 
Onde tudo é amor 
A beleza da praia 
E o canto do pescador 
  
Ranchinho de paia 
Onde o chão é de areia 
Onde nós dois se agasaia 
Nesta casinha tão feia 
  
Mas pouca gente 
É feliz como nós 
Um canta pro outro 
E do vento, escutamos a voz. (bis) 
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FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

05. Cigarro de Paia - 3’29” 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 
Composição: Klécius Caldas e Armando Cavalcanti 
Ed. Irmãos Vitale - BR LGG ISRC 12-00005 
 

 
Meu cigarro de paia, 
Meu cavalo ligeiro, 
Minha rede de maia, 
Meu cachorro trigueiro. (bis) 
 
Quando a manhã vai clareando, 
Deixo a rede a balançar, 
No meu cavalo vou montando, 
Deixo o cão pra vigiar. 
 
Cendo um cigarro vez em quando, 
Pra esquecer de me alembrar, 
Que só me falta uma bonita morena, 
Pra mais nada me faltar, 
Que só me falta uma bonita morena, 
Pra mais nada me faltar. 
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FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

06. Sabiá - 2’32” 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 
Composição: Zé Dantas e Luiz Gonzaga 
Ed. Irmãos Vitale - BR LGG ISRC 12-00006 
 

 
A todo mundo eu dou psiu (psiu, psiu, psiu)  
Perguntando por meu bem (psiu, psiu, psiu)  
Tendo um coração vazio  
Vivo assim a dar psiu  
Sabiá vem cá também. 
  
Tu que anda pelo mundo (sabiá)  
Tu que tanto já voou (sabiá)  
Tu que fala aos passarinhos (sabiá)  
Alivia minha dor. 
  
Tem pena d'eu (sabiá)  
Diz! por favor (sabiá)  
Tu que tanto anda no mundo (sabiá) 
Onde anda o meu amor?  
Sabiá.... 
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FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

07. O Fole Roncou - 4’06” 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 
Composição: Nelson Valença e Luiz Gonzaga 
Ed. Tapajós - BR LGG ISRC 12-00007 
 

 
O fole roncou 
No alto da serra 
Cabroeira da minha terra 
Subiu a ladeira e foi brincar. (bis) 
  
O Zé Buraco, Pé-de-foice e Chico Manco 
Cabra Macho, Bode Branco, todo mundo foi brincar 
Maria Doida, Margarida, Florisbela, muito triste na janela 
Não dançou, não quis entrar. 
 
O fole roncou 
No alto da serra 
Cabroeira da minha terra 
Subiu a ladeira e foi brincar. (bis) 
 
Naquela noite me grudei com Juventina 
E o suspiro da menina era de arrepiar 
Baião bonito, tão gostoso e alcoviteiro 
Que apagou o candeeiro pro forró se animar. 
 
O fole roncou 
No alto da serra 
Cabroeira da minha terra 
Subiu a ladeira e foi brincar. (bis) 
 
Naquela noite eu fugi com Juventina 
Quem mandou a concertina meu juízo revirar 
Eu sei que morro de bala da carabina 
Mas o amor de Juventina me dá forças pra brigar. 
 
O fole roncou 
No alto da serra 
Cabroeira da minha terra 
Subiu a ladeira e foi brincar. (bis) 
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FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

08. Légua Tirana - 2’49” 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 
Composição: Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira 
Ed. Fermata - BR LGG ISRC 12-00008 
 

 
Oh! que estrada mais comprida. 
Oh! que légua tão tirana. 
Ai, se eu tivesse asas 
Inda hoje eu via Ana. 
 
Quando o sol tostou as foia 
E bebeu o riachão 
Fui inté o juazeiro 
Pra fazer minha oração 
Tô voltando estropiado 
Mas alegre o coração 
Padim Ciço ouviu a minha prece 
Fez chover no meu sertão. 
 
Oh! que estrada mais comprida. 
Oh! que légua tão tirana. 
Ai, se eu tivesse asas 
Inda hoje eu via Ana. 
 
Varei mais de vinte serras 
De alpercata e pé no chão 
Mesmo assim, como inda farta 
Pra chegar no meu rincão. 
 
Trago um terço pra Das Dores 
Pra Reimundo um violão 
E pra ela, e pra ela, 
Trago eu e o coração. 
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FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

09. Estrada de Canindé - 3’04” 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 
Composição: Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira 
Ed. Fermata - BR LGG ISRC 12-00009 
 

 
Ai, ai, que bom, 
Que bom, que bom que é 
Uma estrada e uma cabocla 
Cum a gente andando a pé 
 
Ai, ai, que bom, 
Que bom, que bom que é 
Uma estrada e a lua branca 
No sertão de Canindé. 
 
Artomove lá nem sabe se é home ou se é muié 
Quem é rico anda em burrico 
Quem é pobre anda a pé. 
 
Mas o pobre vê nas estrada 
O orvaio beijando as flô 
Vê de perto o galo campina 
Que quando canta muda de cor. 
 
Vai moiando os pés no riacho 
Que água fresca, Nosso Senhor! 
Vai oiando coisa a grané 
Coisas qui pra mode vê 
O cristão tem que andar a pé. 
 

  



P á g i n a  | 10 
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10. POT-POURRI I - 4’00” 
 
 

Riacho do Navio 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 

 Composição: Zé Dantas e Luiz Gonzaga 
Ed. ADDAF - BR LGG ISRC 12-00010 
 

 
Riacho do Navio 
Corre pro Pajeú 
O rio Pajeú 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. (bis) 
 
Ah! se eu fosse um peixe 
Ao contrário do rio 
Nadava contra as águas 
E nesse desafio 
Saía lá do mar pro Riacho do Navio 
Eu ia direitinho pro Riacho do Navio. 
 
Pra ver o meu brejinho 
Fazer umas caçada 
Ver as pega de boi 
Andar nas vaquejada 
Dormir ao som do chocalho 
E acordar com a passarada 
Sem rádio e sem notícia das terra civilizada. (bis) 
 
Riacho do Navio, Riacho do Navio, Riacho do Navio 
Eu tando lá na sinto frio. 
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Respeita Januário 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 

 Composição: Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga 
Ed. Fermata - BR LGG ISRC 12-00010 
 

 
Quando eu voltei lá no sertão 
Eu quis mangar de Januário 
Com meu fole prateado 
Só de baixo, cento e vinte, botão preto bem juntinho 
Como nêgo empareado 
Mas antes de fazer bonito de passagem por Granito 
Foram logo me dizendo: 
De Itaboca à Rancharia, de Salgueiro à Bodocó, Januário é o maior. 
E foi aí que me falou meio zangado o véi Jacó: 
- Luiz, respeita Januário! 
- Luiz, respeita Januário! 
- Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso 
- E com ele ninguém vai, "Luiz. 
- Respeita os oito baixo do teu pai! 
- Respeita os oito baixo do teu pai! 
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11. POT-POURRI II - 2’59” 
 

 
Pedido a São João 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 

 Composição: José Marcolino 
Ed. ADDAF - BR LGG ISRC 12-00011 
 

 

Se Deus quiser vou m’imbora pro sertão. (bis) 

Pois a saudade me aconselha o coração 

Manda que eu vá convidar Dona Chiquinha  

Para ser minha madrinha na Fogueira de São João. (bis) 

 

Chegando lá desabafo minha mágoa 

Encho uma garrafa d'água depois enterro no chão 

Peço a São João que apele pro Soberano 

Pra saber se para o ano chove cedo em meu torrão. (bis) 
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Caboclo Nordestino 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 

 Composição: José Marcolino 
Ed. ADDAF - BR LGG ISRC 12-00011 
 

 

Caboclo humilde, roceiro, disposto, trabalhador 

No remexer da sanfona escuta este cantador 

Que no baião fala ao mundo teu grandioso valor. (bis) 

  

E tu caboclo que vive com a enxada na mão 

Trabalhando o dia inteiro com a maior diversão 

Sem invejar a ninguém satisfeito a trabalhar 

Cada vez mais animado  

Esse teu suor pingado grandeza e honra te dá. 

  

Na tua humilde palhoça só se ver felicidade 

E quando chegas da roça te sentas mesmo a vontade 

Pra comer teu prato feito na mesa ou mesmo no chão 

A filharada em rebanho 

O teu prazer é tamanho 

De quem possui um milhão. 

  

Aqui nesta vida humana ninguém é melhor que tu 

Escuta esta homenagem de um cabra do Pajeú 

E outro do Rio Brígida dos carrascais do Exu. (bis) 
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12. POT-POURRI III - 6’02” 
 
 

Aproveita Gente 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 

 Composição: Onildo Almeida 
Ed. Universal - BR LGG ISRC 12-00012 
 

 

Aproveita gente que o pagode é quente  

É forró pra toda essa gente se espalhar  

Êita, coisa boa! Êita, pessoá! 

Hoje aqui a páia voa vamo gente aproveitar  

 

O resfunlengo desse fole não é mole  

Todo mundo aqui se bole  

Com o seu resfunlengar  

E o sanfoneiro que não só faz resfunlengo  

Quando sai do lengo-lengo bota pra improvisar. 
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 Nem se Despediu de Mim 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 
Composição: Luiz Gonzaga e João Silva 
Ed. Warner - BR LGG ISRC 12-00012 
 
 

Nem se despediu de mim, 

Nem se despediu de mim, 

Já chegou contando as horas, 

Bebeu água e foi-se embora, 

Nem se despediu de mim. (bis) 

 

Te assossega coração 

Esse amor renascerá 

Vai-se um dia mais vem outro 

Aí então, quando ele voltar 

Quebre o pote e a quartinha 

Bote fogo na tamarinha 

Que ele vai se declarar. 
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Noites Brasileiras 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 
Composição: Luiz Gonzaga e Zé Dantas 
Ed. Irmãos Vitale - BR LGG ISRC 12-00012 

 

 

Ai que saudades que eu sinto 

Das noites de São João 

Das noites tão brasileiras, das fogueiras 

Sob o luar do sertão. (bis) 

 

Meninos brincando de roda 

Velhos soltando balão 

Moços em volta à fogueira 

Brincando com o coração 

Eita, São João dos meus sonhos. 

Eita, saudoso sertão, ai, ai... 
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Fogo sem Fuzil 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 
Composição: Luiz Gonzaga e Zé Marcolino 
Ed. ADDAF - BR LGG ISRC 12-00012 

 

 

Eu esse ano vou me embora pro sertão 

Pra dançar pelo São João,  

Farriar com mais de mil 

Ver o velhotes atirar de granadeiro, 

E a moçada no terreiro tirar fogo sem fuzil. (bis) 

  

A meninada a brincar de ané, 

Pamonha e café sempre na mesa, 

E as moreninhas pra servir com alegria, 

Quando for no outro dia tem buchada com certeza. 
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Olha pro Céu 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 
Composição: Luiz Gonzaga e Luiz Fernandes 
Ed. Irmãos Vitale - BR LGG ISRC 12-00012 

 

 

Olha pro céu, meu amor 

Vê como ele está lindo 

Olha praquele balão multicor 

Como no céu vai sumindo. (bis) 

 

Foi numa noite, igual a esta, 

Que tu me deste o teu coração 

O céu estava assim em festa 

Pois era noite de São João 

Havia balões no ar 

Xote, baião no salão 

E no terreiro o teu olhar,  

Que incendiou meu coração. (bis) 
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São João na Roça 
CD 19 - 2012 - FLÁVIO JOSÉ CANTA LUIZ GONZAGA 
Composição: Luiz Gonzaga e Zé Dantas 
Ed. Irmãos Vitale - BR LGG ISRC 12-00012 

 

 

A fogueira tá queimando 

Em homenagem a São João 

O forró já começou 

Vamos gente, arrasta-pé nesse salão. (bis)           

  

Dança Joaquim com Zabé, 

Luiz com Iaiá, 

Dança Janjão com Raqué, 

E eu com Sinhá, 

Traz a cachaça Mané! 

Que eu quero ver, 

Quero ver paia avuar. 
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01. Arranchando - 3’23” 
CD 18 - 2011 - TÁ DO JEITO QUE EU QUERIA 
Composição: Anchieta Dali e Carlos Vilela 
Direto - BR LGG 1100001 
 
 

Tem um desejo 
Imaculado no meu peito 
Abre a cancela do teu coração 
Quero espiar se o teu amor está no jeito 
Se madurou a fruta da paixão. 
 
Tô arranchado no teu pensamento 
Trago argumentos pro nosso querer 
Vou viajando nas asas do vento 
Buscando a flor da primavera do prazer. 
 
Se eu chorar, vem, não vou sofrer. 
Mas se eu sorrir 
O meu sorriso vem de dentro de você. 
Se eu conduzir o tempo, 
Se eu sonhar, 
O meu delírio, na verdade, é mais que um sonho, 
É só vontade de te ver,  
É só vontade de te ver. (bis) 
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02. Como vai você? - 3’42” 
CD 18 - 2011 - TÁ DO JEITO QUE EU QUERIA 
Composição: Dorgival Dantas 
Ed. Universal Music - BR LGG 1100004 
 

 
Eu sei 
Você jamais irá me perdoar 
Pelo meu erro vou ter que pagar 
Mas eu queria tanto só saber 
Como vai você? 
 
Sei que errei 
Mas o meu erro eu posso concertar 
Até porque não quis continuar 
Eu só queria ficar com você,  
Somente com você. 
 
Mas você não me deu,  
A chance pra provar 
Quando mais precisei 
Eu não te encontrei 
Você tentou achar 
Felicidade 
Em outros braços. 
 
Mas se quiser tentar 
Podemos esquecer 
E tudo irá mudar 
Isso você vai ver 
Sabe porque, amor? 
Você foi quem, eu mais amei. 
Amei. 
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FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

03. Paixão Malvada - 4’21” 
CD 18 - 2011 - TÁ DO JEITO QUE EU QUERIA 
Composição: Mestrinho e Erivaldinho do Acordeon 
Direto - BR LGG 11-00009 
 
 

Ah! esse meu coração fica sem jeito 
Quando eu passo pertinho de ti 
Sei que você não quer mais os meus beijos 
Mais eu ainda estou aqui. 
 
Porque? 
Você não aparece, não quer mais me vê 
Me de mais uma chance d'eu amar você 
Garanto que você não vai se arrepender 
 
Eu sei, eu sei que errei contigo, sei que vacilei,  
Agora é diferente porque eu mudei 
Você só conhece o amor com medo de perder. 
 
Eita, paixão malvada, 
Eita, essa dor me mata, 
Eita... coração! 
Eu quero ficar numa boa, 
Será que tu me perdoa, 
Ou é só ilusão? 
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FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

04. Tá do Jeito que eu Queria - 3’22” 
CD 18 - 2011 - TÁ DO JEITO QUE EU QUERIA 
Composição: Dorgival Dantas 
Ed. Universal Music - BR LGG 1100004 
 
 

Tá, tá, tá do jeito que eu queria, 
Tá, tá e não podia dia tá melhor, 
Tá, tá, hoje eu amanheço o dia,  
Nunca vi tanta alegria, tanta gente no forró. (bis) 
 
Se apagar a luz a gente acende um candeeiro 
E diz pro sanfoneiro pra não parar de tocar 
Ficar no cadeado, só no som da sanfoninha 
Ter a noite todinha vai ser pouco pra dançar. 
 
Um forrozinho desses meu amigo eu nunca vi 
Pode ser parecido mas não é como esse aqui 
Forró pra mim tem que ter um bom sanfoneiro 
Zabumbeiro, triangêro, pro mundo inteiro aplaudir. (bis) 
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05. De Olho na Janela - 3’09” 
CD 18 - 2011 - TÁ DO JEITO QUE EU QUERIA 
Composição: João Silva 
Direto - BR LGG 1100006 
 
 

Estou de olho miudinho 
Só de olhar pra casa dela 
Olhar pra casa dela 
 
É um olho na porta 
O outro na janela 
E é da porta pra janela 
Pra vê se eu vejo ela. (bis) 
 
O amor é bonito é maravilhoso 
É gostoso é um olhar de uma mulher 
Quando agente quer e quando ela quer 
E é esse quer não quer que tá me machucando 
Machucando, machucando, machucando sim 
Coitadinho de mim, apaixonado como estou 
Ou ela vem à janela 
Ou então hoje eu morro de amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  | 25 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

06. Quando os dois se quer - 2’44” 
CD 18 - 2011 - TÁ DO JEITO QUE EU QUERIA 
Composição: Antônio Barros 
Direto - BR LGG 11-0000 
 
 

Só dou o meu amor,  
Se tu me der o teu. 
Se tu me der o teu,  
Se tu me der o teu. 
 
Não vale a pena, 
Se tu não me der, 
Se tu não me der,  
Se tu não me der. 
 
A vida é boa mais só tem valor 
Quando tem amor 
Quando os dois se quer. (bis) 
 
Que vale agente amar, sem ser amado? 
Que vale beijar, sem ser beijado? 
Que vale um amor desesperado? 
Que vale relembrar o que morreu? 
Que vale o adeus ou despedida? 
Só dou o meu amor, se tu me der o teu. 
 
Se tu me der o teu,  
Se tu me der o teu. (bis) 
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07. Comer na Mão - 3’42” 
CD 18 - 2011 - TÁ DO JEITO QUE EU QUERIA 
Composição: Chico César 
Ed. Deck - BR LGG 1100007 
 
 

Você vai comer na minha mão 
E só vai passar fome se quiser 
Porque que eu lhe ofereço o coração, 
E você fica pegando no meu pé? 
Você vai comer na minha mão 
Se lambuzar e lamber o prato. 
 
Você 
Vai comer sim 
Para provar em mim  
O que é amor de fato. (bis) 
 
Cê não tá vendo que é tempo perdido 
Todo esse muído, essa pagação 
Passarim preso vive de ôio cumprido  
Canta tão doído pois num pode avuar não 
O ser humano tem a mesma natureza  
Ver tanta beleza e abre o coração 
 
A regra diz pra comer na mesa  
Mas gostoso com certeza é comer na mão. (bis) 
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08. Paixão sem Compromisso - 3’13” 
CD 18 - 2011 - TÁ DO JEITO QUE EU QUERIA 
Composição: Dorgival Dantas 
Ed. Universal Music - BR LGG 1100002 
 
 

Eu pensava que era amor, 
Tanto que me entreguei 
Você me desperdiçou, 
Veja só onde eu cheguei 

Fui à beira do limite, 
Sei que me precipitei 
Mas você foi diferente, 
Fez loucuras que eu gostei 

Me enganou tão facilmente, 
Como eu nunca me enganei 
Invadiu meu consciente, 
Bagunçou e eu nem notei 

Tem nada não, a vida é isso 
Quem corre risco 
Tem que ganhar ou perder 
Numa paixão sem compromisso 
Já deixa claro que alguém tem que sofrer 

Pra quê mudar tão de repente 
Tem tanta gente que também já se enganou 
Quem sabe se bem lá na frente 
Eu não encontre um grande amor 
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09. Pra virar Lobisomem - 3’11” 
CD 18 - 2011 - TÁ DO JEITO QUE EU QUERIA 
Composição: Antônio Barros e Cecéu 
Direto - BR LGG 1100008 
 
 

Todo pé-rapado quer dançar com meu amor 
Por isso é que eu não vou pr'aquele forró 
Eu faço pedra virar pó 
Eu enfrento furacão 
Ressuscito Lampião 
Pego a cobra e dou um nó 
Se um cabra safado for dançar com meu bem 
E vou ficar zangado e não respeito ninguém 
 
Ai, o pau come, ai o pau come, 
Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem. (bis) 
 
Fico todo arrepiado, assanhado, malucado 
Se me sinto desprezado no forró que tá meu bem 
Se meu bem com outro homem for dançar 
Não sei como vai ficar 
Não respeito ninguém. 
 
Ai, o pau come, ai o pau come, 
Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem. (bis) 
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10. Um Pedido à São João - 3’13” 
CD 18 - 2011 - TÁ DO JEITO QUE EU QUERIA 
Composição: Raimundinho do Acordeon 
Direto - BR LGG 1100013 
 
 

Meu São João, eu venho lhe fazer, 
Meu São João, Um pequeno pedido, 
Meu São João, pra que o meu coração, 
Meu São João, jamais seja ferido. 
 
Eu já amei demais, 
Quis ser um bom rapaz,  
Estou arrependido. (bis) 
 
Meu São João, Agora eu lhe peço, 
Meu São João, que venha me ajudar, 
Meu São João, minhas rimas quebradas, 
Meu São João, me ajude a emendar, 
Meu São João, no balanço da rede, 
Meu São João, eu quero me balançar. 
 
Já está na hora de abrir a grande roda 
Pra fogueira clarear. (bis) 
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01. Pra quê Dividir? - 4’05” 
CD 17 - 2008 - DOM CRISTALINO 
Composição: Marquinhos Maraial e Edu Luppa 
Direto - BR LGG ISRC 08-00001 
 
 

Tô precisando de um aconchego no seu cobertor 
A gente tem que se aquecer de novo com a mesma garra 
O nosso beijo já perdeu a graça não tem mais calor 
A gente tem que encontrar um jeito de arrumar a casa. 
 
Se ligue aí que eu tô te dando a deixa pra reconstruir a nossa união 
Mexer na brasa, açoitando o fogo pra aquecer de novo a nossa paixão 
A gente tá perdendo muito tempo assim na base do “só vou se você for” 
Eu te convido pra tentar de novo em nome desse amor. 
 
Pra que dividir?  
Se separando um do outro vai ser igual a sofrer. 
Pra que dividir? 
Se pra nós dois ganhar, vai ser melhor somar eu e você. 
Pra que dividir? 
Se ainda temos tanto pra viver,  
Dividindo o coração da gente é que vai perder. (bis) 
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02. Minha Mãe - 4’08” 
CD 17 - 2008 - DOM CRISTALINO 
Composição: Flávio Leandro 
Direto - BR LGG ISRC 08-00002 
 
 
Eu sei 
Que a estrada é longa e tudo tem um fim 
Mas eu te peço não chores por mim 
Eu te prometo, voltarei um dia 
 
Eu vou 
Seguir a minha sina de bom cantador 
Rezando a oração que você me ensinou 
No embalo da canção que já me fez dormir 
 
E aí 
Nas estradas da vida por onde eu andar 
Nos becos e avenidas do meu caminhar 
Pra sempre minha mãe eu vou lembrar de ti 
 
Mãe eu nunca esquecerei 
Teu carinho e tua fé 
Mas a vida é complicada 
E você sabe como é 
Vai-se um dia, vem o outro 
A gente cresce, o mundo obriga 
Se eu pudesse, eu voltaria, mãe 
De novo pra sua barriga 
 
A gente cria asas 
Depois que vira um passarinho quer voar 
As pernas pelo mundo e o coração no lar 
Nos braços da saudade tenta ser feliz. (bis)  
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03. Fuxico - 4’23” 
CD 17 - 2008 - DOM CRISTALINO 
Composição: Flávio Leandro 
Direto - BR LGG ISRC 08-00003 

 
 

O meu amor 
Ficou com raiva d'eu 
E me mandou embora 
Eu juro que doeu 
E que a saudade agora 
Devora feito fogo 
Quando vai queimar. 
 
O meu amor 
Por causa de um fuxico 
De uma coisa à toa 
Trocou o nosso ninho 
Que era coisa boa 
Por uma indiferença 
Que não tem mais fim 
 
Tem nada não 
Eu choro todo pranto 
Que for pra chorar, 
Eu pago todo preço 
Que for pra pagar, 
Mas vou morrer 
Dizendo que não te esqueci. (bis) 
 
E quando a saudade apertar 
Não deixe de telefonar 
Pra esse que ainda te ama 
Que vive doidinho de vontade 
De ter seu amor sem maldade 
Pra acender o calor dessa chama. (bis) 
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04. Dom Cristalino - 4’01”  
CD 17 - 2008 - DOM CRISTALINO 
Composição: Pinto do Acordeon 
Direto - BR LGG ISRC 08-00004 

 
Eu tenho sangue latino 
E canto desde menino 
Isso é coisa do destino 
Que a natureza doou 
 
Eu tenho o dom cristalino 
Na sanfona ou violino  
Sou modesto tocador 
 
Eu tenho fé no Divino 
Coragem de Virgulino 
Mas a paixão me dominou. 
 
O meu coração é tão forte 
Já venceu até a morte 
Só não resistiu ao amor. (bis) 
 
Na terra, no ar, no mar, 
Por onde eu andar 
Vou me lembrar de você. 
A música, o amor e a paixão 
Acalma o meu coração 
Ilumina o meu viver. 
 
Eu sou como um passarinho 
Que faz o seu próprio ninho 
Sem ter medo de enfrentar 
A chuva, o frio, o calor 
Na mira de um caçador 
Tenho forças pra voar (bis)  
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05. Dança da Vida - 3’27” 
CD 17 - 2008 - DOM CRISTALINO 
Composição: Anchieta Dali e Carlos Vilela. 
Direto - BR LGG ISRC 08-00005 

 
 

Se você quer ouvir meu coração 
Venha pura 
Viajar pelas ondas do baião 
A procura 
Do prazer escondido na dança do amor 
Desvendar os segredos do tempo e sonhar 
Cultivar a flor do bem viver  
Pro milagre da vida acontecer 
E cantar. 
 
A beleza de quem tem amor vai mostrar 
Que o sentido da vida é amar. (bis) 
 
Semear bem no trigo desse chão 
Cada bago de vida é uma cura 
Onde a candura vai pendoar, 
Onde a candura vai pendoar. 
 
Quando a luz traz o fogo da paixão, sina pura 
É remédio pra dor de solidão, inatura 
Derramar um sorriso no jardim do amor 
Onde o sonho tem cheiro de vida e tem cor 
Afinal os acordes vão tecer 
Pro milagre da vida acontecer 
E cantar. 
 
A beleza de quem tem amor vai mostrar 
Que o sentido da vida é amar. (bis) 
 
Semear bem no trigo desse chão 
Cada bago de vida é uma cura 
Onde a candura vai pendoar. (bis) 
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06. Vá Embora! - 3’59” 
CD 17 - 2008 - DOM CRISTALINO 
Composição: Dorgival Dantas 
Direto - BR LGG ISRC 08-00006 

 
 

Você 
Mexeu comigo e foi ficando por fora 
Fez o seu jogo e disse que agora vai embora 
Que não tem nada que te faça mais ficar 
Eu vou fazer de conta que você tá com razão 
Vou discutir baixinho com meu coração 
Pra ver se ele não me faz te procurar 
Eu sei, vai ser difícil mas eu vou me segurar 
Vou fazer de tudo para nem sequer ligar 
Quero apagar você de vez dos sonhos meus 
Cansei de ser um bobo, ser escravo, ser menino 
E viver chorando e você sempre sorrindo 
Sem se importar com os sentimentos meus. 
 
Vá embora! 
Já que você não quer ficar, pode ir embora! 
Não fique aqui mas por favor, vá logo agora! 
Não tem pra que ficar tentando se explicar. 
Vá embora! 
Não fale nada por favor, pode ir embora! 
Sei que você nunca me amou por isso agora, 
Sou eu que peço pra você se retirar. 
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07. A Ponteira e o Pião - 3”49” 
CD 17 - 2008 - DOM CRISTALINO 
Composição: Maciel Melo e Genaro 
Direto - BR LGG ISRC 08-00007 

 
 

Inda me lembro do meu tempo de menino  
Quando eu via Celestino desenhando Lampião  
 
Pintando as flores da ribanceira do rio  
E eu, um moleque vadio, uma ponteira e um pião (bis)  
 
E a meninada toda ali arrodeando  
As cores se juntando, formando um belo balão  
E Petrolina tão bela se debruçava  
E Juazeiro lhe abraçava dando “Viva a São João”  
(bis)  
 
Era São João e a cidade pipocava  
O céu brilhava alumiando meu amor  
Juazeiro é a minha outra asa  
Saí de casa no balanço do vapor  
Petrolina é linda, é grande, é bela  
Juazeiro, um beijo no coração  
 
Viva João Gilberto,  
Viva Geraldo Azevedo, 
Viva São Pedro, Santo Antônio e São João. (bis)  
 
Petrolina, minha jardineira, 
Juazeiro, meu pé de fulo, 
 
Eu levo as duas dentro desse velho peito  
Faço uma cama e me deito e vou sonhar com o meu amor (bis)  
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08. Linha Cigana - 3’27” 
CD 17 - 2008 - DOM CRISTALINO 
Composição: Miguel Marcondes 
Direto - BR LGG ISRC 08-00008 
 
 

Linha na palma da mão  
Não diga que não vou poder mais com ela encontrar  
Diga que a cigana engana e ficou sem querer me falar  
Frases que estava lendo  
Quando eu vinha vendo  
Todo o meu destino traçar  
Fez como quem não viu o amor onde mora  
 
Dei um cochilo na rede esperando sonhar  
Esquecendo a lembrança que ronda e nunca me esquece  
Cresce um desejo imenso do jeito de amar  
E dormir abraçado curtindo o seu corpo de lã  
 
Frio da manhã, beijo de hortelã 
Onda que passa deixando alegria no peito (bis). 
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09. O Meu Direito - 3’21”  
CD 17 - 2008 - DOM CRISTALINO 
Composição: Dom Fontinelli 
Direto - BR LGG ISRC 08-00009 

 
É... Eu só quero uma chance por favor 
Minhas mãos já retratam quem eu sou 
Eu só quero vencer nessa cidade 
Produzir, não perder a dignidade 
Sou decente, sou um trabalhador 
 
Não... não comungo com tanta hipocrisia 
Na verdade eu conheço o meu direito 
Posso até ser um cidadão comum 
Mas entenda não quero ser mais um 
E melhor me tratar com mais respeito. 
 
Seu direito termina onde começa o meu 
Não aceito jamais sua provocação 
O que faço enfim me dá orgulho 
Não me tire do sério, pois eu juro 
Não vai ser boa a minha reação. (bis) 
 
Não... eu não vim para ser um perdedor 
Minha luta não pode ser em vão 
Vou trilhar como quer o meu destino 
Com a garra de todo nordestino 
Escrever minha história nesse chão 
 
É... eu só quero um motivo pra sorrir 
No meu coração só plantei amor 
Se o destino enfim não for cruel 
Com certeza eu inverto esse papel 
Com o brilho de um grande vencedor. 
 
Acredito demais de que eu sou capaz 
E já é o bastante pra quem quer vencer 
Eu nasci nu e hoje estou vestido 
Sou capaz e já estou convencido 
Que querer na verdade é poder. (bis) 
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10. O Rei da Garapa - 3’44” 
CD 17 - 2008 - DOM CRISTALINO 
Composição: Flávio Leandro 
Direto - BR LGG ISRC 08-00010 

 

 
Brasil gigante sai de cima desse muro  
Num tá vendo que o futuro tá tardando pra chegar  
Não seja tolo vem curtir tua riqueza  
Que a sábia mãe natureza de bandeja mandou dar  
Água potável vai valer mais que petróleo  
E a mamona traz o óleo rumo à Arábia Nordestina  
Um Zé Matuto, sem brigar, sem fazer guerra  
Vai tirar do pé da serra seus barris de gasolina  
Cana de açúcar vai ser tua companheira  
Meu Brasil não faz besteira, ganhe o jogo, mude o clima.  
 
Tem tanta água em tua terra  
E tanto açúcar em tua cana  
Mistura tudo ganhe o mapa  
Vamos ser rei da garapa  
Na ressaca americana. (bis)  
 
Se o brasileiro não fosse tão estrangeiro  
Com certeza o mundo inteiro vinha lhe admirar  
Diz um ditado quem se abaixa mostra a calça  
Meu Brasil, mala sem alça, tá difícil de arrastar  
Plante a vergonha na roça da safadeza  
Jogue com cartas na mesa, mate a cobra e mostre o pau  
Plante o ensino pra poder colher progresso  
Garantir o teu ingresso na riqueza mundial  
Passe a tesoura na pornô-democracia  
Num país de baixaria a cultura vai se dar mal.  
 
Tem tanta água em tua terra  
E tanto açúcar em tua cana  
Mistura tudo ganhe o mapa  
Vamos ser rei da garapa  
Na ressaca americana. (bis)  
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11. A Força da Paixão - 3’22“ 
CD 17 - 2008 - DOM CRISTALINO 
Composição: Pinto do Acordeon 
Direto - BR LGG ISRC 08-00011 

 
 

Andava triste,  
Cabisbaixo, sem destino  
Faltava tino e coragem pra procurar  
O que eu sonhava quando era pequenino  
Desde menino aprendi que é bom amar  
E que o amor sempre traz felicidade  
Mas na verdade devo tudo a você  
O seu amor me renasceu com liberdade  
Me conheci depois que descobri você. (bis)  
 
É incontrolável a força da paixão  
Invade o coração faz doer sentir saudade  
Provoca obsessão, tristeza, solidão, 
Dá dor de cotovelo e às vezes é covarde  
Faz tanta confusão na nossa relação  
Rói-rói, dentro do peito  
Chororô, desilusão  
Mas nunca dei bandeira pra ninguém perceber  
Que só me conheci depois que descobri você. (bis)  
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12. Juntando os Troços - 3’25” 
CD 17 - 2008 - DOM CRISTALINO 
Composição: Dorgival Dantas 
Direto - BR LGG ISRC 08-00012 

 
 

Se você quiser  
Nós vamos juntar o troços  
Eu acho que seja um bom negócio. (bis)  
 
Você tá sozinha  
E eu também tô  
Você tá querendo  
E eu também tô  
Todos dois carentes 
Carentes de amor  
 
Então vamos lá 
vem logo pra cá  
Ou chame que eu vou. (bis)  
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01. Difícil Demais - 3'44"  
 CD 16 - 2006 - TÁ BOM QUE TÁ DANADO 
 Composição: Os Nonatos. 

Ed. LBC BR LGG ISRC 06-00001 
 
 

De todo jeito procurei um jeito 
Mas não houve um jeito de me aproximar 
Nem uma palavra, nem sim, nem que não 
Um pequeno riso, um simples olhar 
Não sabe meu nome nem quer aprender 
Quando telefono, não pode atender 
Se marco um encontro, há um imprevisto 
Pode me dar fora mas eu não desisto 
 
Conquistar você é difícil demais 
Se você fosse fácil eu não iria atrás 
Ganhar você é difícil demais 
Se você fosse fácil eu não iria atrás. (bis) 
 
Não deu email nem me deu um meio 
De remeter carta e receber resposta 
Estou em dúvida se lhe mando flores 
Eu nem sei ainda do que você gosta 
Já estou sabendo em quê você trabalha 
E a academia onde você malha 
Espiono fora como um detetive 
Pra ficar por dentro como você vive 
 
Conquistar você é difícil demais 
Se você fosse fácil eu não iria atrás 
Ganhar você é difícil demais 
Se você fosse fácil eu não iria atrás (bis)  
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02. Orgulho de Ser Nordestino - 4'50" 
 CD 16 - 2006 - TÁ BOM QUE TÁ DANADO 

Composição: Flávio Leandro 
Ed. LBC BR LGG ISRC 06-00002 
 
 

Além da seca ferrenha 
Do chão batido e da brenha 
O meu Nordeste tem brio 
Quer conhecer então venha 
Que eu vou te mostrar a senha 
Do coração do Brasil 
São nove estados na raia 
Todos com banho de praia 
Num céu de anil e calor 
São nove estados unidos 
Crescentes fortalecidos 
Onde o Brasil começou. 
 
E hoje no calcanhar da ciência 
Formam uma grande potência 
Irrigando o chão que secou 
É verdade que a seca ainda deixa seqüela 
Mas foi aprendendo com ela 
Que o nosso Nordeste ganhou 
Deixou de viver de uma vez de esmola 
E foi descobrindo na escola 
A grandeza do nosso valor. 
 
Eu quero é cantar o Nordeste 
Que é grande e que cresce 
E você não conhece doutor. 
De um povo guerreiro, festivo e ordeiro 
De um povo tão trabalhador 
Por isso não pise, viaje e pesquise 
Conheça de perto esse chão. 
Só pra ver que o Nordeste 
Agora é quem veste 
É quem veste de orgulho a nação. 
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03. Pra Você Voltar pra Mim - 4'09" 
 CD 16 - 2006 - TÁ BOM QUE TÁ DANADO 

Composição: Dorgival Dantas 
Direto - BR LGG ISRC 06-00003 
 
 

Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu, 
Fala pra todo mundo que o seu maior erro foi eu, 
Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar, 
Me desculpe chorar mas é que sinto tanta saudade. 
 
Do seu corpo sobre a nossa cama juntinho ao meu, 
Das carícias, dos beijos e abraços que você me deu, 
Você pode até não mais voltar mas procure entender, 
Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver. 
 
As palavras que saem de mim vem do meu coração, 
São palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão, 
É uma pena você me escutar e não me entender, 
Que ninguém vai te amar como eu isso você vai ver. 
 
Se amanhã você vier me procurar 
E não me achar é porque já te esqueci 
Não vá pensar que eu nunca te amei 
Sabes que até chorei pra você voltar pra mim. (bis) 
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04. Papel de Confeito - 3'36" 
 CD 16 - 2006 - TÁ BOM QUE TÁ DANADO 

Composição: Chico Bezerra e Júnior Vieira 
Ed. LBC BR LGG ISRC 06-00004 
 
 

Eu te dei o meu amor maior 
Do tamanho que cabia dentro do meu peito 
Me desse em troca um amor pequeninho 
Quase nada, embrulhadinho 
Num papel de confeito 
Não caricia tanta pena deu 
Meu coração percebeu o que você queria 
Zombou de mim pintou e bordou 
Abusou e me ofertou essa ninharia. 
 
Aí amor 
Já aprendi viver sem nada 
Já surrei ponta de faca 
Dei o lombo pra estaca 
Já levei muita lapada 
Bobinha que tolice a tua 
Me dá uma esmola de amor 
Pensando que eu sou 
Moleque de rua (bis)  
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05. Quadrado Feito uma Rapadura - 4'28" 
 CD 16 - 2006 - TÁ BOM QUE TÁ DANADO 

Composição: Itanildo Show e Zé Sanfoneiro 
Ed. LBC BR LGG ISRC 06-00005 
 
 

Quem dança xote com você 
Tem o prazer de dançar de novo 
E eu cantando aqui 
Mas to te olhando no meio do povo (bis) 
 
Você dançando assim 
Perturba o meu juízo, acaba a minha paz 
Meu coração termina acelerando mais 
Me deixa desorientado na razão 
 
Você dançando assim 
Me deixa alucinado e louco de paixão 
Você dançando remexendo essa cintura 
Ta me dando uma loucura 
Olhando essa visão 
 
Eu sou quadrado feito uma rapadura 
Mas tu és a criatura do meu coração 
 
Tum, tum, tum, 
Quando eu não tinha amor 
Meu coração batia assim 
Tum, tum, tum, 
Até o dia em que você apareceu pra mim 
Tum, tum, tum, 
Meu coração coitado 
Pois não tinha amor nenhum 
Quando lhe viu endoideceu inteiro 
Batendo ligeiro 
Tum, tum, tum, tum, tum. (bis)  
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06. O Meu Jeito de Amar - 2'47" 
 CD 16 - 2006 - TÁ BOM QUE TÁ DANADO 

Composição:  Dorgival Dantas 
Direto - BR LGG ISRC 06-00006 
 
 

Que pena você querer me deixar 

Não compreender o meu jeito de amar 

A minha tristeza, minha solidão 

A minha alegria e a minha emoção 

O meu jeito simples, sincero de ser 

A minha vontade, o meu padecer 

A minha saudade, a minha aflição 

Meu Deus como sofre o meu coração 

 

Quando estou distante sem poder te ver 

A minha vontade é estar com você 

Mas você só pensa em desunião 

Meu Deus como sofre o meu coração. 
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07. Tá Bom que tá Danado! - 4'16" 
 CD 16 - 2006 - TÁ BOM QUE TÁ DANADO 

Composição: Dorgival Dantas 
Direto - BR LGG ISRC 06-00007 
 
 

Eitha, que tá bom que tá danado! 

Forró pra mim só presta assim bem arrochado 

Ver todo mundo na mais completa alegria 

Tá do jeito que eu queria hoje aqui tô arrumado. (bis) 

 

Tem um sanfoneiro pra tocar pra se dançar 

Tem mulher bonita pra gente se divertir 

Olha meu compadre não sei se tu vai ficar 

Mas eu hoje passo a noite inteira toda por aqui. 

 

Ouça o som do fole, fole velho, gemedor 

Veja quanta gente feliz dentro do salão 

Fala meu compadre se não vai diga que eu vou 

Um forrozinho desse só faz bem ao coração. 
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08. Respeito é Bom e Eu Gosto - 4'11" 
 CD 16 - 2006 - TÁ BOM QUE TÁ DANADO 

Composição: Flavio Leandro 
Ed. LBC BR LGG ISRC 06-00008 
 
 

Nem mesmo um telefonema 
Um aviso num poema 
Ou qualquer verso de um cordel 
Nenhum recado ou lembrete 
Um rabisco num bilhete 
Em qualquer naco de papel 
Nenhuma frase no espelho 
Um adeus em tom vermelho 
E nem a cor do teu carinho 
Uma canção 
Pelo bico de qualquer passarinho 
Nem explicação, nem um alô 
Nem teu cheiro, numa pétala de flor 
Nem sim, nem não, nem um “já vou” 
Nem respeito com quem só lhe deu amor. 
 
Respeito é bom e eu gosto 
E aposto que você ainda vai voltar 
Pra me pedir perdão 
Tentar de novo 
Mas com esse fogo eu lhe prometo 
Não vou mais brincar (bis)  
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09. Sem Não Nem Talvez - 3'51" 
 CD 16 - 2006 - TÁ BOM QUE TÁ DANADO 

Composição: Flávio Leandro 
Ed. LBC BR LGG ISRC 06-00009 
 
 

Eu e você somos tão nossos 
Que às vezes penso que você sou eu 
Eu sem você sou qualquer troço 
Do mesmo jeito é você sem eu 
Eu sem você sou a metade, da metade, da metade 
De quase todo nada 
 
Definitivamente, decididamente 
Eu sem você sou nada. (bis) 
 
Mas nada simplesmente nada 
Vai tirar da estrada 
O que a gente fez 
Pois tudo que plantamos juntos 
Que colhemos juntos é que vai ter vez 
Adoro ser teu ombro amigo 
E quero estar contigo minha companheira 
Deus queira que a gente se queira 
Pela vida inteira, sem não nem talvez 
 
Na vida a gente nasce flor 
Pra fecundar o amor 
E então criar raiz 
Pra germinar feito semente 
Mas infelizmente a vida não tem bis 
 
Então vamos viver o amor 
Vamos colher a flor 
Vamos morrer raiz 
Nascer semente todo dia 
Num chão de alegria 
Pra gente ser feliz 
 
Eu e você... 
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10. Que te Faço Gamar - 3'23" 
 CD 16 - 2006 - TÁ BOM QUE TÁ DANADO 

Composição: João Silva 
Ed. LBC BR LGG ISRC 06-00010 
 
 

Se o amor é tão bonito 

Para quê segredo? 

Não tenha medo, vamos ser feliz. 

 

Paixão, amar, querer 

Sorrir, prazer tudo é você. (bis) 

 

Ai! 

Venha que a sanfona tá rolando 

E a noite tá madrugando só você não percebeu 

Venha que o forró tá se acabando 

Todo mundo se amando só faltando tu e eu 

A noite é linda e com você mais ainda 

Venha temos que aproveitar  

Que nada é mais gostoso que amar 

 

Imbalanço, imbalance, que me ame, me canse  

Que te faço gamar. (bis) 
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11. Tempo de Menino - 3'44" 
 CD 16 - 2006 - TÁ BOM QUE TÁ DANADO 

Composição: Itanildo Show 
Ed. LBC BR LGG ISRC 06-00011 
 
 

Tanto tempo já passou 

Tanta saudade judiando no meu peito  

Tanto sonho que ficou 

Me dá vontade de voltar não tem mais jeito 

O meu coração falou 

Que sem Maria ele não vai ficar em paz 

Ele já me avisou 

Ameaçando qualquer hora não bater mais. 

Se eu não voltar pra lá pro meu sertão 

Se eu não voltar pra Maria 

Ele vai parar 

Que é pra mim saber 

Que ele vai entrar em greve 

Eu tenho que escutar 

Que obedecer 

Tenho que voltar em breve. 

 

Eu lembro que no tempo de menino 

Era gostoso brincar no curral 

Andar descalço e atirar de baladeira 

Abrir porteira e campear no matagal 

Eu lembro que eu sonhava ter um dia 

Uma casinha e um pedaço de chão 

Ter um roçado pra me casar com Maria 

Tudo o que eu queria era lhe dar meu coração.  
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12. Paixão Tirana - 3'44" 
 CD 16 - 2006 - TÁ BOM QUE TÁ DANADO 

Composição: Flávio Leandro 
Ed. LBC BR LGG ISRC 06-00012 
 
 

Falta coragem pra dizer 

Que estou cansado de viver na tua 

Que arranjei um outro amor na rua 

Que se viver contigo é por viver 

 

Falta coragem pra dizer 

Que se a vida durasse um segundo 

Eu não queria viver no teu mundo  

Pra não perder meu tempo com você 

 

Pois teu amor é um punhal a sangrar o meu peito 

É um alçapão que me pegou de jeito 

Pedra que impede esse meu caminhar 

E o teu querer 

É coice violento, queimada de urtiga 

Louco momento, motivo de briga  

Força que move essa paixão tirana. (bis) 
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13. Só um Dedinho ou um Golinho - 3'32" 
 CD 16 - 2006 - TÁ BOM QUE TÁ DANADO 

Composição: Pinto do Acordeon 
Ed. LBC BR LGG ISRC 06-00013 
 
 

A gente era feliz e não sabia 

Quando o tocador bebia para animar um forró 

 

Ele puxava o fole com alegria 

Quando a gente percebia já vinha raiando o sol. (bis) 

 

Sanfoneiro que toca pra dançar 

Ele tem que tomar uma coisinha 

 

Só um dedinho ou um golinho  

Para ele caprichar no miudinho. (bis) 

 

Era a sanfona chorando no peito do tocador 

E eu me desmanchando nos braços do meu amor. (bis) 
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01. O Poeta Cantador - 3'24" 
 CD 15 - 2005 - O POETA CANTADOR 
 Composição: Flávio Leandro. 

Ed. LBC BR LGG ISRC 04-0001 
 
 

Enquanto vida eu tiver e enquanto a vida me quer 

Em cima da terra e embaixo do céu 

Fazendo uma serra caber num papel 

Plantando que eu puxo da inspiração 

Enchendo meu bucho de acorde e canção. 

 

Trancando as palavras nos currais da rima 

Tornando as escravas tão livres tão finas 

Colhendo meus versos com mãos de poeta 

Correndo na reta de um bom cantador 

 

Plantarei meu canto no canto que entoa 

Serei o encanto da imaginação 

Terei nos botões das cantigas e loas 

Os sons e a proa da minha canção 

 

Do rei do baião cantarei o ensino 

De um vão Virgulino eu serei Lampião 

Moldado no barro de um rei Vitalino 

Cantarei o hino e a voz do sertão. 

 

Das belas cantigas serei compromisso 

Pois meu Podem Seu me dá proteção  

Serei o conselho de um bom conselheiro 

Serei mensageiro de Frei Damião. 

 

Terei meu nordeste plantado no peito 

Regado com eito de pura emoção 

Serei como a dor de um irmão sertanejo 

Que ganha o sobejo de um taco de pão. 
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Serei a saudade de um filho que parte 

Serei o aparte da briga de irmãos 

Serei a cantiga do brilho da arte 

A espiga de milho do teu são João. 

 

Serei o encontro da noite com o dia 

O céu dos amantes a lua do amor 

O canto que antes se fez poesia 

Na voz incessante de um cantador. 

 

Enquanto vida eu tiver. 
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02. Pra quê Solidão?- 3'48" 
 CD 15 - 2005 - O POETA CANTADOR 

Composição: Flávio Leandro e Cícera Leandro. 
Ed. LBC BR LGG ISRC 04-0002 
 
 

Quando chegar amanhã  
Que o sol me acordar e eu quiser provar daquele beijo dela 
Quando a saudade entrar pela janela pra tomar conta do meu coração. 
 
Quando chegar amanhã  
Que a lua clarear e anunciar o fim do nosso amor 
Quando a saudade me cobrir de dor 
Meu beija-flor quisera eu sem ela. 
 
Pra que solidão? 
Se estando longe de você eu não me acho 
Se longe deu você é água sem riacho 
Se o nosso amor não rima com separação. (bis) 
 
Vamos cuidar do nosso amor morena,  
Pra que brigar se a vida é tão pequena. 
Se o tempo passa o tempo não tem pena 
Esqueça tudo e vem me ver. (bis) 
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03. Pano de Chão - 3'24" 
 CD 15 - 2005 - O POETA CANTADOR 

Composição: Flávio Leandro, Tico Carvalho e Mariano Carvalho. 
Ed. LBC BR LGG ISRC 04-0003 
 
 

Quando o amor bateu na porta lá de casa  
Meu desejo criou asa e foi morar no coração 
Foi tão gostoso, parecia um mar de rosas  
Eu de verso e tu de prosa, eu amor, você paixão 
Mas veio o tempo companheiro do cansaço  
E foi causando um embaraço, descompasso no viver  
Ai você que era tão meiga e carinhosa 
Foi ficando buliçosa 
E pois meu peito a doer 
 
Ai você mudou 
Pisou na bola e fez de mim pano de chão  
Pisou meu peito machucando o coração 
pisou na minha vida 
Mas não pisa em meu querer. (bis)  
 
Quando o amor  
For lá em casa erre o endereço 
Na minha casa não tem recomeço 
Eu não mereço sofrer tanto assim. (bis)  
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04. Pra Ver o Amor Nascer - 3'55" 
 CD 15 - 2005 - O POETA CANTADOR 

Composição: Flávio Leandro 
Ed. LBC BR LGG ISRC 04-0004 
 

Tá vendo essa tristeza no meu rosto? 
Tá vendo essa vontade de chorar?  
Tá vendo que o amor terá desgosto, 
Se o rosto da saudade lhe queimar? 
 
Tá vendo que não vivo sem você, amor? 
Tá vendo que você sem mim não dá. (bis) 
 
Eu sou a mão da tua luva, amor 
Tu és a uva do meu vinho 
A chuva mansa de carinho, amor 
Que rega o chão do meu viver 
 
Eu sou o pão do teu fermento, amor 
E me alimento de você 
Pra que deixar a nossa vida 
Se depois da despedida  
A gente volta a se entender. 
 
Tá vendo só! 
Eu avisei você teimou e foi embora 
Pegou a estrada mas voltou na mesma hora 
Pois sem nós dois, não há depois pra se viver. 
 
Tá vendo só  
Por mais que tente a gente nunca se desliga 
A gente ama, a gente arenga, a gente briga 
E acaba a intriga só pra ver o amor nascer. (bis)  
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05. Sem Ver Você - 3'43" 
 CD 15 - 2005 - O POETA CANTADOR 

Composição: Jorge de Altinho 
Direto -BR LGG ISRC 04-0005 
 
 

A folha do amor secou 
E o vento forte soprou 
Fez dela o que bem quis 
Comigo foi parecido 
Eu tinha um amor escondido 
Que me fazia feliz 
Se foi, me deixou vazio 
Levou o amor como um rio 
Que leva as águas pro mar 
 
E eu fiquei sem viver 
Meus olhos sem ver você 
Ficam querendo chorar (bis) 
 
Eu só queria que alguém 
Te visse pela cidade 
E desse notícias enfim 
No teu silêncio eu me rendo 
Me prendo, fico sofrendo 
Nem sei que será de mim 
Se foi me deixou vazio 
Levou o amor como um rio 
Que leva as águas pro mar 
 
E eu fiquei sem viver 
Meus olhos sem ver você 
Ficam querendo chorar (bis)  
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06. Brasas - 3'36" 
 CD 15 - 2005 - O POETA CANTADOR 

Composição: Miguel Marcondes e Luiz Homero 
Ed. LBC BR LGG ISRC 04-00061 
 
 

Voa, beija-flor! 
Vai beijar uma rosa no meu rosto do meu amor! 
Na lembrança que vinha na carta daquela saudade 
 
E ver no teu olhar 
 
O fogo do teu amor 
É brasa de caeira 
Queima a noite inteira 
Sem perder a cor (bis) 
 
Tua dança balança o maracatuê 
Forrozé, forrozá 
Todo cheiro das flores enfim 
Uma valsa, um bolero, um luar 
Foi assim que eu pude encontrar 
Beija-flor entre a flor e o jardim (bis)  

O fogo do teu amor 
É brasa de caeira 
Queima a noite inteira 
Sem perder a cor (bis) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 62 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

07. Tão Sozinho - 3'45" 
 CD 15 - 2005 - O POETA CANTADOR 

Composição: Dorgival Dantas 
Ed. LBC BR LGG ISRC 04-0007 
 
 

Amor, 
Só liguei pra você 
Porque preciso lhe dizer 
Desculpe se liguei na hora errada 
Não tive a intenção eu juro 
De atrapalhar em nada 
 
Amor, 
Se é tão fácil pra você 
Pra mim não é 
Nunca pensei um dia te perder 
Eu não consigo mais ficar sozinho 
É grande a falta que você me faz 
Sofro demais sem seu carinho 
 
Eu tô tão sozinho 
Precisava tanto falar com você 
A minha vontade era ter 
Você aqui 
 
Amor, 
Pense um pouquinho em nós dois 
Em tudo o que a gente já viveu 
 
Quem sabe assim você verá 
Que o seu amor ainda sou eu(bis)  
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08. Brincando de Solidão - 3'03" 
 CD 15 - 2005 - O POETA CANTADOR 

Composição: Israel Filho 
Direto - BR LGG ISRC 04-0008 
 
 

Pelas manhãs quando acordo sem lhe amar 
Meu coração pensa logo em lhe dizer 
Que o meu desejo é ir correndo lhe abraçar 
É a minha estrada é bem triste sem você 
Vem pro meu colo aliviar a minha dor 
Vem pro meu lado dividir essa paixão. 
 
Você bem sabe como é grande o meu amor 
Vem que eu preciso alegrar meu coração. (bis) 
 
Não aprendi a viver sem o seu amor 
Não aprendi a lhe tirar do coração 
Não aprendi olhar a vida sem você 
Mas aprendi que a dor maior é a solidão. (bis)  
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09. É Só Você Querer - 3'54" 
 CD 15 - 2005 - O POETA CANTADOR 

Composição: Dorgival Dantas 
Ed. LBC BR LGG ISRC 04-0009 
 
 

Deixei a porta do meu coração 
Aberta esperando por você 
Não precisa bater 
Chegando pode entrar 
Que existe um lugar 
Guardado pra você 
 
Tô cheio de amor pra te dar, amor 
É só você querer (bis) 
 
Você sempre foi a preferida 
Pra ser dona do meu coração 
Gosto tanto de você querida 
Mas você não me dá atenção 
 
Queria tanto ficar com você, amor,  
Com você, amor, como você. 
 
Tô cheio de amor pra te dar, amor 
É só você querer (bis)  
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10. Meu Forró - 4'02" 
 CD 15 - 2005 - O POETA CANTADOR 

Composição: Dorgival Dantas 
Ed. LBC BR LGG ISRC 04-0010 
 

Meu forró vai de janeiro a janeiro 
Meu forró faz o povo se alegrar 
Meu forró tem sempre um bom sanfoneiro 
Zabumbeiro, triangueiro, tocando pra se dançar 
 
Meu forró tem amor, tem alegria 
Meu forró todo mundo quer brincar 
Meu forró, vai da pamonha à canjica  
E tem muita mulher bonita doidinha pra namorar.  
 

Meu forró, ninguém pode entrar armado 

Meu forró, é proibido cochilar 

Meu forró, vem chegando muita gente, 

Dançando, muito contente, gente de todo lugar 

 

Meu forró, começa logo bem cedo 

Meu forró, e não tem hora pra acabar 

Meu forró, quando o povo cai na dança 

E qualquer mulher se cansa já vem outra pra dançar. 
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11. Bola de Neve - 3'04" 
 CD 15 - 2005 - O POETA CANTADOR 

Composição: Valter Amaral 
Ed. LBC BR LGG ISRC 04-0011 
 
 

Teu amor é só pra mim 

Teu amor é uma coisa boa 

Hoje eu tô sorrindo à toa 

Hoje eu tô sorrindo à toa. (bis) 

 

Quero ir pros teus braços te amar 

Quero ir pros teus braços te dar 

Toda paixão e ternura que há no mundo. 

 

Me deixa morar no teu céu, 

Me deixa provar do teu mel, 

Me diz que esse amor tá crescendo. 

E que está mais profundo. 

 

Nosso amor cresce como uma bola de neve, 

Se quiser me leve, se quiser me leve, se quiser me leve. (bis) 
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12. Do Jeito Que Você Gosta - 2'17" 
 (Instrumental) 
 CD 15 - 2005 - O POETA CANTADOR 

Composição:  Cicinho do Acordeon 
Ed. LBC BR LGG ISRC 04-0012 
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01. Utopia Sertaneja - 3'38" 
 CD 14 - 2004 - PRA AMAR E SER FELIZ 
 Composição:  Flávio Leandro e Miguel Filho 

 

Um dia quando o sertão tirar da terra o sustento 

Do norte soprar o vento e varrer todo espinho 

O homem pelo caminho nos desafios das léguas 

A noite mansa faz trégua, toca a viola em ponteio 

Em um repente sem freio, toada, xote e baião. 

 

Um dia quando o sertão deixar de ser um mendigo 

Ver no poder um amigo que seja bem verdadeiro 

Os últimos serão os primeiros já foi bem claro o rabino 

Falar pra que em el nino? em abundante riqueza 

O pão enfim chega à mesa é tempo de louvação. 

 

Um dia quando o sertão se preparar pro saber 

Da carta do abc e dominar toda ciência 

Terá auto-suficiência, será do mundo um celeiro 

Profetizou Conselheiro a idos tempos atrás 

E o nó enfim se desfaz é tempo de redenção. 

 

Um dia quando o sertão não esquecer sua história 

Comemorar suas glórias, mostrar que é povo aguerrido 

Dançar em solo batido, um forró, coco e xaxado 

terreiro todo enfeitado, sanfona em plena harmonia 

Triângulo, zabumba, alegria é tempo de São João. 

 

Um dia quando o sertão for simplesmente isso tudo 

Ouvir e não ficar mudo, poder viver seu papel 

Não mais beber desse fel que amarga feito jiló 

fazer um vôo maior nas asas da alforria 

nas brasas da hipocrisia não ver queimado o seu chão. 

 

Um dia quando o sertão se preparar pro saber 

Da carta do abc e dominar toda ciência 

Terá auto-suficiência, será do mundo um celeiro 

Profetizou Conselheiro a idos tempos atrás 

E o nó enfim se desfaz é tempo de redenção. 
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02. Cabresto - 4'28" 
 CD 14 - 2004 - PRA AMAR E SER FELIZ 
 Composição: Flávio Leandro 

 

 

Mesmo que o tempo não apague essa lembrança 

Mesmo que outra não consiga me fazer feliz 

Mesmo que eu sofra com a dor da despedida 

Eu prefiro essa ferida pois um amor assim eu nunca quis. 

Mesmo que o peito vire escravo da saudade 

Por caridade meu amor me deixe agora 

Abra o caminho tire a tranca da porteira 

E não pense que é brincadeira dê adeus que eu vou-me embora. 

 

Eu quis voar, quis liberdade você só me deu prisão 

Sinceridade do fundo do coração te amar é bom, mas não vou pagar esse 

preço 

 

Chegou a hora, não quero mais o teu cabrêsto 

E não me venha com pretexto amor que esse é o seu jeito de amar. (bis) 

 

Deixa, que um outro amor a gente encontra no caminho 

Deixa, quem sabe um dia a gente possa se entender 

Deixa que eu beije a rosa sem me machucar no espinho 

Que eu seja prosa no inverso do teu carinho 

Deixe eu respirar mais um pouquinho 

Pois no momento estou vivendo por viver. (bis) 
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03. Pra Amar e Ser Feliz - 4'16" 
 CD 14 - 2004 - PRA AMAR E SER FELIZ 
 Composição: Jorge de Altinho 

 

 

Já faz uma semana que eu não te vejo 

Tô morrendo de desejo de te abraçar 

Pra saber onde você se esconde 

vou pegar o telefone pra te encontrar 

Nem que eu vire avesso essa cidade 

Não vou morrer de saudade vou querer de ver. 

 

Pra falar do meu carinho  

e dizer baixinho que sou louco por você. (bis) 

 

Ai! amor, não ligue pro que o povo diz 

Diferença de idade pra quem ama de verdade 

O importante é ser feliz. (bis) 

 

Quando eu te vi  

Você me enfeitiçou fiquei daquele jeito 

Logo senti  

O sino do amor bater dentro do peito. 

 

A gente vai viver de amor é tudo que eu quis 

eu fico doido e você louca 

gostoso é beijar na boca se amar e ser feliz. (bis) 
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04. Frutificando - 4'05" 
 CD 14 - 2004 - PRA AMAR E SER FELIZ 
 Composição: Flávio Leandro 

 

 

O nosso amor já fez inveja a muita gente 

E muita gente duvidou do nosso amor 

Mas felizmente o que agora silencia 

É noite e dia penduando e dando flor. 

 

Flora quando sente uma saudade 

Flora quando a gente quer chorar 

Flora quando está frutificando 

Quem tiver nos cobiçando 

Deixe o nosso amor florar. (bis) 

 

Aí vai ser amor pra mais duzentos anos 

Pelos meus planos vou fazer uma casinha 

Com uma varanda voltada pro sol nascente 

Pra mode a gente se encontrar de manhãzinha 

Ir pro curral tirar um leite na escuma 

para uma ruma de menino alimentar 

Se avexe não que pra criar Deus dá um jeito 

Se trabalhar ainda for o meu defeito 

Derrubo um eito de estrelas pra te dar. (bis) 
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05. Chuva - 4'09" 
 CD 14 - 2004 - PRA AMAR E SER FELIZ 
 Composição: Anchieta Dali 

 

 

Desce irrigando a terra 

Botando em cada fruto o seu sabor 

Mata a sede de quem sonhar 

Pintando e dando cheiro a cada flor 

Manjar para visão do sertanejo 

Suor da natureza, mãe dos rios 

Sorriso pra boca de quem plantar 

Alívio para dor dos desafios. 

 

Chuva lava e cura mágoas 

Que esse rio deságua na cacimba do amor. (bis) 

 

Parteira dos duendes e das fadas 

Comadre das sementes, sangue pra raiz 

Seu cheiro denuncia a saudade 

Meus zoinhos vez chora de feliz 

Porteira aberta para euforia 

Princesa para o reino da folhagem 

Tirana pros quintais da covardia 

Humanamente cega pra clonagem. (bis) 
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06. Festejos de Beija-flor - 3'56" 
 CD 14 - 2004 - PRA AMAR E SER FELIZ 
 Composição: Anchieta Dali 

 

 

Pra alumiar seu amor  

Cantaria um cantador num jorro feito de estrelas 

Que um chafariz derramara na solidão das calçadas 

Tingindo as madrugadas, madrigais e aquarelas 

E o hemisfério dos teus olhos entre luas e abrolhos 

Batizando caravelas. (dim dim) 

 

A pele do amor tem o suor das pétalas 

E a flor que madurou tem beija-flor para festejar. (bis) 

 

Passarinho voador  

Passareia o meu amor no céu azul do seu canto 

Me empreste um galho de arruda do seu ninho uma só muda 

Pra ela não sofrer quebranto 

Vê se me ensina a voar  

Pra cedo eu puder chegar a esse bem que eu quero tanto. (dim dim) 

 

A pele do amor tem o suor das pétalas 

E a flor que madurou tem beija-flor para festejar. (bis) 
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07. A Natureza das Coisas - 4'32" 
 CD 14 - 2004 - PRA AMAR E SER FELIZ 
 Composição: Accioly Neto 

 

 

Oh! chá lá lá lá lá lá lá 

Oh! chá lá lá lá lá lá lá 

Oh! chá lá lá lá lá lá lá 

Oh! coisa boa é namorar. 

 

Se avexe não 

Amanhã pode acontecer tudo inclusive nada 

Se avexe não 

A lagarta rasteja até o dia em que cria asas 

Se avexe não 

Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa 

Se avexe não 

Amanhã ela pára na porta da sua casa 

se avexe não 

Toda caminhada começa no primeiro passo 

A natureza não tem pressa segue seu compasso 

Inexoravelmente chega lá 

Se avexe não 

Observe quem vai subindo a ladeira 

Seja princesa ou seja lavandeira 

Pra ir mais alto vai ter que suar 

 

Oh! chá lá lá lá lá lá lá 

Oh! chá lá lá lá lá lá lá 

Oh! chá lá lá lá lá lá lá 

Oh! coisa boa é namorar. 
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08. Sem Destino e Sem Conserto - 4'00" 
 (Música incidental: Serenata Opus 50 - Franz Peter Schubert) 
CD 14 - 2004 - PRA AMAR E SER FELIZ 

 Composição: Roberto Cruz 

 

 

Se o meu sorriso já não é daquele jeito 

Se anda preso anda trancado no meu peito 

Pode apostar que é por causa de você. 

 

É que eu ando a toa sem destino e sem conserto 

Basta me olhar pra enxergar o meu defeito 

E descobrir que eu não dei certo sem você. 

 

É quando se ama a gente foge da razão 

É tanta coisa pra caber no coração 

Que de repente a gente pode adoecer. 

 

Se o meu olhar anda virado para o chão 

É que eu não posso me soltar da tua mão 

Que já não sei levar a vida sem você. 

 

Sou passarinho que não quer mais avoar 

Coração bobo que se esconde e não namora 

Eu sou semente que nasceu mas não fulora 

Eu sou menino sem vontade de viver. 

 

E a saudade não tem pena de matar 

E haja tempo pra cuidar da solidão 

Um rio seca dentro do meu coração 

E essa cidade é mais ingrata sem você. 
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09. Apaixonado Por Você - 4'08" 
 CD 14 - 2004 - PRA AMAR E SER FELIZ 
 Composição: Dorgival Dantas 

 

 

Não sei mais o que fazer 

Pra trazer você pra mim 

Gosto tanto de você muito mais que até de mim 

Mas você não dá valor e às vezes ri de mim 

Quando digo meu amor pare e olhe para mim 

Eu não sei mais o que faço me sinto tão perdido 

Eu preciso de um abraço vem ficar comigo 

 

Porque sou louco por você 

Tô apaixonado, tô apaixonado 

Alucinado por você 

Louco apaixonado, louco apaixonado. (bis) 

 

Quanto mais você diz não 

Me enlouquece o coração 

Sei que um dia vai ter fim 

Você vai pedir perdão 

E eu não vou ficar parado nem ficar pensando 

Que eu vou viver sempre ao teu lado. 

Pra sempre te amando. 

 

Porque sou louco por você 

Tô apaixonado, tô apaixonado 

Alucinado por você 

Louco apaixonado, louco apaixonado. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 77 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

 

10. Meu Coco Tem - 3'22" 
 CD 14 - 2004 - PRA AMAR E SER FELIZ 
 Composição Júnior Vieira 

 

 

Meu bem pediu pra eu cantar um coco 

Eu não sou louco pra dizer que não 

 

E fiz um coco sincopado, sanfonado 

Mas parecendo um xaxado dos cabras de Lampião. (bis) 

 

Meu coco tem badoque, baleadeira 

Tigela, pó de peneira, tem ponteira e tem pião 

 

Rapa de banda, espingarda lazarina 

Rifle de canela fina, tem bala de mosquetão. (bis) 

 

Meu coço tem Passarinho em revoada 

Martelo, foice, enxada, tem corisco e tem trovão 

 

carne de bode, fuba, queijo e rapadura 

farinha com tanajura, apanhada no sertão..(bis) 

 

Meu coco tem cheiro de mulher bonita 

tem cachaça tem birita, gim, gasosa e alcatrão 

 

Tem violeiro, tem vaqueiro, aboiador 

sanfoneiro tocador e tem fogueira de São João 

Tem violeiro, tem vaqueiro e sanfoneiro tocador 

também tem fogueira de São João. 
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11. Vida Boa Aperreada - 4'05" 
 CD 14 - 2004 - PRA AMAR E SER FELIZ 
 Composição: Pinto do Acordeon 

 

 

Eita, vida boa aperreada! 

Eita, vida boa aperreada! 

Eita, vida boa aperreada! 

Com você eu tenho tudo 

Sem você não tenho nada (bis) 

 

Pra que tanto dinheiro sem o seu amor 

Pra que tanto frio sem o seu calor 

Pra que tanta mulher se você não está aqui 

Pra que chorar se é melhor sorrir 

 

Pra que tantas estrelas brilhando no céu 

Pra que tanta amargura se você é mel 

Pra que tanta esperança se você não vem 

Pra que tanto ódio se eu te quero bem (refrão) 
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12. Forró na Gameleira - 4'22" 
(Instrumental) 

 CD 14 - 2004 - PRA AMAR E SER FELIZ 
Composição: Cicinho do Acordeon 
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01. Meu Cenário - 3'31" 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: Petrúcio Amorim 

Direto - BR LGG ISRC 03-00014 
 

 

Nos braços de uma morena quase morro um belo dia 

Ainda me lembro meu cenário de amor 

Um Lampião aceso um guarda-roupa escancarado 

Um vestidinho amassado debaixo de um batom 

Um copo de cerveja e uma viola na parede 

E uma rede convidando a balançar 

Num cantinho da cama um rádio a meio volume 

Um cheiro de amor e de perfume pelo ar. 

 

Numa esteira 

O meu sapato pisando o sapato dela 

Em cima da cadeira aquela minha bela cela 

Ao lado do meu velho alforje de caçador 

Que tentação  

Minha morena me beijando feito abelha  

E a lua malandrinha pela brechinha da telha 

Fotografando o meu cenário de amor. (bis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 81 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

02. POT-POURRI I - 4'23" 
 
 Que Nem Vem Vem 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: Maciel Melo 

Ed BR LGG ISRC 03-00015 
 

 

Quebrei no dente um taco da literatura 

Tô na história tô e sei que sou motivo pra falar 

Entrei de cara, cara tô caindo fora  

Tá no tempo já é hora de puder me desfrutar 

Semente negra Eu sou raiz tuberosa 

Aguada em verso e prosa na cacimba de Belá 

Meu canto tem um cacho de uma cuia 

Tem, tem, tem as manhas que o mestre louro plantou 

Pra colher eu canto assim  que nem vem vem 

E soar como um acorde de sanfona 

Festejar que nem passarim no xerém 

Namorar com as batidas da zabumba 

 

Tum, tum, tum, bate, bate, meu coração 

Por um forró que nem o de passagem funda 

Tum, tum, tum, bate, bate, meu coração 

Dá-lhe zabumba 

Jackson no Pandeiro é az 

Tum, tum, tum, bate meu coração 

Se essa morena não me quer não quero mais 
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 A Poeira e a Estrada 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 

Composição: Maciel Melo e Cláudio Almeida. 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00016 
 

 

Amigo olhe a poeira olhe a estrada 

Olhe os garranchos que arranham pensamentos 

Entre o cascalho vá separando os espinhos 

Não esqueça que os caminhos são difíceis pra danar 

 

Nem todo atalho diminui uma distância 

Nem toda ânsia no final tem alegria 

Veja na flor que o espinho lhe vigia 

A noite adormece o dia e a lua vem lhe ninar 

 

Devagarinho vá pelo cheiro das flores 

Siga os amores nunca deixe pra depois 

Nem tudo é certo como quatro é dois e dois 

Nem todo amor merece todo coração 

 

Se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento 

E o sofrimento entre o amor, ganhou a vez 

Nem tudo é eterno quando a gente sonha. 

 

Por isso amigo não se entregue agora 

Talvez um dia o mundo lhe peça perdão. 

 

Por isso não se perca não 

Os amores vão e a gente fica. (bis) 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 83 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

 Caia Por Cima de Mim 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 

Composição: Maciel Melo 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00017 
 

 

Nunca mais eu vi Maria 

Nunca mais eu vi o amor 

Guardo na lembrança a cor do vestido dela 

 

Eu tô roendo 

Tô cheinho de saudade 

Meu amor por caridade bote o rosto na janela. (bis) 

 

Eu não aguento tanta ausência tanta dor 

Parece que o amor se esqueceu de mim 

Bateu a porta deu adeus e foi embora 

A solidão me devora agora eu tô roendo sim 

Traga de volta a minha felicidade 

Abra um sorriso cheirando a ruge carmim 

 

Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço 

Se tropeçar no compasso, caia por cima de mim (bis) 

 

Caia, caia, caia por cima de mim 

Caia, caia, caia por cima de mim 

Caia, caia, caia por cima de mim 

Que eu te abraço, eu te seguro 

Caia por cima de mim 
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03. Companheira - 3'22" 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: Rogério Rangel 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00018 
Participação Especial: Ladja Betânia 

 

 

Quando paro e penso na vida 

Sinto que minha vida é você 

Companheira (o) de tantas estradas 

Faço tudo pra merecer 

Essa luz que ilumina os meus dias 

E que me dá coragem de ir 

A qualquer um lugar do universo 

E que nunca me faz desistir. 

 

Sou feliz 

Enquanto você andar comigo 

Sou feliz 

Não tenho pressa nem corro perigo 

Sou feliz 

A sorte me deu de presente um amor sem fim 

Sou feliz 

Enquanto você andar comigo 

Sou feliz 

Não tenho pressa nem corro perigo 

Sou feliz 

Queria que o mundo pudesse cantar assim. 
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04. Vendavais - 3'23" 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: Miguel Marcondes e Luiz Homero 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00019 
 

 

E quando voltarem 

Os vendavais de verão 

Podem até se amarem 

Do jeito de nunca não 

Quem nunca viu nunca sabe 

Qual a palavra que cabe 

Na veia desse baião 

Mandei notícias dizendo 

Que a barra do dia nascendo 

Foi diferente demais 

Quando subi a ladeira 

Senti na curva primeira 

Que o sol galopava atrás. 
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05. POT-POURRI II - 5'25" 
 
 Sem Ferrolho e Sem Tramela 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: Juarez Santiago 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00020 
 

 

Você entrou na minha vida de repente 

E me pegou de corpo aberto sem querer 

Amar de novo pra não sentir novamente 

O gosto amargo da saudade e do sofrer 

Aí você se aproveitou dessa fraqueza 

Fez o seu jogo de amor e sedução 

Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa 

E como prêmio conquistou meu coração 

 

O que será,  

Que fez você chegar assim tão de mansinho? 

Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho 

Fazendo tudo pra ganhar o meu amor 

 

E encontrou 

A porta aberta, sem ferrolho e sem tramela 

E no peito uma cicatriz com nome dela 

Aí você apostou tudo e me ganhou. (bis) 
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 Tonha 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: Itanildo Show 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00021 
 

 

Ai! Tonha, quero, quero, ter você 

Ai! Tonha, teu ciúme 

Ai! Tonha, quero, quero, ter você 

Ai! Tonha, teu ciúme e teu prazer (bis) 

 

A  minha vida é fazer tudo direitinho 

Dou amor e dou carinho não esqueço o meu xodó 

Eu faço tudo pra manter a confiança 

Nunca tiro a aliança e pouco ando num forró 

Mas ela nunca relaxou nem deu sossego 

E diz que tenho outro chamego dentro do meu coração 

Sofre coração, segura coração não deixe entrar mais essa dor 

Ela sem querer não sabe que você não tem lugar pra outro amor 

Tanta gente ama e não assume  

Que a desconfiança é ilusão 

Ela mata a gente de ciúme 

Mas a gente morre é de paixão 

Faça o que fizer, fale o que falar 

Nem se quer motivo eu dou 

Ela quer um pé 

Ela quer brigar 

Pra depois fazer amor 

 

Já notei que esse seu queixume 

Tem outro motivo pra nós dois 

Você faz a cena de ciúme 

Mas a gente faz amor depois 

 

Ai! Tonha, quero, quero, ter você 

Ai! Tonha, teu ciúme 

ai! Tonha quero, quero, ter você 

Ai! Tonha, teu ciúme e teu prazer (bis) 
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 Novilha Rainha 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: Aracílio Araújo 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00022 
 

 

Por causa de você 

Meu coração tá numa peinha de nada 

Eu não esqueço mais aquela vaquejada 

A onde o nosso amor tão lindo terminou 

Nem percebi que um alguém 

Que estava correndo na pista 

Perdeu o boi mas não perdeu você de vista 

Ficou tentando conquistar o seu amor. 

 

Mas mesmo assim 

Ainda vou correr atrás do seu amor 

Eu desafio esse cara corredor 

Que num olhar tentou tirar você de mim 

Tudo farei 

Pra ter você e me sentir um campeão 

Você vai ser a minha novilha rainha 

Como troféu eu vou ganhar seu coração. (bis) 
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06. Casa velha de Sapê - 4'03" 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: Dogirval Dantas 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00023 
 

 

Tá vendo aquela casa abandonada, seu moço? 

Lá na beira da estrada sem ninguém lhe dar valor 

Pra mim já foi motivo, de alegria 

Toda noite, todo dia, toda hora, tinha amor 

Por lá passava distante a tristeza 

Tudo lindo que beleza do jeito que Deus criou 

Enquanto eu pude, cuidei direitinho 

Pra preservar nosso ninho 

E manter sempre o seu valor 

Mas hoje já estou velho e cansado 

Fui pelo tempo enganado pra mim só restou a dor 

 

De ver a minha casa tão querida abandonada esquecida 

Sem ninguém lhe dar valor. (bis) 

 

Ai!  ai!  ai! 

Como é duro de esquecer 

Minha família toda reunida 

Naquela casa querida 

Casa velha de sapê. (bis) 
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07. Recado - 3'20" 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: Walter Amaral e Ladja Betânia 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00024 
 

 

Hoje é dia de São João 

Quero ter seu coração 

Pra ficar bem sossegado 

Quero amar a noite inteira 

E acender uma fogueira 

Pra ficar só do seu lado 

Vou te dar aquele amor 

Que é bonito como a flor 

Que guardei só pra você 

 

Isso é carinho 

isso é ternura 

isso é querer. (bis) 

 

Hoje eu só quero você 

Pra comigo viver 

Essa grande emoção 

Quero você do meu lado 

Ouvindo o recado 

Do meu coração 

Vem não me deixe sozinho 

Preciso do seu carinho 

Vem acender o fogo 

Dessa paixão. (bis) 
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08. Paixão Escondida - 2'38" 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: Dogirval Dantas 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00025 
 

 

Você veio e revirou minha vida 

Tornou-se paixão escondida 

Amor que não pode acabar. 

 

Embora você já tenha outro amor 

Confesso que juro eu não vou 

Desistir de você sem lutar. 

 

Não tenho culpa de gostar de você 

Pois quando os meus olhos te vêem 

Meu coração quer te abraçar. 

 

Você mesmo sem querer, me domina 

Com esse seu jeito menina 

Cresce o meu amor por você. 

 

Embora me tenhas só como um amigo 

Porém quando estou contigo 

A felicidade me leva ao prazer (bis) 
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09. POT-POURRI III - 4'33" 

 

 Já Não Conserto Mais 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 

Composição: Marcílio Martins e Domingos Acioly 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00026 
 

 

Você entrou assim no meu caminho 

Como faz um passarinho em tempo de verão 

Pousou na minha vida, de mansinho  

E aos pouquinhos fez um ninho no meu coração 

Me fez ficar alegre e satisfeito 

Me dando um amor do jeito que eu sempre quis 

 

Vem, vem, vem me dar um beijo 

Vem, vem, vem me fazer feliz 

Vem, vem, vem matar meu desejo 

Que agora eu quero mais 

Do que eu sempre quis. (bis) 

 

Você chegou na minha vida 

Aos pouquinhos como o sol 

Chega no amanhecer 

Me deu amor, me deu carinho  

Do jeitinho que eu sempre procurava ter 

E agora, já não tem mais jeito 

Ninguém faz amor gostoso como a gente faz 

Você entrou na minha vida e mora no meu peito 

E se te amar é meu defeito eu não conserto mais. 

 

Não, não, já não conserto mais 

Não, não, já não conserto mais 

Não, não, já não conserto mais 

Se te amar é meu defeito, eu não conserto mais. (bis) 
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 Carência 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 

Composição: Marcílio Martins e Domingos Acioly 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00027 
 

 

Queria ter você agora 

Pra mandar de vez embora todo o meu sofrer 

E no meu olhar que hoje chora 

Afogar minha saudade num mar de prazer 

Te amar sem ter dia nem hora 

É tão gostoso e até consola o meu coração 

É que eu ando de você carente 

Vem depressa, vê se entende essa minha desilusão 

Pois quem ama e tem amor ausente  

Sabe o gosto que sente quando aperta a solidão 

 

Queria ter você comigo 

Já não faz nenhum sentido eu ficar sem te ver 

Amor não faz isso comigo 

Pois pra mim é um castigo eu ficar sem você 

Vem logo, vem me dar carinho 

Vem fazer um ninho no meu coração 

É que eu ando de você carente 

Vem amor, vê se entende essa minha solidão. 
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 Incerteza 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 

Composição: Marcílio Martins e Domingos Acioly 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00028 
 

 

Você me pede o meu amor 

Diz que me ama e que não é de ninguém mais 

Depois parece que de mim logo se esquece 

E outra vez desaparece 

Perturbando a minha paz 

Isso não pode ser amor 

Se fosse amor você não iria jamais 

Por isso agora pra mim é indiferente 

Se você vem de repente ou se não vem nunca mais 

 

É que meu coração 

Ficou cansado da incerteza que vem de você 

Dessa saudade que há muito tempo me devora 

De nunca ter dia nem hora pra gente se ver 

Assim não faz sentido 

Todo amor corre perigo 

Se tem solidão 

Ou você vem de uma vez 

E fica aqui comigo 

Ou não terá mais o abrigo 

Do meu coração. (bis) 
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10. Tempos de Criança - 3'06" 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: José Marcolino 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00029 
 

 

Vou dar uma volta no passado 

Pra rever o meu tempo distante 

Vou brincar de criança pra ver 

Se espanto essa dor cruciante 

Só porque hoje sou grande 

Essa coisa me aperta e me rói 

Vendo o mundo de um jeito real 

Não suporto essa dor que me dói 

 

Na lembrança me embalo e vou ver 

O lugar onde pequeno vivi 

Aquelas brincadeiras de menino 

Aquela casinha aonde eu nasci 

A burrica de pau de umburana 

A cadência do meu berimbau 

Vou jogar a minha carrapeta 

Vou montar meu cavalo de pau 

 

E depois desse belo passeio 

Pelo mundo em que tive em criança 

Eu não sei como vou resistir 

O efeito da grande mudança 

 

Vou baixar a cabeça sentindo 

Quanto bole com a gente, a idade 

Depois volto pro mundo em que estou 

Para me alimentar da saudade (bis) 
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11. POT-POURRI IV - 4'27" 
 
 Menino Chorão 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: Dorgival Dantas 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00030 
 

 

Meu coração bate feliz 

Veloz e toque, toque, toque, toque  

Quando você passa por aqui 

Mesmo sabendo que pra mim 

Nunca deu bola 

Eu estou na sua cola e sei que não vou desistir. (bis) 

 

Eu sou teimoso feito um menino chorão 

Quando se bota no chão e ele fica por ali 

Se descontrola abre a boca, grita e chora 

A mãe chega e lhe consola meu filhinho eu tô aqui 

 

Assim eu vou fazer pra você me notar 

Se for preciso eu choro, choro, choro, sem parar 

Até você me ouvir e me aceitar 

Até você dizer que nunca mais 

Vai me deixar. (bis) 
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 Coração Que Ama 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 

Composição: Itanildo Show 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00031 
 

 

O seu caminho nunca vai cruzar o meu 

É muito triste nascer pobre, sem amor 

Passei a vida esperando por você 

Mas o destino foi cruel e não deixou 

Eu joguei no mato a minha vida 

Eu alimentei a ilusão  

Eu sou muito pobre, sem guarida 

Ela muito rica, sem paixão 

Eu trago no peito uma ferida 

Mas ela não tem um coração. 

 

Eu não tenho carro, nem terreiro, nasci pobre, sem dinheiro, ai, que dor! 

Mas eu tenho um coração que ama no meu peito, que reclama e pede 

amor 

Como ela não lê meu pensamento, fico nesse sofrimento a padecer 

Ela tem de tudo e eu de nada mas a gente não se enfada de roer 

 

Quando a gente tem uma paixão 

E o amor não pode acontecer 

Todo mundo sabe que explode o coração 

Mas não deixa de doer (bis) 
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 Amor de Verdade 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 

Composição: Flávio José 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00032 
 

 

Eu quero o seu amor 

Você tem que me dar 

Gostei do seu sorriso 

Gostei do seu olhar 

Quando você me olha 

Fico todo arrepiado 

Meu bem já reparei 

Que estou apaixonado. (bis) 

 

Eu tendo o seu amor 

Tenho a felicidade 

Que em minha vida 

Sempre me faltou 

Por Deus eu juro 

É tudo sinceridade 

Eu quero o seu amor 

Que é um amor de verdade. 
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12. Devolva - 3'25" 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: Flávio José 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00033 
 

 

Eu tenho uma grande vontade 

De com você me encontrar 

Só para lhe perguntar 

Porque agiu com maldade 

Desprezando um amor 

Tão lindo e cheio de bondade 

Levando assim 

Toda a minha felicidade (bis) 

 

Devolva amor 

Peço sem maldade 

A felicidade 

Que de mim levou 

Devolva amor 

Todo seu carinho 

Pois já não suporto 

Viver tão sozinho (bis) 
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13. Cheiro de forró - 3'54" 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: Aracílio Araújo e Marinalva 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00034 
 

 

Nesse forró 

Eu sinto o cheiro  

Do gás de um candeeiro 

No salão a clarear 

E a moçada tá dançando 

O sanfoneiro cochilando 

Mas não pára de tocar 

Todo mundo xamegando 

Cada um se esfregando 

No salão com o seu par. 

 

Morena venha cá 

Me dê a mão 

Me aperte na cintura 

E vamos pro salão dançar. (bis) 

 

Toque sanfoneiro 

Eu paguei para dançar 

Toque sanfoneiro 

Não deixe o fole parar 

O gás do candeeiro 

Tá querendo se acabar 

Toque sanfoneiro 

Até o dia clarear. (bis) 
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14. Zé Pequeno no Forró - 3'35" 

 (Instrumental) 
 CD 13 - 2003 - ACÚSTICO 
 Composição: Franciel do Acordeon 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 03-00035 
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01.  Cidadão Comum - 4'33" 
 CD 12 - 2003 - CIDADÃO COMUM 
 Composição: Dom Fontinelli 

 

 

Sou um sujeito pacato nordestino 

Acredito até mesmo no destino 

Posso até ser chamado sonhador 

Acredito em tudo que eu quero 

Apostei tudo em mim e considero 

Que o opositor é um perdedor 

 

E assim vou seguindo a minha sina 

Sou um forte de alma nordestina 

Obrigado a sair lá do sertão 

Acredito em tudo que eu faço 

Se deixei minha terra 

É porque acho  

Que não sou só um simples cidadão 

 

E você me vem, com esse preconceito 

Pode despistar, que eu não aceito 

Pois eu nasci lá, e não sou mais um 

Sem ter importância, cidadão comum. (bis) 

 

Se não fosse essa seca que atormenta 

Expulsando de lá toda essa gente 

Nos tornando um povo sofredor 

Como é que vivia o paulistano 

Sem contar com a força do baiano 

Que sem dúvida é um bom trabalhador 

 

Se o nordestino tivesse cuidado 

Escolhesse um governante arretado 

Que investisse um pouquinho no sertão 

Queria ver se o Rio e se São Paulo 
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Sem contar com os maus remunerados 

Se não iriam cair na depressão 

 

E você me vem, com esse preconceito 

Pode despistar, que eu não aceito 

Pois eu nasci lá, e não sou mais um 

Sem ter importância, cidadão comum. (bis) 
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02.  De Mala e Cuia - 4'21" 
 CD 12 - 2003 - CIDADÃO COMUM 
 Composição: Flávio Leandro 

 

 

Na minha casa tá sobrando espaço 

Guardei de mim um pedaço e reservei só pra você 

Na minha casa tá sobrando rede 

Sobra torno na parede 

Amor pra dar e vender 

 

Na minha casa toda hora é hora 

A gente ri, a gente chora, a gente se diverte 

E nesse flerte você botando as unhas de fora 

Nosso amor não demora e logo acontece. (bis) 

 

Pode vir de mala e cuia amor 

Que eu não vou tá nem aí pro povo 

Nosso amor tá cobiçado  

E não vai ser maltratado por ninguém de novo. (bis) 
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03.  A Dor da Separação - 4'19" 
 CD 12 - 2003 - CIDADÃO COMUM 
 Composição: Pinto do Acordeon 

 

 

Quando você diz que vai embora 

Sinto um par de espora cutucar meu coração 

Fico balançando numa rede 

Metendo o pé na parede curtindo uma depressão 

Quando você diz que vai embora 

Até minha'lma chora a dor da separação 

Vai não! 

Fica mais um pouco 

Você vai me deixar louco nessa triste solidão. 

Fica mais um pouco 

Você vai me deixar louco nessa triste solidão. (bis) 

 

Vem cuidar de mim, amor 

Vem cuidar de mim, paixão 

Aumentar a minha vida 

Vem sarar essa ferida 

Dentro do meu coração (BIS) 
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04.  O Preço da Saudade - 3'17" 
 CD 12 - 2003 - CIDADÃO COMUM 
 Composição: Anchieta Dalí 

 

 

Se eu te dissesse quanto vale uma saudade 

Que meu coração já sabe quanto custa um bem querer 

Daria pra entender a voz da solidão 

Que vive no meu quarto reproduzindo o retrato da nossa separação e a dor 

Quantas juras de amor nos prometemos 

Quede os sonhos do amanhã? nos esquecemos. 

De colher os frutos amadurecidos 

E hoje o preço é a saudade, que rasga o peito, me invade e deixa o coração 

partido 

 

Ôi, ôi, ôi, ôi, 

Quanto pinta um grande amor 

Vixe é bom demais 

Mas pense o quanto dói 

Quando um amor se vai. (BIS) 
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05.  O Tempo e a Seca - 4'33" 
 CD 12 - 2003 - CIDADÃO COMUM 
 Composição: Miguel Marcondes 

 

 

O riacho não vi mais cheio 

O inverno não voltou 

E a seca que ali chegou 

Não quis mais se arretirar 

Passarinho foi embora 

Não sei mais aonde mora 

Se ainda sabe cantar. 

 

Um antigo cajueiro 

Manga rosa e coqueiro 

São saudades do lugar 

O silêncio é a voz 

Lá na casa dos avós 

A tristeza foi morar. 

 

Não existe cantoria 

Vaquejada onde havia 

Muito forró pra dançar 

Não tem peixe nem anzol 

Pescaria futebol 

Prado nem se vê falar. 

 

Será que o tempo não chora 

Quando deixa tudo para trás 

Não podendo nunca mais 

Tudo que passou passar. 

 

Êia, êia, êio 

Êia, êia, êio. (bis) 
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06.  Sedução - 3'49" 
 CD 12 - 2003 - CIDADÃO COMUM 
 Composição: Badú e Madeiro 

 

 

Olhe para mim 

Como tem veneno esse seu olhar 

Deslumbrante o seu falar 

Eu jamais vi comparação 

Cheira a sedução 

Cheira a flor do campo a desabrochar 

No sertão assim não há 

Igual fascinação. 

 

Pele macia 

Reflete o clarão da luz 

Em beleza que conduz 

Intensa alucinação 

É tão sensual 

A luz inebriante que vem de você 

Enfeitiçando o meu viver 

Chego a sentir obsessão. 

 

Cheira a sedução 

Cheira a flor do campo a desabrochar 

No sertão assim não há igual fascinação. 

 

Sua doçura 

Me atiça o desejo 

De beber em um só beijo  

A essência da paixão 

Se eu desvendasse 

Todos os mistérios que tem seu amor 

Desfrutava o seu calor 

Para aquecer o meu coração. (bis) 
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07.  Cidade Grande - 4'24" 
 CD 12 - 2003 - CIDADÃO COMUM 
 Composição: Petrúcio Amorim 

 

 

Cidade grande, moça bela 

Tu tens o cheiro da ilusão 

Quem passou na tua janela 

Já conheceu a solidão 

 

Cidade grande, chaminé de gasolina 

Foi minha sina nos teus braços vir parar 

Tua grandeza me levou a um delírio 

Feito um colírio clareando o meu olhar 

Cidade grande, paraíso da loucura 

Quem te procura feito eu vim te procurar 

Sofre um bocado pra entender o teu mistério 

Falando sério foi difícil acostumar (Refrão) 

 

Cidade grande, moça bela 

Tu tens o cheiro da ilusão 

Quem passou na tua janela 

Já conheceu a solidão 

 

Teu movimento 

Eu comparei a um formigueiro 

De tão ligeiro comecei a imaginar 

Meu Deus do céu como é que a felicidade 

Nessa cidade acha um espaço pra morar 

Minha tristeza rejeitou tua alegria 

Num belo dia quando eu pude perceber 

Que o progresso é que faz do teu dinheiro 

Um cativeiro onde se mata pra viver 

 

Cidade grande, moça bela 

Tu tens o cheiro da ilusão 
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Quem passou na tua janela 

Já conheceu a solidão 

 

Quando eu olhei 

A água preta do teu rio 

Um calafrio me subiu ao coração 

Fiquei com medo de algum dia o oceano 

Achar um plano e se vingar na traição 

Cidade grande se tu fosses minha um dia 

Eu te mostraria como a abelha faz o mel 

Mas quem sou eu apenas um simples poeta 

Que vê a vida com os olhos para o céu 
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08.  Anjo Malandrinho - 4'32" 
 CD 12 - 2003 - CIDADÃO COMUM 
 Composição: Petrúcio Amorim e Rogério Rangel 

 

 

Tanto tempo faz que eu não me apaixono 

Faz tempo que ninguém me chama de amor 

Carente solitário, coração sem dono 

Parece até gostar de enganar a dor 

Um riacho vazio correndo no peito 

E ninguém dava jeito nesse meu viver 

Mas eis que de repente pelo meu caminho 

Um anjo malandrinho me trouxe você 

 

Pra me botar no colo e me fazer loucura 

Provar toda doçura que tem a paixão 

Ouvir as estrelas até faz sentido 

Acordar com teu ouvido no meu coração 

Trazer pra minha vida toda alegria 

Meu ouro minha guia meu entardecer 

Felicidade agora achou meu endereço 

Que bom que eu mereço estar com você (bis) 
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09.  Tem Que Ser Para Ser - 3'44" 
 CD 12 - 2003 - CIDADÃO COMUM 
 Composição: Pinto do Acordeon 

 

Cabra! pra mostrar que é forrozeiro 

Tem que ser bom Brasileiro 

E ter nascido no sertão 

Pelo menos ter passado 

Na Bahia, Paraíba, Pernambuco 

Ceará e Maranhão 

Ser amigo 

De Jackson do Pandeiro 

Conhecer o pé de serra 

Onde nasceu o Gonzagão 

 

Ser romeiro 

Conhecer o Juazeiro 

Ser vaqueiro, cangaceiro 

Do bando de Lampião. (bis) 

 

Dançar ciranda em Olinda 

Na Bahia afoxé, meu irmão 

Xaxado no pé na Paraíba 

E Bumba meu Boi no Maranhão. (bis) 
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10.  Brasilidade - 3'08"  
 (Música incidental: Hino Nacional e Brasileirinho) 
 CD 12 - 2003 - CIDADÃO COMUM 

Composição: Flávio Leandro 

 

 

Eu sou latino americano 

E muito cabra macho 

Nordestinamente doido 

Por esse Brasil 

Nortenamente sulista 

Centro-sudestino 

Vê se não perde o teu tino 

Pátria mãe gentil. (bis) 

 

Gosto de ver hasteada a tua bandeira 

Numa nação estrangeira sob a luz do sol 

Lentamente conduzida ao som do teu hino 

No reinado absoluto do teu futebol 

Gosto de saber que ainda és pulmão do mundo 

Dá um desgosto profundo vendo tudo se acabar 

É preciso meu país cuidar da tua imagem 

Não perder tua coragem tua força pra lutar. 

 

Fique atento meu Brasil não deixe isso acabar 

Tá vendo que as águas só correm pro mar 

Não vá se iludir por mais 500 anos 

Na mão dos americanos não quero ficar 

Eu quero que a Brasilidade de todo esse povo 

Seja sempre um grito novo pelo mundo a caminhar. 
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11.  Como Falar de Flor - 4'52" 
 CD 12 - 2003 - CIDADÃO COMUM 
 Composição: Dom Fontinelli 

 

 

Qual o motivo 

Você não quis sequer ouvir meus argumentos 

E não é justo  

Você por si querer fazer seu julgamento 

Foi desonesto  

E você hoje vem pedir que eu esqueça 

É impossível 

Não venha querer confundir minha cabeça 

Quem me jurou amor 

Um dia me deixou sem ter uma razão 

Quem disse ser amigo 

Virou as costas, simplesmente disse não 

O meu caminho  

É só de ida e jamais poderá ter volta 

Tenho certeza 

Que por aí alguém irá abrir as portas. 

 

E lá vou eu 

Pisando em pedras que deixaram em meu caminho 

Como é que eu vou 

Falar de amor se eu sempre estou sozinho 

Por isso eu peço 

Que me entenda se eu não lhe dou carinho 

Como falar de flor 

Se na verdade eu só conheci espinho (BIS) 
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12. Mar de Desejo - 2'47" 
 CD 12 - 2003 - CIDADÃO COMUM 
 Composição: Juá da Bahia 

 

 

Não faz assim comigo não meu bem 

Dá um aperto cá dentro do peito 

 

Quando peço o seu amor  

Você me pede mais um tempo 

Nem que meu coração de ferro fosse feito. (bis) 

 

Se tu quiser me dar teu carinho 

Se tu quiser me dar teu coração 

Se tu quiser me dar o teu abrigo 

Só por você eu morro de paixão 

 

E se quiser acender a fogueira 

Dessa vontade que carrego em mim 

De ter você pra sempre nos meus braços 

É só botar fogo nesse estopim 

 

Me ama me devora me pede pra eu segurar 

Acabo desaguando tudo num mar de desejo 

Me enlouquece me pede pra eu segurar 

Acabo no consolo de um abraço e um leve beijo 
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13.  Passeando pelo Nordeste - 3'29" 
 (Instrumental) 
 CD 12 - 2003 - CIDADÃO COMUM 

Composição: Flávio José 
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01. Palavras ao Vento - 3'32" 
 CD 11 - 2002 - PALAVRAS AO VENTO 
 Composição: João Silva 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 01-00001 
 

 

Não vou querer 

Ficar jogando só palavras ao vento 

Jogando fora o meu bom pensamento 

Com quem nada quer assumir. 

 

Não vou viver 

A minha vida malhando em ferro frio 

Subindo ladeira em terreno escorregadio 

Levando tombo, meu bem não é por aí. 

 

Já me cansei 

De fazer escada pra você aparecer, 

 

E a nossa vida é igualzinha a um iôiô 

Para subir, tem que saber descer amor. (Bis) 

 

E quando você  

Reconhecer que também tem os seus defeitos 

E aprender a dividir nossos direitos 

E que não é batendo que se ganha um bem querer 

 

Aí é hora 

Pode voltar seu coração está na linha 

E aquela estrada que eu ia e você vinha 

Vai bater palma quando a gente se encontrar. (Bis) 
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02.  Canção da Saudade - 3'52" 
 CD 11 - 2002 - PALAVRAS AO VENTO 
 Composição: Aciolly Neto 

Ed. Lalú - BR LGG ISRC 01-00002 
 

 

Quando lembro de você 

Sinto uma coisa que remexe lá por dentro 

Como se fosse reviver cada momento 

Das alegrias que marcaram nosso amor 

Quando lembro de você 

Dá uma vontade de chorar que não seguro 

Sinceramente meu amor é muito duro 

Foi tão gostoso que é difícil de esquecer 

 

Aiiiiiiiiiiii!  

 

Quando lembro de você 

O peito aperta a boca seca e o olho chora 

Daria tudo pra te ver de novo agora 

Pedir perdão e nunca mais largar você (Bis) 

 

Pra que serve o espinho sem a flor? 

De que vale a vida sem amor? 

De que adianta eu sem ter você? 

Amor deixa disso e vem me ver! (bis) 
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03. Sobras de Um Amor - 3'23" 
 CD 11 - 2002 - PALAVRAS AO VENTO 
 Composição: Petrúcio Amorim e Rogério Rangel 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 01-00003 
 

 

Tudo que sobrou do nosso amor 

Foi um tema pra compor esse forró 

Mistura de saudade, dor e alegria 

Tá nessa melodia que hoje eu canto só 

Teu retrato na parede dói 

Teu perfume que não sai de mim também 

De repente some tudo na fumaça 

O amor ficou de graça e eu sem ninguém 

 

Sem teu carinho vou tentar viver 

Em outros braços sei que vou chorar 

Quando fecho os olhos só vejo você 

Escuto no silêncio você me chamar (Bis) 

 

Dói! dói! 

Quando a noite chega 

Dói! dói! 

Aonde está meu bem? 

Dói! dói! 

Quando a gente chama 

Dói! dói! 

E a saudade vem. (Bis) 
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04.  Invultado - 3'48" 
 CD 11 - 2002 - PALAVRAS AO VENTO 
 Composição: Anchieta Dali e Miguel Marcondes 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 01-00004 
 

 

Dizem que sou um riacho  

De água doce no cio 

Que se derrama no rio  

Pra abraçar o oceano 

Que sou assim como um pano 

Que se entrega pra agulha 

Pra desenhar a fagulha 

Da vida do seu bordado 

Sou um amor desgarrado 

Pra longe de quem me quis. (bis) 

 

Pensamento não digo, mas eu penso 

Que minha alma já teve pesadelo 

Minha calma possui um desmantelo 

Ressonando na sombra do passado 

No presente escaldado, mal-assombro 

Se assombra quem vem me assombrar 

 

Me invulto no véu da ligeireza 

Mudo o rumo que tem a correnteza 

Só pra ver o barreiro encher e sangrar (Bis) 
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05.  Cumbe - 3'11" 
 CD 11 - 2002 - PALAVRAS AO VENTO 
 Composição: Anchieta Dali e Josildo Sá 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 01-00005 
 

 

O teu olhar me transbordou em cachoeira 

Rolando as pedras soltas no meu coração 

Fazendo festa na dança da correnteza 

Formando quedas no plano da vastidão 

Hoje sou Cumbe debaixo de umas mangueiras 

Na umidade dos brejos de uma paixão 

Na viravolta de um redemoinho gigante 

Dançando xote, zombando da solidão 

 

N'era São João, boneca de pé de milho 

Ou foi o fio do teu cabelo que me atou 

N'era São João boneca de pé de milho 

Ou foi o brilho dos teus zói que incendiou. (bis) 
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06. Flor de Croatá - 2'54" 
 CD 11 - 2002 - PALAVRAS AO VENTO 
 Composição: João Silva 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 01-00006 
 

 

Vou bater porta 

Pra quem abusou de mim 

Esse meu rosto triste 

Não nasceu assim 

Era bonito que nem flor 

De croatá 

E então zangado 

Era danado pra cheirar 

 

Tinha alegria 

Que jorrava noite e dia 

Mas se excedeu 

Pra um tal malvado 

De um amor 

Que não deu gosto 

Só deu desgosto 

E tudo em fim 

 

Foi até bom 

Que me ensinou a ser ruim. (bis) 
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07.  Retalho de Paixão - 4'03" 
 CD 11 - 2002 - PALAVRAS AO VENTO 
 Composição: Sérgio Petrônio 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 01-00007 
 

 

Quantas vezes me feri 

Pra não te machucar? 

Quantas vezes me escondi 

Pra não me ver chorar? 

 

Quantas vezes me peguei 

Olhando o infinito? 

Pensando se valia a pena tanto amor 

Minha vida se fechando 

E você nem se importando 

Com a minha dor. (bis) 

 

Faz isso não 

Teu z'amor é minha vida 

O meu ponto de partida 

Minha luz na escuridão 

Faz isso não 

Sem amor eu não sou nada 

Caminhoneiro sem estrada 

Sou retalhos de paixão (Bis) 
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08.  É Só Saudade - 4'14" 
 CD 11 - 2002 - PALAVRAS AO VENTO 
 Composição: Oséas Lopes e Luiz Guimarães 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 01-00008 
 

 

Vi o riacho correndo 

Quando o inverno chegou 

Vi também tudo morrendo 

Quando riacho secou 

Foi aí que eu disse adeus! 

A um pedacinho de terra 

Que ficou lá bem distante 

No sertão num pé de serra. 

 

E agora é só saudade 

Que me invade o coração 

Meu amor minha amizade 

Ficou naquele sertão. (bis) 

 

Eu quisera que a saudade 

Fosse embora de uma vez 

Ou que fosse me deixando 

Cada dia em cada mês 

Juro por Nossa Senhora 

Do sertão nunca esqueci 

Mas a seca me devora 

Vou ficando por aqui. 

 

E agora é só saudade 

Que me invade o coração 

Meu amor minha amizade 

Ficou naquele sertão. (bis) 
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09.  Temporal de Saudade - 4'12" 
 CD 11 - 2002 - PALAVRAS AO VENTO 
 Composição: Miguel Marcondes, Luiz Homero e Passarim 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 01-00009 
 

 

Toda vez que eu me lembrar 

Penso que você está aqui 

Um arrepio que me dá 

Dá vontade de chorar, sorrir, 

 

Nas dunas do teu amor 

Um temporal de saudade (Bis) 

 

Uma nuvem lá no céu desenhou 

O seu rosto tão distante 

Seu olhar no meu caminho 

Brilhou 

Qual pedra de diamante 

Vem menina não me deixe só 

Dá um beijo e vai pra longe 

Trupés de vento 

Vendavais de amor 

Chuva fina que chegou molhando 

Cada barco tem um navegador 

Alegria de te ver chegando 

Quanto tempo pra viver 

E querer você. 
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10.  Velho Chico - 3'14" 
 CD 11 - 2002 - PALAVRAS AO VENTO 
 Composição: Caldeira Filho 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 01-00010 
 

 

Deus, mande chuva 

Lá pra serra da canastra! 

Chuvas fortes, chuvas vastas 

Pro Velho Chico emergir 

Quero sentir 

A força da natureza 

Fazendo a sua correnteza 

De novo puder subir 

 

Vamos unirmos 

Replantar as suas margens 

Devolver toda paisagem 

Que o Chicão teve outrora 

Chegou a hora 

Dos homens que têm poder 

Drenarem pra não se ver 

O Velho Chico ir embora 

 

Em cada proa 

Que aparece em seu leito 

É um pedido com jeito 

De não me deixem morrer 

Deixem as usinas 

Mas parem a poluição 

Agrotóxicos e a erosão 

Em todo canto se ver 

 

Devolvam aos peixes 

Seu santuário sagrado 

Que o Velho Chico calado 

Só tende lhe agradecer (Bis) 
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11.  Disfarce - 4'02" 
 CD 11 - 2002 - PALAVRAS AO VENTO 
 Composição: Marcílio Martins 

Ed. LBC - BR LGG ISRC 01-00011 
 

 

Quem me vê 

Sorrindo assim desse jeito 

Pensa que esse é meu jeito 

Que eu tenho o que sempre quis 

Mas solidão 

É algo que trago no peito 

Saudade me pegou de um jeito 

Me deixando tão infeliz. (bis) 

 

Quem me vê 

Alegre, sorrindo e cantando 

Não sabe que é disfarçando 

O que sente o meu coração 

Só sabe o que estou sentindo 

Só vê que eu vivo fingindo 

Quem sabe o que é solidão 

 

A saudade 

Que traga no peito 

É de um amor não desfeito 

Que ainda vive em mim 

Que o destino me deu de presente 

Depois me roubou de repente 

Me fazendo ser assim 

 

Hoje trago o cabelo grisalho 

E no olhar o orvalho 

Do choro que já caiu 

E uma saudade presente 

De um hoje ausente 

Que dos meus olhos fugiu (Bis) 



P á g i n a  | 128 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

12.  Quando o Amor Acontece - 3'25" 
 CD 11 - 2002 - PALAVRAS AO VENTO 
 Composição: Washington Marcelo 

 

 

Quando o amor acontece 

Jamais se esquece o que o coração sente 

Chega tão de repente mexendo com tudo na vida da gente 

Faz um sonho real e a felicidade voar livremente. (bis) 

 

Chega como se fosse 

Uma história sem fim 

De repente se torna uma louca paixão 

Faz o coração transpirar de emoção 

Sem direção, sem destino, me sinto um menino 

Um brinquedo em suas mãos 

 

Enquanto houver amor, haverá paixão 

Enquanto bate forte o coração 

Enquanto houver a felicidade 

Sempre existirá vontade de viver essa paixão (Bis) 
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01.  Estradar - 3'42" 
 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 
 Composição: Anchieta Dali 

 70632521 BMG Mus. Pub. Brasil 

 

 

Vou contar-lhe um segredo 

Eu saí do ninho mais cedo 

E a casca do ovo do mundo 

Se abriu pro meu estradar 

Tudo em mim tava ali 

Quando li teu olhar 

Me prendeu, me perdi 

Mas nas voltas que o mundo dá 

Hei de te encontrar 

Pra gente seguir. 

 

Quando a brisa serena 

Invadir o teu pouso, sou eu 

Essa água de cheiro 

Que banha o teu corpo, sou eu 

Cada lágrima cadente 

Que rola em teu rosto, sou eu 

Sou eu, sou eu,  

Sou eu, sou eu. 
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02.  É Sempre Assim - 3'38" 
 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 
 Composição: Petrúcio Amorim e Rogério Rangel 

 70632533 BMG Mus. Pub. Brasil 

 

 

É sempre assim 

Me deixa louco e de repente vai embora 

Faz o que quer com a minha vida e joga fora 

Como se o tempo fosse um lenço de papel. 

 

Me faz sofrer 

Sofre também porque o amor é uma loucura 

Por mais que tente essa saudade não tem cura 

E um grande amor nem todo dia cai do céu. 

 

E sempre assim 

Você não deixa o nosso amor viver em paz 

Se eu tanto fiz você diz que tanto faz 

O mundo ensina e você não quer aprender. (bis) 

 

Pode falar, me machucar 

Me derrubar dessa ladeira 

Meu coração não tem medida e nem porteira 

Mas sempre soube te agradar dentro de mim 

 

Pode gritar  

Pra todo mundo que você já me esqueceu 

Pode pisar meu coração que é só seu 

Que eu vou morrer dizendo o amor é sempre assim. 
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03.  Me Diz, Amor - 3'19" 
 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 
 Composição: Accioly Netto 

 70632545 Ed. Musicais 

 

  

Me diz, amor, como é que vai ficar 

Meu coração, 

Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho 

Na solidão? 

 

Só de pensar 

Me dá um arrepio 

Tudo é tão vazio sem você, amor 

Não imagino nem por um segundo 

Viver pelo mundo sem o teu calor 

Quando me deito quando me levanto 

Procuro no canto e você não está 

Não faça isso nem de brincadeira 

Que a saudade é traiçoeira 

E vai matando devagar. 

 

Me diz, amor como é que vai ficar 

Meu coração, 

Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho 

Na solidão? 
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04.  Eu Já Vi Tudo - 4'06" 
 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 
 Composição: Jorge de Altinho e Jorge Silva 

 70632557 BMG Mus. Pub. Brasil 

 

 

Eu já vi tudo 

Meu amor vai me deixar 

Já vi tudo 

Pelo jeito de olhar 

Eu já vi tudo 

Eu já vi tudo. (bis) 

 

Mas não tem nada, não 

Quando um amor tá se acabando a gente arruma outro 

Se o tempo não tá pra carne a gente rói o osso 

Ta vendo que eu não tô doido é pra morrer de amor. 

 

Tem nada não 

Em qualquer tipo de argola engancho a minha rede 

Com qualquer pingo de chuva eu mato a minha sede 

Em qualquer ponta de anzol penduro a minha dor. 

 

Ai! Ai! 

Quando eu me lembro que tudo é da boca pra fora 

Meu coração tá te pedindo pra não ir embora 

Eu fico no desespero e todo mundo diz 

Fique aqui perto de mim vem me fazer feliz 

Faz de conta que a gente nem brigou 

É tudo que eu preciso pra ficar um paraíso 

E não morre de amor. 
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05.  Passa lá em Casa - 3'23" 
 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 
 Composição: Lázaro do Piauí 

 0632569 Atração Prod. Ilimitadas 

 

 

Se tiver um tempinho 

E quiser um carinho 

Passa lá em casa 

Tô cheinho de amor 

Tô doidinho pra te ver 

Passa lá em casa 

Tudo está arrumado 

Coração preparado 

E você não vem 

Se você não vier 

Na minha cama 

Comigo eu não quero ninguém. (bis) 

 

Tô te esperando, meu amor 

A vida é nada sem você 

Está na hora desse amor acontecer 

A vida passa, meu amor 

E essa saudade só me arrasa 

Se der vontade, por favor 

Passa lá em casa 

 

Passa lá em casa 

Que eu quero te amar 

Tô querendo te ver 

Tô guardando comigo 

O amor desse mundo 

Pra você. 
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06.  Vaqueiro Violeiro - 3'16" 
 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 
 Composição: Carlos Villela 

 70632570 DMG Mus. Pub. Brasil 

 

 

Alegria de vaqueiro 

É pegar boi na invernada 

Ofício de violeiro 

É fazer versos pra amada. (bis) 

 

Meu destino é ser vaqueiro 

Amo minha profissão 

Me tornei violeiro 

Por força do baião 

De dia tô na peleja 

Pegando o boi no laço 

De noite toco viola 

Pra esquecer o cansaço 

Faço versos pro meu bem 

Que adormece em meus braços 

 

Alegria de vaqueiro 

É pegar boi na invernada 

Ofício de violeiro 

É fazer versos pra amada. (bis) 

 

Levando a vida no laço 

Eu faço o meu caminho 

Com minhas cordas de aço 

Nunca tô sozinho 

Sou vaqueiro violeiro 

Das bandas do sertão 

 

Conheço boi mandingueiro 

Feito a palma da minha mão. (bis) 
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07.  Furacão - 3'27" 
 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 
 Composição: Pinto do Acordeon 

 70632581 BMG Mus. Pub. BRASIL 

 

 

Tu me levas à loucura 

Quando veste essa blusinha 

Com esse umbiguinho de fora 

O decote bem cavado 

E as costas nuazinha 

O teu rosto tão bonito 

De criança bem mimada 

Passa feito um furacão 

E o meu pobre coração 

Chega muda de pancada. (bis) 

 

Meu bem 

Não tem mais jeito 

Você já me conquistou 

Encheu meu peito de paixão e de amor 

E o nosso romance 

Não teve nem começo 

Mas se um dia 

Eu descobrir teu telefone ou endereço 

Pra te ganhar até me viro no avesso 

Eu quero o teu amor 

De qualquer preço. 
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08.  O Que a Gente Faz - 3'35" 
 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 
 Composição: Antonio Barros 

 70632594 Direto 

 

 

O que a gente faz eu não digo pra ninguém 

Porque é bom demais e vão querer fazer também. (bis) 

 

A gente beija 

Como todo mundo beija 

A gente se deseja como qualquer um na cama 

Mas existe uma coisa que eu nunca digo 

Nem por um castigo eu revelo a minha cama 

Meu amor, me chama me ama, me ganha bem 

O resto meu amigo eu não digo pra ninguém. 

 

O que a gente faz eu não digo pra ninguém 

Porque é bom demais e vão querer fazer também. (bis) 

 

Que vida boa, como nossa vida é boa 

Eu quase fico à toa com tanta felicidade 

É uma beleza quando vai anoitecendo 

Meu amor querendo muito amor com liberdade 

E a gente se embola se enrola e vai mais além 

O resto, meu amigo eu não digo pra ninguém, 

 

O que a gente faz eu não digo pra ninguém 

Porque é bom demais e vão querer fazer também. (bis) 
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09. POT-POURRI - 5'34" 
 
 ABC do Amor 
 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 
 Composição: Onildo Almeida 

 70632605 Samba Entertaiment (ADDAF) 

 

A quer dizer amor distante 

Que foi embora 

Para nunca mais voltar. 

 

Meu coração agonizante 

Chora, chora e não cansa de chorar. (bis) 

 

B quer dizer benzinho amado 

Se eu pudesse 

Viverias junto a mim. 

 

Contigo sonharia acordado 

Felicidade que jamais teria fim. (bis) 

 

C quer dizer com a saudade 

Estou morando 

Desde que você partiu. 

 

Não tive mais felicidade 

Porque você nunca mais pra mim sorriu. (bis) 
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 A Separação 
 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 
 Composição: Jorge de Altinho, Félix de Barros e Giza da Rocha. 

Meridional (Peermusic) 

 

Quando se ama 

Alguém de verdade 

Aumenta todo dia a paixão 

 

Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar 

Ninguém quer sentir a separação. (bis) 

 

Quando eu parti, meu bem 

Quase morri de emoção 

Depois de beijar a sua mão 

 

Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar 

Ninguém quer sentir a separação. (bis) 

 

Saudade assim 

Me faz sofrer 

Chega doer e maltratar meu coração 

Eu não posso mais ficar aqui 

Vivendo assim meu grande amor na solidão 

Eu vou partir, não vou ficar 

Pode esperar por mim na mesma estação 

 

Não quero sofrer, não quero chorar 

Não quero sentir a separação. (bis) 
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 Lembrança de Você - 3'33" 
 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 

Composição: Genário e Cobrinha 

Talmo Ed. Musicais 

 

 

A lembrança de você, dói, dói, dói 

A saudade no peito, rói, rói, rói 

 

Volte logo, amor 

Não me deixe sofrer, não me faça chorar 

Coração no peito, batendo sem jeito,  

Sofrendo por alguém que não quer voltar. (bis) 

 

Você foi embora  

Não me disse nada Não me deu adeus 

Deixando somente tristeza e saudade 

Foi pura maldade o que você me fez 

 

Volte logo, amor 

Não me deixe sofrer, não me faça chorar 

Coração no peito, batendo sem jeito,  

Sofrendo por alguém que não quer voltar. (bis) 
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10.  Alma Brasileira - 3'23" 
 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 
 Composição: Anna Fernandez e Abdon Fernandez 

 70632617 Universal Publishing 

 

 

Chegou o mês de junho, cortei bandeirolas, fiz o meu balão 

Já cai na festa, explode de alegria o meu coração 

Juntei ao presépio um belo carneirinho de barril ou bastão 

Acendi fogueira vou dançar quadrilha viva, São João. (bis) 

 

A noite brilha, os fogos irradiam, que felicidade 

Balões desfilam, colorindo a noite no céu da cidade 

A faca cravada numa bananeira o amor revelou 

Alam Brasileira caia na folia que São João não mandou 

Alma Brasileira caia na folia que São João mandou. 

 

Chegou o mês de junho, cortei bandeirolas, fiz o meu balão 

Já cai na festa, explode de alegria o meu coração 

Juntei ao presépio um belo carneirinho de barril ou bastão 

Acendi fogueira vou dançar quadrilha viva, São João. (bis) 
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11.  Chovendo Sinceridade - 3'12" 
 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 
 Composição: Maciel Melo 

 70632630 Direto 

 

Eu venho 

Das bandas da Paraíba 

Sinto que essa gente intriga 

Com as coisas do meu sertão 

Ta claro 

Que eles vivem no escuro 

Da grandeza de um monturo 

De concreto e de ilusão 

Eu trago 

Dentro do peito um machado 

Bem fornindo e afiado 

Pra cortar a solidão das capitais 

Eu venho 

Com o coração aberto 

Meio bobo, meio esperto 

Meio vero, meio vão 

Venho em inverno 

Chovendo sinceridade 

No trovejo da maldade 

Essa cidade se estremece 

E se estrebucha a solidão. 
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12.  De Bem Com a Vida - 3'34" 
(Instrumental) 

 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 
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13.  Fulô do Campo - 3'41" 
 CD 10 - 2001 - ME DIZ, AMOR! 
 Composição: Junior Vieira 

70632642 BMG Mus. Pub. Brasil 

 

 

Fulô do campo nunca mais eu te cheirei 

Nem mesmo eu sei qual a tua direção 

 

Só sei dizer que a saudade é violenta 

E atormenta o meu pobre coração. (bis) 

 

Como era bom se eu pudesse te avistar 

Pra te mostrar essa enorme cicatriz 

 

É grande a dor e quem vive sem ninguém 

Ou quem não tem um amor pra ser feliz. (bis) 

 

O teu retrato coloquei num quadro verde 

Tá na parede da casinha de sapê 

 

A minha rede quer você juntinho a mim 

E o meu jardim esperando por você. (bis) 
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01.  Seu Olhar não Mente - 3'32" 
 CD 09 - SEU OLHAR NÃO MENTE - 2000 
 Composição: Nando Alves e Ilmar Cavalcante 

LBC 69654037 

 

 

Amo você 

Já dá pra ver que meu olhar diz tudo 

Meu coração não fala, fica mudo 

Até parece nem me conhecer 

Só pra te ver  

Já andei tantas léguas de saudade 

Vivi em busca da felicidade 

Fazendo tudo pra não te perder 

E o bem querer  

Que toma conta do meu coração 

Já tá sabendo que toda paixão 

Que eu preciso só acho em você 

 

Saiba 

Que quando eu te vejo 

O fogo do desejo  

Que me consumir 

Quero de novo o teu beijo 

Matar minha sede 

Ficar junto a ti 

Não me venha com palavras 

Com frases amargas 

Qualquer coisa assim 

 

Porque seu olhar não mente 

Ele diz que você sente 

Saudade de mim. (bis) 
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02.  Asas da Ilusão - 4'08" 
 CD 09 - SEU OLHAR NÃO MENTE - 2000 
 Composição: Accioly Neto 

Accioly Editora 69654049 

 

 

Ah! esse meu coração de novo 

Sabe Deus, onde me levará 

Apostando tudo nesse amor 

Pôs a mão no fogo e se queimou 

E hoje sem um pingo de vergonha que voltar 

 

Ah! esse meu coração menino 

Não se conforma, em te perder 

Vive num banzo de fazer dó 

Mesmo sabendo que amou só 

Morre de saudade de ciúmes de você 

 

Vai coração, te entrega todo! 

Toda paixão só tem gosto se sangrar 

Arrisca tudo outra vez, tenta de novo! 

Nas asas da ilusão, volta a voar. (bis) 
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03.  Jogo Limpo - 4'11" 
 CD 09 - SEU OLHAR NÃO MENTE - 2000 
 Composição: Carlos Vilela 

BMG Mus. Pub. Brasil 69657700 

 

 

Me diz o que fazer, amor 

Para agradar você? 

Te dou carinho, beijo, café na cama 

Pra manter acesa a chama 

Mas você finge não ver 

Te dou carinho, beijo, café na cama 

Pra manter acesa a chama 

Mas você finge não ver. (bis) 

 

Me diz  

Se existe outro no seu coração 

Se queres nova emoção 

Comigo não sentes prazer. 

 

Te amo 

Não tentes me fazer de bobo 

Eu posso virar o jogo 

No fim você pode perder. 

 

Bem sei 

Na vida tudo é passageiro 

E não serei o primeiro 

A sofrer uma desilusão. 

 

Só quero 

Que jogues limpo comigo 

Então seremos bons amigos 

sem remorso e sem traição. 
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04.  O Rei nas Estrelas - 3'55" 
 CD 09 - SEU OLHAR NÃO MENTE - 2000 
 Composição: Petrúcio Amorim 

SOMZOOM GRAVAÇÕES 69657711 

 

 

Quem viu a terra tremer 

Quem viu o sol se esconder 

Por entre nuvens,quem viu 

Quem viu o tempo parar 

Sabe também lamentar 

Que o rei menino partiu 

Mas quem chorou, não se iluda 

Que um rei não morre, se muda 

Pro reino da ilusão. 

 

Lá onde os astros se ouvem 

Lá onde mora Beethoven 

Mora o rei do baião. (bis) 

 

Luiz, Luiz, Luiz... 

Agora és estrela lá no céu 

Luiz, Luiz, Luiz... 

O povo agradece o teu papel 

Luiz, Luiz, Luiz... 

A asa branca diz pro sabiá 

Enquanto houver sanfona 

Um xote e um baião 

Seu nome lembrará uma canção. 

 

Lá onde os astros se ouvem 

Lá onde mora Beethoven 

Mora o rei do baião. (bis) 
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05.  Que nem Jiló - 3'44" 
 CD 09 - SEU OLHAR NÃO MENTE - 2000 
 Composição: Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira 

EMB (ADDAF) 69657723 

 

 

Se a gente lembra só por lembrar 

O amor que a gente um dia perdeu 

Saudade inté que assim é bom 

Pro cabra se convencer 

Que é feliz sem saber 

Pois não sofreu. 

 

Porém, se a gente vive a sonhar 

Com alguém que se deseja rever 

Saudade, entonce aí, é ruim 

Eu tiro isso por mim 

Que vivo doido a sofrer. 

 

Ai, quem me dera voltar 

Pros braços do meu xodó 

Saudade assim faz roer 

E amarga que nem jiló 

Mas ninguém pode dizer 

Que me viu triste a chorar 

Saudade, o meu remédio é cantar. 

Saudade, o meu remédio é cantar. 
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06.  Minha Prenda - 2'43" 
 CD 09 - SEU OLHAR NÃO MENTE - 2000 
 Composição: Pinto do Acordeon 

BMG Mus. Pub. Brasil 69657735 

 

 

Quem mandou você bolero comigo? 

Ninguém mandou você me cutucar 

Você me cutucou com vara curta 

Sei quanto custa uma noite sem te beijar. 

 

Meu bem se você não me queria 

Pra que foi me procurar? 

Eu andava numa boa e você vivia à toa 

Então, tem que aturar. 

 

Você é uma prenda que eu não abro mão 

Pela primeira vez senti meu coração 

Sofrendo, coitado, 

Apaixonado pra valer 

E o seu coração tarado, 

Malvado me botando pra roer. 
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07.  A Vida é Você - 4'35" 
 CD 09 - SEU OLHAR NÃO MENTE - 2000 
 Composição: Nanado Alves / Ilmar Cavalcante 

LBC 69657747 

 

 

O seu amor ainda mora nesse velho peito 

Um sentimento que não foi desfeito 

Ainda choro com saudade sua. 

 

Me lembro bem daquele encontro de hora marcada 

Eu ansioso por sua chegada 

A testemunha era o clarão da lua. 

 

O seu olhar 

Brilhava tanto que eu até me via 

Cada palavra que eu te dizia 

Ganhava em troca um beijo carinhoso. 

 

O que era bom  

Hoje não passa de uma nostalgia 

Saiu do rosto a minha alegria 

Aonde anda aquele amor gostoso? 

 

Que não vem me ver mais 

nem olha pra trás pra ver que deixou 

sem a menor razão o meu coração tronchinho de amor 

Olha, não se despeça e nem me peça pra te esquecer 

isso é como esquecer a vida e a vida é você. (bis) 
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08.  Deixe o Rio Desaguar - 2'57" 
 CD 09 - SEU OLHAR NÃO MENTE - 2000 
 Composição: Aracílio Araújo 

69657759 Ingazeira Edições  

 

 

A água sai de Cabrobó, 

Parnamirim, Salgueiro até Jati 

Deixe o rio desaguar doutor 

Pra acabar com o sofrimento daqui. (bis) 

 

O São Francisco com sua transposição 

No meu Nordeste o progresso vai chegar 

Se é que o Brasil agora está na mão certa 

Na contramão o meu sertão não vai ficar. 

 

Priorize esse projeto, seu doutor 

E deixe o rio desaguar. (bis) 

 

Esse projeto centenário vai vingar 

E com certeza será nossa redenção 

Vamos ter muitos hectares de terra,  

Tudo irrigados, é água pra mais de um milhão 

O Jaguaribe tá sequinho, seu doutor 

Rio Piranhas, Apodi e Castanhão. 
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09.  Pobre Matuto - 3'55" 
 CD 09 - SEU OLHAR NÃO MENTE - 2000 
 Composição: Janduhy Finizola 

LBC 69657760 

 

 

Braúna florou 

Meu Deus o verão chegou 

Volto do roçado 

Pensando triste de ver 

O chão tão enxuto  

E eu um pobre matuto 

Que do céu suplica um fruto pedindo pra chover 

No chão vejo as cinzas da fogueira de São João 

E eu cheio de precisão sou cinzas também São João 

 

Feijão na fulô ficou 

Milho penduou, murchou 

Minha terra esturricou 

Nada vou colher. (bis) 

 

Volto do roçado e em casa eu vou descansar 

Sento na soleira da porta e os pés vou lavar 

Já tá tudo escuro e eu um pobre matuto 

Que nunca teve um estudo nem mesmo o bê-á-bá 

Acendo um candeeiro pra ver meus filhos direito 

São dez, tem até de peito, tem nada, Deus vai criar 

 

Deus é bom demais, que até dez filhos me deu, e mais 

Um amor que dá pra mais outros dez nascer. (bis) 
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10.  Lembrança - 2'44" 
 CD 09 - SEU OLHAR NÃO MENTE - 2000 
 Composição: Flávio José 

LBC 69657772 

 

 

O nosso amor  

Foi tão lindo 

Tão lindo enquanto durou 

Hoje só resta a lembrança 

Do tempo bom que passou 

Das festas de vaquejadas 

E do alazão corredor. (bis) 

 

Hoje, só resta a lembrança 

Até a esperança 

De mim se afastou 

 

Lembrança das noites enluaradas 

Das eternas namoradas 

E do meu primeiro amor 

Lembrança das noites enluaradas 

E dos continhos de fadas 

Do tempo bom que passou. 
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11.  Tudo Mudou - 2'51" 
 CD 09 - SEU OLHAR NÃO MENTE - 2000 
 Composição: Aracílio Araújo 

 BMG Mus. Pub. Brasil 69657784 

 

 

Depois que você foi embora 

Na minha casa para mim tudo mudou 

O que existia de flor no jardim murchou 

No meu viveiro passarinho não canta mais 

Nem mesmo o fogo do fogão 

Tem a mesma chama e o mesmo calor 

Tão quente, tão ardente, quanto foi o nosso amor. 

E tudo restou só foi a solidão. (bis) 

 

Mas não tem nada não 

Vou expulsar a solidão  

Com o meu sorriso 

Porque sorrir pra vida 

É tudo que eu preciso 

Mais forte do que isso 

É o meu coração. (bis) 
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12. Nos Terreiros de Forró - 2'58" 
 CD 09 - SEU OLHAR NÃO MENTE - 2000 
 Composição: Miguel Marcondes e Luiz Homero 

LBC 69657796 

 

 

Cadê São João 

Aquele lindo amor que você prometeu? 

Quando conversava com meu coração 

Tudo que dizia já se esqueceu. (bis) 

 

É bom lembrar 

De quem vive cantando 

Acreditando em tanta adivinhação 

Levando a vida cheirando a felicidade 

Plantar saudade no canteiro da canção. 

 

Só porque não consigo ficar sem amor nesse mundo tão só. 

 

Ando perdido nos terreiros de forró 

Caço teu cheiro em todo canto do salão 

Olho pra lua e me confundo nas estrelas 

Penso que o céu incendiou-se de baião. (bis) 
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01.  Abertura - 0'40" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 

 

02.  Eu Sou o Forró - 2'44" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 

Composição: Petrúcio Amorim  e Bráulio de Castro 

Direto 

 

Sabe quem eu sou? 

Sabe quem sou eu? 

Eu sou o forró. 

Comigo não tem mizura 

Não há jogo de cintura 

Que eu não dê um nó. 

Sabe quem sou eu? 

Sabe como eu vou? 

Eu vou muito bem 

No balanço do meu povo 

Olha eu aqui de novo 

Nesse vai e vem (Nesse vai e Vem) (Bis) 

 

Você me esquece num cantinho 

Você despreza o meu carinho 

Mas sou dengoso, sou teimoso  

E de repente volto pra você. 

 

Sou seu amigo na folia 

A sua dança da alegria 

Sou maltratado, machucado 

E não lhe deixo um minuto só. 

 

Aonde tem um sanfoneiro 

Zabumbeiro, Triangueiro 

Sou ouvido sou querido 

Sou o rei da brincadeira 

Bote fé nessa bandeira 

Não me deixe, não esqueça 

Que eu sou o forró. (Bis)  
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03. Quando Olho pra Você - 3'18" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Flávio José e Ladja Betânia 

 Ed. LBC 

 

 

Quando olho pra você 

E você olha pra mim 

O mundo logo escurece 

Nos seus olhos posso ler 

Que você quer me dizer 

Aí! Meu Deus se eu pudesse 

Beijar essa tua boca 

Viver essa paixão louca 

Nos teus braços adormecer 

 

Eu de cá fico espiando 

Fico só imaginando com vontade de dizer (bis) 

 

Dizer meu bem 

Como é grande o meu amor 

Dizer que eu estou 

Te desejando também 

Dizer ao mundo 

Que esse amor tão proibido 

Jamais será esquecido 

Pois me causa tanto bem. (bis) 
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04.  Não me Deixe - 4'18" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Walter Amaral e Ladja Betânia 

 Direto 

 

 

Amor que me faz sofrer 

E acelera o meu coração 

Tua presença é divina 

Me dá teu mundo menina 

Me dá teu amor 

E a tua emoção (bis) 

 

Você eterna princesa 

É parte de mim 

É o amor mais profundo 

Você é a luta fiel 

A felicidade 

É a razão do meu mundo 

Você é a minha morada 

É a minha doce paixão 

Você é o melhor remédio 

Que cura a minha solidão 

 

Por isso não me deixe 

O meu desejo 

É só amar e te amar 

Me ame por inteiro 

Me ame com vontade 

Me ame sem parar. (bis) 
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05. O Mundo Não Perdoa - 3'28" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Flávio José e Ladja Betânia 

 Ed. LBC 

 

 

Por você me apaixonei 

Por você me dediquei 

Uma vida inteirinha 

A você me entreguei 

Meu Deus como te amei 

Felicidade eu tinha 

Você tão cedo mudou 

Deixou tudo e se mandou 

E agora o que fazer 

 

Olha o mundo não perdoa 

Quem joga o amor a toa 

Um dia vai sofrer (bis) 

 

Agente precisa se encontrar 

Parar um pouquinho e pensar 

Em tudo que aconteceu 

Eu sei que esse encontro 

Vai ajudar 

Meu bem, agente a salvar 

Esse amor que nunca morreu 

 

Depois de matar 

Toda essa saudade 

De volta a felicidade 

Não deixe mais eu te dizer 

 

Olha o mundo não perdoa 

Quem joga o amor a toa 

Um dia vai sofrer. (bis) 
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06. Filosofia - 3'09" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Itanildo Show 

 Ed. LBC 

 

 

Minha filosofia é cantar 

Filosofia 

A gente que canta sem parar 

A mente esfria (bis) 

 

A música pacifica o mundo 

E a paz que fica 

A me inspirar 

Me traz uma intuição 

Que vida e melodia 

Não se vive sem cantar 

Então pega a viola 

E sintetiza uma canção 

Em que expresse 

Inteiramente o meu pensar 

O meu pensar 

Como o que a música 

Faz por mim 

O mundo não seria assim 

Se todos pudessem cantar 
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07. Sem Ferrolho e Sem Tramela - 3'45" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Juarez Santiago 

 Direto 

 

 

Você entrou na minha vida de repente 

E me pegou de corpo aberto sem querer 

Amar de novo pra não sentir novamente 

O gosto amargo da saudade e do sofrer 

Aí você se aproveitou dessa fraqueza 

Fez o seu jogo de amor e sedução 

Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa 

E como prêmio conquistou meu coração 

 

O que será,  

Que fez você chegar assim tão de mansinho? 

Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho 

Fazendo tudo pra ganhar o meu amor 

 

E encontrou 

A porta aberta, sem ferrolho e sem tramela 

E no peito uma cicatriz com nome dela 

Aí você apostou tudo e me ganhou. (bis) 
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08. Mensageiro Beija Flor - 2'59" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Nanado Alves 

 Direto 

 

 

Queria lhe mandar um beijo 

Mas não achava um portador 

Pra lhe falar do meu desejo 

Pra lhe dizer como eu estou 

Me comportei como criança 

Que no brinquedo tropeçou 

Por isso estou aqui pedindo 

Pra você que está partindo 

Passarinho voador. 

 

Nem que seja de passagem 

Entregue a minha mensagem 

Faz pra mim esse favor (bis) 

 

Leva no bico uma canção 

Que tem a mesma cor e o cheiro dela 

Aproveitando pergunta pra ela, meu Deus 

Como é que fica o nosso amor 

Do fundo do meu coração 

Não vivo sem a luz dos olhos dela 

Explica tudo direitinho a ela, por Deus 

Meu mensageiro beija-flor 
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09. Quando Bate o Coração - 3'40" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Accioly Neto 

Ed. Peermusic 

 

 

Você 

Chegou bem devagarinho 

No meu olhar 

Parecendo um bicho mansinho 

Querendo se aconchegar. 

 

O meu anjo da guarda, de bobeira 

Abriu a porta pra você entrar 

E agora já não tem mais jeito 

Haja amor haja peito 

Pra você morar. (bis) 

 

Quando bate o coração 

Tudo pode acontecer 

A razão manda soltar 

E a paixão manda prender 

O ciúme quer matar 

E a saudade quer doer 

A cabeça quer pensar 

Mas o amor só que você. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 164 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

10.  Caboclo Sonhador - 2'51" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 

Composição: Maciel Melo 

Ed. Arco Íris 

 

 

Sou um caboclo sonhador 

Meu senhor viu 

Não queria mudar meu verso 

Se é assim não tem conversa 

Meu regresso para o brejo 

Diminui a minha reza 

Coração tão sertanejo 

Vejam como anda plangente 

O meu olhar 

Mergulhado nos becos do meu passado 

Perdido na imensidão desse lugar 

Ao lembrar-me das bravuras de Neném 

Pergunta-me a todo instante por Baia 

Mega e Quinha como vão? Tá tudo bem? 

Meu canto é tanto 

Quanto canta o sabiá 

Sou devoto de padim Ciço Romão 

Sou tiete do nosso Rei do Cangaço 

E em meu regaço 

Fulminado em pensamento 

Em meu rebento 

Sedento eu quero chegar 

 

Deixem que eu cante cantigas de ninar 

Abram alas para um novo cantador 

Deixem meu verso passar na avenida 

Num forrofiado tão da bexiga de bom. (bis) 

 

 

 

 



P á g i n a  | 165 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

11.  Tareco e Mariola - 4"02" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Petrúcio Amorim 

 Direto 

 

 

Eu não preciso de você 

O mundo é grande e o destino me espera 

Não é você que vai me dar na primavera 

As flores lindas que eu sonhei no meu verão 

 

Eu não preciso de você 

Já fiz de tudo pra mudar meu endereço 

Já revirei a minha vida pelo avesso 

Juro por deus não encontrei você mais não. 

 

Cartas na mesa 

Bom jogador conhece o jogo pela regra 

Não sabe tu que já tirei leite de pedra 

Só pra te ver sorrir pra mim não chorar. 

 

Você foi longe 

Machucando-me provocou a minha ira 

Só que eu nasci entre o velame e a macambira 

Quem é você pra derramar meu mugunzá? 

 

Eu me criei 

Ouvindo o toque do martelo na poeira 

Ninguém melhor que Mestre Osvaldo, na madeira 

Com sua arte criou muito mais de dez. 

 

Eu me criei 

Matando a fome, com tareco e mariola 

Fazendo verso dedilhado na viola 

Por entre os becos do meu velho Vassoural. 
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12.  Nordestino Lutador - 3'36" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Itanildo Show 

 Direto 

 

 

Quero cantar o mundo todo em poesia 

Na melodia que o destino vem me dar 

Passar o tempo declamando  

Pobre coração, que bate, conversando sem falar 

Quero ver o povo dessa terra 

Que berra, pra ter um pão 

Quero ver o fruto desse chão 

Quero ver o tempo melhorar 

Tudo que eu pedir 

Tudo que eu sonhar 

Tudo que eu puder viver 

Quero dividir 

Quero ter pra dar 

Tudo que eu tiver que ter. 

 

Eu quero um xote 

Quero um cheiro no cangote 

Quero paz e quero sorte 

Eu sou um cantador 

chegou a hora de cantar 

eu vou m'imbora 

tô pensando que agora 

eu tenho mais valor. (bis) 

 

Eu, tenho esse sonho maluco 

Eu não quero virar suco seu doutor 

Quero a rédea do meu destino 

Eu também sou, nordestino lutador. 
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13.  Um Passarinho - 2'29" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Nanando Alves e Ilmar Cavalcante 

 Direto 

 

 

Um passarinho 

Aqui pousou 

Aliviou a solidão 

Depois fugiu deixou saudade 

Essa cidade, nesse escuro 

Essa mentira, esse muro 

Essa barreira entre a verdade 

Chegou e revirou seu ninho 

Me deixou em desalinho 

Aprontou com o meu coração. 

 

Fiquei sozinho nessa história 

Sem ter dia, sem ter hora 

Pra acabar com a solidão. (bis) 

 

Eu vou sair 

Eu vou buscar lhe encontrar 

Fazer você me acompanhar 

Voar de novo em seu prazer 

Vou lhe prender 

E em suas asas, dar um nó 

Pra nunca mais eu ficar só 

No seu lençol adormecer. 
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14.  Espumas ao Vento - 4'12" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Accioly Neto 

 Ed. Tapajós 

 

 

Sei que aí dentro ainda mora 

Um pedacinho de mim 

Um grande amor não se acaba assim 

Feito espumas ao vento 

Não é coisa de momento, raiva passageira 

Mania que dá e passa feito brincadeira 

O amor deixa marcas 

Que não dá pra apagar 

 

Sei que errei  

E tô aqui pra te pedir perdão 

Cabeça doida, coração na mão 

Desejo pegando fogo 

Sem saber direito aonde ir o que fazer 

Eu não encontro uma palavra só pra te dizer 

Mas se eu fosse você amor 

Eu voltava pra mim de novo 

 

E de uma coisa fiquei certa, amor 

A porta vai tá sempre aberta, amor 

O meu olhar vai dar uma festa, amor 

Na hora que você chegar. (bis) 
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15.  Já Não Concerto Mais - 3'33" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Marcílio Martins e Domingos Accioly 

 Ed. LBC 

 

 

Você entrou assim no meu caminho 

Como faz um passarinho em tempo de verão 

Pousou na minha vida, de mansinho 

E aos pouquinhos fez um ninho no meu coração. 

 

Me fez ficar alegre, satisfeito 

Me dando um amor do jeito 

Que eu sempre quis. 

 

Vem vem, vem me dar um beijo 

Vem vem, vem me fazer feliz 

Vem vem, vem matar meu desejo 

Que agora eu quero mais do que eu sempre quis. (bis) 

 

Você chegou na minha vida 

Aos pouquinhos como o sol chega no amanhecer 

Me deu amor, me deu carinho 

Do jeitinho que eu sempre procurava ter 

E agora, já não tem mais jeito 

Ninguém faz amor gostoso como a gente faz 

Você entrou na minha vida e mora no meu peito 

E se te amar é meu defeito eu não conserto mais. 

 

Não, não, já não conserto mais 

Não, não, já não conserto mais 

Não, não, já não conserto mais 

Se te amar é meu defeito 

Eu não conserto mais. (bis) 
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16. Terra Prometida - 2'26" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Maciel Melo 

 Ed. Arco Íris 

 

 

Foi num nublado domingo que eu vim m'embora 

Numa viagem a minha terra prometida 

Buscar a sorte e encontrar uma saída 

Pra minha vida decidir-se melhorar. 

 

Com uma mulher que Deus me deu, sem preconceito 

Que tenho feito tanto amor e quero mais 

Quero cantar a vida, decantando tudo 

Que for bonito, tudo que apareça a paz. 

 

Também sou um rapaz latino americano 

Eu não me engano tenho um taco desse mundo 

De poeta, cidadão e vagabundos 

Ou vagalumes que devagam bar em bar. 

 

Oh! Meu querido pai celestial 

Minha busca é vida, muito mais que morte 

Numa procura, o rumo certo, aquele norte 

Que desde garoto minha mãe diz ser legal. 

 

Unda rundê tidê lalaiá 

Tidê lalaiá, tidê lalaiá. (bis) 
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17. Caia Por Cima de Mim - 3'07" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Maciel Melo 

Direto 

 

 

Nunca mais eu vi Maria 

Nunca mais eu vi o amor 

Guardo na lembrança a cor do vestido dela 

 

Eu tô roendo 

Tô cheinho de saudade 

Meu amor por caridade bote o rosto na janela. (bis) 

 

Eu não aguento tanta ausência tanta dor 

Parece que o amor se esqueceu de mim 

Bateu a porta deu adeus e foi embora 

A solidão me devora agora eu tô roendo sim 

Traga de volta a minha felicidade 

Abra um sorriso cheirando a ruge carmim 

 

Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço 

Se tropeçar no compasso, caia por cima de mim (bis) 

 

Caia, caia, caia por cima de mim 

Caia, caia, caia por cima de mim 

Caia, caia, caia por cima de mim 

Que eu te abraço, eu te seguro 

Caia por cima de mim 
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18.  A Casa da Saudade - 3'18" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Caroné Caruá 

 Ed. Natasha 

 

 

A casa que vovô morou 

O meu pai herdou e passou pra mim. (bis) 

 

Mas para arranjar amor novo 

Numa casa velha aí é tão ruim. (bis) 

 

Pensei em me casar com ela 

Mas na casa velha ela não quis não. (bis) 

 

Era o que eu mais queria 

Por isso doía o meu coração. (bis) 

 

Troquei a minha casa velha 

Numa casa nova pra casar com ela. (bis) 

 

Aí eu fiz um bom negócio 

Pois ganhei de volta o coração dela. (bis) 
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19.  Filho do Dono - 2'42" 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
 Composição: Petrúcio Amorim 

 Direto 

 

 

Não sou profeta nem tão pouco visionário 

Mas o diário desse mundo tá na cara 

Um viajante na boléia do destino 

Sou mais um fio da tesoura e da navalha. 

 

Levando a vida tiro um verso na cartola 

Chora viola nesse mundo sem amor 

Desigualdade rima com hipocrisia 

Não tem verso nem poesia que console um cantador 

A natureza na fumaça se mistura 

Morre a criatura e o planeta sente a dor. 

 

O desespero no olhar de uma criança 

A humanidade fecha os olhos pra não ver 

Televisão de fantasia e violência 

Aumenta o crime, cresce a fome do poder. 

 

Boi com sede bebe lama 

Barriga seca não dá sono 

Eu não sou dono do mundo 

Mas tenho culpa, porque sou 

Filho do dono. (bis) 
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20.  Final do Show - 1'52" 
 (Instrumental) 
 CD 08 - AO VIVO - SEMPRE - 1999 
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01.  Você na Minha Vida - 3'29" 
 CD 07 - PRA TODO MUNDO - 1999 
 Composição: Pinto do Acordeon 

 

 

De repente apareceu 

Você na minha vida 

Me trazendo alegria 

Muita paz minha querida 

Você trouxe o caminho 

Que eu andava tão perdido 

E sarou meu coração 

Que de paixão tava ferido. (bis) 

 

Hoje eu sou feliz 

Muito feliz eu sou 

Eu nunca pensei 

De encontrar meu grande amor. (bis) 
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02.  Pra Todo Mundo - 3'46" 
 CD 07 - PRA TODO MUNDO - 1999 
 Composição: Aracílio Araújo, Ciro de Souza e Suemi Sã 

 

 

Pra todo mundo 

A minha cara é de alegria 

Porque ninguém tem nada a ver 

Com a minha dor 

O meu lamento 

Ninguém não pode dar jeito 

Se todo mundo tem 

A marca de um amor. (bis) 

 

Ai! Tem um amor 

Que dá prazer e alegria 

Tem outro amor 

Que faz a gente delirar 

Há quem diga 

Que tem amor diferente 

Que amarra a gente 

Pelo jeito de olhar oi! 

Quanto mais quente 

Mais fogoso é duvidoso 

E o mais gostoso 

Bota a gente pra chorar. 
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03.  Velho Ipojuca - 4'00" 
 CD 07 - PRA TODO MUNDO - 1999 
 Composição: Petrúcio Amorim e Romero Amorim 

 

 

Quantas vezes deixei minha mãe maluca 

O Rio Ipojuca galopando para o mar 

O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo 

Água não é brinquedo, menino não vá pra lá. (bis) 

 

Mainha o tempo passa e levo nesse desafio 

A natureza, chega chora a perguntar 

Se os peixinhos sentem saudade do rio 

Se a lavadeira tem motivos pra cantar 

Meu velho Ipojuca o teu espelho já não brilha 

E nessa trilha tu parece até comigo 

Lençol de pedra e sonho de baronesa 

Nessa tristeza aceitando o teu castigo. 

 

O rio tá enchendo 

Tá chovendo me dá medo 

Água não é brinquedo 

Menino não vá pra lá. (bis) 
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04.  Moinho D'água - 3'00" 
 CD 07 - PRA TODO MUNDO - 1999 
 Composição: Edson França e Francisco Elion Nobre 

 

 

Foi lá no moinho d'água 

Que conheci a morena 

De quem eu me enamorei. 

 

Hoje 

Quando eu conto 

As minhas mágoas 

Ela nem se quer se lembra 

De que por ela chorei. 

 

Mas o tempo foi passando 

E ela nem apercebeu 

Que a velhice foi chegando 

Matando o orgulho seu 

Moinho d'água rolando 

Lembrando o que aconteceu. 
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05.  Povo de Gado - 3'28" 
 CD 07 - PRA TODO MUNDO - 1999 
 Composição: Edigar Mão Branca 

 

 

Valeu o boi (valeu o boi) 

Valeu o boi (valeu o boi) 

Será que valeu (valeu o boi) 

Diga aí seu juiz (valeu o boi) 

Valeu o boi (valeu o boi) 

Valeu o boi (valeu o boi) 

Será que valeu (valeu o boi) 

Vou dizer por aqui. 

 

Pense num povo de gado 

E vamos lá pra minha terra 

Onde o vaqueiro não erra o miolo do areão 

Onde quem tem dinheiro se mistura na arquibancada 

Com a galera pesada que quando o boi cai diz no refrão 

 

Valeu o boi (valeu o boi) 

Valeu o boi (valeu o boi) 

Será que valeu (valeu o boi) 

Diz aí Paulinho (valeu o boi) 

Valeu o boi (valeu o boi) 

Valeu o boi (valeu o boi) 

Será que valeu 

Vou dizer por aqui 

 

Eh! boiada, vaquejada em minha terra 

Eh! boiada, é folia e diversão 

Eh! boiada, vaquejada em minha terra 

É mulher na parada, uma senha cravada e um boi no chão 

 

Eh! boiada, vaquejada em minha terra 

Eh! Boiada, nunca vi coisa melhor 

Eh! Boiada, vaquejada em minha terra 

É mulher na parada, cerveja cachaça e forró 
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06.  Cicatriz - 2'56" 
 CD 07 - PRA TODO MUNDO - 1999 
 Composição: Nanado Alves 

 

 

Se não consegues ser feliz 

Depois de tudo que te fiz 

Eu vim te procurar 

Tentar fechar a cicatriz 

Pedir cheinho de saudade 

Pra me perdoar 

Te peço não me olhe assim 

Não descarregue sobre mim 

O desespero seu. 

 

Se fui errado já passou 

Meu coração quem vacilou 

E o amor aconteceu. (bis) 

 

Ter compaixão do meu dilema 

Não resolve o meu problema 

Só aumenta mais 

Se é difícil a relação 

É muito mais a pretensão 

De se viver em paz 

Não se orgulhe do momento 

Nem traga no pensamento 

Que eu quero voltar. 

 

Mas se me pedir com jeitinho 

E um pouquinho de carinho 

Eu posso até ficar. (bis) 
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07.  Carência - 2'48" 
 CD 07 - PRA TODO MUNDO - 1999 
 Composição: Marcílio Martins e Domingos Acioly 

 

 

Queria ter você agora 

Pra mandar de vez embora todo o meu sofrer 

E no meu olhar que hoje chora 

Afogar minha saudade num mar de prazer 

Te amar sem ter dia nem hora 

É tão gostoso e até consola o meu coração 

É que eu ando de você carente 

Vem depressa vê se entende essa minha desilusão 

Pois quem ama e tem amor ausente 

Sabe o gosto que sente quando aperta a solidão. 

 

Queria ter você comigo 

Já não faz nenhum sentido eu ficar sem te ver 

Amor não faz isso comigo 

Pois pra mim é um castigo eu ficar sem você 

Vem logo 

Vem me dar carinho 

Vem fazer um ninho no meu coração. 

 

É que eu ando 

De você carente 

Vem amor vê se entende essa minha solidão. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 182 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

08. Tempos de Criança - 3'06" 
 CD 07 - PRA TODO MUNDO - 1999 
 Composição: José Marcolino 

 

 

Vou dar uma volta no passado 

Pra rever o meu tempo distante 

Vou brincar de criança pra ver 

Se espanto essa dor cruciante 

Só porque hoje sou grande 

Essa coisa me aperta e me rói 

Vendo o mundo de um jeito real 

Não suporto essa dor que me dói 

 

Na lembrança me embalo e vou ver 

O lugar onde pequeno vivi 

Aquelas brincadeiras de menino 

Aquela casinha aonde eu nasci 

A burrica de pau de umburana 

A cadência do meu berimbau 

Vou jogar a minha carrapeta 

Vou montar meu cavalo de pau 

 

E depois desse belo passeio 

Pelo mundo em que tive em criança 

Eu não sei como vou resistir 

O efeito da grande mudança 

 

Vou baixar a cabeça sentindo 

Quanto bole com a gente, a idade 

Depois volto pro mundo em que estou 

Para me alimentar da saudade (bis) 
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09.  Só Falta Você Voltar - 3'44" 
 CD 07 - PRA TODO MUNDO - 1999 
 Composição: Nanado Alves e Ilmar Cavalcante  

 

 

Até na força do amor  

Você foi quem mais brilhou 

Fez minha estrela sumir 

Sozinho fiquei sem rumo 

Confesso e até assumo 

Que vi meu mundo cair 

Quando me invade a carência 

Me alimento da essência 

De um sonho bom que ficou. 

 

Ando nos mesmos caminhos 

Buscando os mesmos carinhos 

Que um dia você levou. (bis) 

 

Sinto saudade de ti 

E vou gritar por aí 

Que quem te ama sou eu 

Assim não dá pra ficar 

Se vale a pena esperar 

Pra ter de volta o que é meu 

Aceite o meu coração 

Escute a voz da razão 

O amor não pode esperar. 

 

Ajeitei nosso cantinho 

Forrei de branco, o seu ninho 

Só falta você voltar. (bis) 
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10.  Sangue Nordestino - 3'18" 
 CD 07 - PRA TODO MUNDO - 1999 
 Composição: Ilmar Cavalcante 

 

 

Sou sertanejo, forte, bravo, lutador 

Mas o doutor não entende o meu apelo 

Se ele olhasse as minhas mãos sentia dó 

É que a batalha no sertão começa cedo. 

 

Meus olhos brilham quando chega a invernada 

E a passarada anuncia o seu cantar 

Sigo o meu dilema, vou em frente 

Minha fé tá mais presente do que posso imaginar. 

 

E na rédea forte do destino 

Dou meu sangue nordestino 

Pra quem queira analisar. (bis) 

 

Me emociono quando escuto seu Luís 

E quem me diz que ele não traz inspiração 

Acabo a sola do sapato, num forró 

Que o suor, em pouco tempo molha o chão 

Pode haver convite seu doutor 

Mas eu não vou sair daqui do meu lugar. 

 

Pois se o ano for ruim de inverno 

Eu sei que espero outro ano melhorar. (bis) 
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11.  Bebê Chorão - 2'49" 
 CD 07 - PRA TODO MUNDO - 1999 
 Composição: Cecéu 

 

Faça de mim o que quiser, amor 

Nos teus braços sou menino 

Perigoso, buliçoso, a procura de calor 

Quero deitar no teu colo 

Feito um menininho tolo 

Pra meu bem me dar consolo 

No teu peito adormecer 

Fazer de conta que sou 

Um bebezinho chorão 

Pra ouvir teu coração 

Cheio de emoção bater. 

 

Meu bem! Meu bem! Meu bem! 

O que você fizer comigo 

Não é da conta de ninguém. (bis) 

 

Depois que eu te conheci 

Mulher, 

Mudei toda a minha vida 

E agora toda hora quero o que você quiser 

Vou me enroscar no teu leito 

Vou me esconder no teu mundo 

Ser eterno vagabundo 

E em teu castelo vou morar 

Pra gozar do teu amor 

Ser escravo da ilusão 

E pegar na tua mão 

Louco de paixão gritar. 

 

Meu bem! Meu bem! Meu bem 

O que você fizer comigo 

Não é da conta de ninguém (bis) 
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12.  Pé na Estrada - 3'43" 
 CD 07 - PRA TODO MUNDO - 1999 
 Composição: Jorge de Altinho 

 

 

Pé na estrada, viajando 

Tô pensando nela 

Pensando nela, pensando nela 

Todo mundo sabe 

Que eu sou feliz com ela 

Todo mundo sabe 

Que eu sou doidinho por ela. (bis) 

 

Eu acho que essa morena 

Virou meu juízo 

Preciso ver o seu olhar 

Meu coração 

Vive doido aperreado 

Só fica sossegado 

No dia que eu lhe encontrar 

 

Pé na estrada, viajando 

Tô pensando nela 

Pensando nela, pensando nela 

Todo mundo sabe 

Que eu sou feliz com ela 

Todo mundo sabe 

Que eu sou doidinho por ela. (bis) 

 

Eu acho que essa morena 

É o meu brilhante 

E distante eu vivo a lamentar 

E toda vez 

Que eu subo uma ladeira 

O motor faz uma choradeira 

Pedindo para voltar. 
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13.  Zé Pequeno No Forró - 3'37"  
 (Instrumental) 

 CD 07 - PRA TODO MUNDO - 1999 
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01.  A Poeira e a Estrada - 3'40" 
 CD 06 - A POEIRA E A ESTRADA - 1998 
 Composição: Maciel Melo e Cláudio Almeida. 

 

 

Amigo olhe a poeira, olhe a estrada 

Olhe os garranchos que arranham pensamentos 

Entre o cascalho vá separando os espinhos 

Não esqueça que os caminhos são difíceis pra danar 

 

Nem todo atalho diminui uma distância 

Nem toda ânsia no final tem alegria 

Veja na flor que o espinho lhe vigia 

A noite adormece o dia e a lua vem lhe ninar 

 

Devagarinho vá pelo cheiro das flores 

Siga os amores nunca deixe pra depois 

Nem tudo é certo como quatro é dois e dois 

Nem todo amor merece todo coração 

 

Se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento 

E o sofrimento entre o amor, ganhou a vez 

Nem tudo é eterno quando a gente sonha. 

 

Por isso amigo não se entregue agora 

Talvez um dia o mundo lhe peça perdão. 

 

Por isso não se perca não 

Os amores vão e a gente fica. (bis) 
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02.  Já Não Conserto Mais - 3'46" 
 CD 06 - A POEIRA E A ESTRADA - 1998 
 Composição: Marcílio Martins e Domingos Acioly 

 LBC 

 

 

Você entrou assim no meu caminho 

Como faz um passarinho em tempo de verão 

Pousou na minha vida, de mansinho  

E aos pouquinhos fez um ninho no meu coração 

Me fez ficar alegre e satisfeito 

Me dando um amor do jeito que eu sempre quis 

 

Vem, vem, vem me dar um beijo 

Vem, vem, vem me fazer feliz 

Vem, vem, vem matar meu desejo 

Que agora eu quero mais 

Do que eu sempre quis. (bis) 

 

Você chegou na minha vida 

Aos pouquinhos como o sol 

Chega no amanhecer 

Me deu amor, me deu carinho  

Do jeitinho que eu sempre procurava ter 

E agora, já não tem mais jeito 

Ninguém faz amor gostoso como a gente faz 

Você entrou na minha vida e mora no meu peito 

E se te amar é meu defeito eu não conserto mais. 

 

Não, não, já não conserto mais 

Não, não, já não conserto mais 

Não, não, já não conserto mais 

Se te amar é meu defeito, eu não conserto mais. (bis) 
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03. Cananá - 4'10" 
 CD 06 - A POEIRA E A ESTRADA - 1998 
 Composição: Venâncio e Aparício Nascimento 

 

 

Êita, é o sertão que eu tenho 

Almajarra do engenho 

E um bom canaviá 

Êita, o carreiro carreando 

E o seu carro cantando 

A canção do cananá. (bis) 

 

No meu sertão não tem choro, não tem fome 

Não tem bicho lobisomem 

Não existe assombração 

De manhãzinha quando o dia se sacode 

Tem onça que pega bode, valente que só o cão 

Tem um cachorro lanzudo preto retinto 

Pra tomar conta dos pinto 

E espantar gavião. 

 

Tem água boa 

Descendo de morro abaixo 

Pra se deitar no riacho 

E tem luz de vagalume 

Um preto véio pra falar do que já foi 

Brinquedo de pegar boi num matagal de perfume 

Moça faceira, dona de casa capaz 

Mas é bonita demais, e pode matar de ciúmes. (refrão) 

 

A nossa lua 

Traz de noite a luz do sol 

O rádio traz futebol e notícia de primeira 

Tem a cigarra que trouxe a filosofia 

De morrer de cantoria é a nossa cantadeira 

O papagaio com o seu verde esperança 

É o cartão de lembrança 

Da bandeira brasileira. 
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04.  Vendavais - 3'24" 
 CD 06 - A POEIRA E A ESTRADA - 1998 
 Composição: Miguel Marcondes e Luiz Romero. 

 

 

E quando voltarem 

Os vendavais de verão 

Podem até se amarem 

Do jeito de nunca não 

Quem não sentiu nunca sabe 

Qual a palavra que cabe 

Na veia desse baião 

Mandei notícia dizendo 

Que a barra do dia nascendo 

Foi diferente demais 

Quando subi a ladeira 

Senti na curva primeira 

Que o sol galopava atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 192 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

05. Novilha Rainha - 3'28" 
 CD 06 - A POEIRA E A ESTRADA - 1998 
 Composição: Aracílio Araújo 

 

 

Por causa de você 

Meu coração tá numa peinha de nada 

Eu não esqueço mais aquela vaquejada 

A onde o nosso amor tão lindo terminou 

Nem percebi que um alguém 

Que estava correndo na pista 

Perdeu o boi mas não perdeu você de vista 

Ficou tentando conquistar o seu amor. 

 

Mas mesmo assim 

Ainda vou correr atrás do seu amor 

Eu desafio esse cara corredor 

Que num olhar tentou tirar você de mim 

Tudo farei 

Pra ter você e me sentir um campeão 

Você vai ser a minha novilha rainha 

Como troféu eu vou ganhar seu coração. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 193 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

06. Tonha - 3'46" 
 CD 06 - A POEIRA E A ESTRADA - 1998 
 Composição: Itanildo Show 

 

 

A  minha vida é fazer tudo direitinho 

Dou amor e dou carinho não esqueço o meu xodó 

Eu faço tudo pra manter a confiança 

Nunca tiro a aliança e pouco ando num forró 

Mas ela nunca relaxou nem deu sossego 

E diz que tenho outro chamego dentro do meu coração 

Sofre coração, segura coração não deixe entrar mais essa dor 

Ela sem querer não sabe que você não tem lugar pra outro amor 

Tanta gente ama e não assume  

Que a desconfiança é ilusão 

Ela mata a gente de ciúme 

Mas a gente morre é de paixão 

Faça o que fizer, fale o que falar 

Nem se quer motivo eu dou 

Ela quer um pé 

Ela quer brigar 

Pra depois fazer amor 

 

Já notei que esse seu queixume 

Tem outro motivo pra nós dois 

Você faz a cena de ciúme 

Mas a gente faz amor depois 

 

Ai! Tonha, quero, quero, ter você 

Ai! Tonha, teu ciúme 

ai! Tonha quero, quero, ter você 

Ai! Tonha 

Teu ciúme e teu prazer (bis) 
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07. Paixão Escondida - 2'33" 
 CD 06 - A POEIRA E A ESTRADA - 1998 
 Composição: Dogirval Dantas 

 

 

Você veio e revirou minha vida 

Tornou-se paixão escondida 

Amor que não pode acabar. 

 

Embora você já tenha outro amor 

Confesso que juro eu não vou 

Desistir de você sem lutar. 

 

Não tenho culpa de gostar de você 

Pois quando os meus olhos te vêem 

Meu coração quer te abraçar. 

 

Você mesmo sem querer, me domina 

Com esse seu jeito menina 

Cresce o meu amor por você. 

 

Embora me tenhas só como um amigo 

Porém quando estou contigo 

A felicidade me leva ao prazer (bis) 
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08.  Eu Sou o Forró - 2'52" 
 CD 06 - A POEIRA E A ESTRADA - 1998 

Composição: Petrúcio Amorim e Bráulio de Castro 

 

 

Sabe quem eu sou? 

Sabe quem sou eu? 

Eu sou o forró. 

Comigo não tem mizura 

Não há jogo de cintura 

Que eu não dê um nó. 

Sabe quem sou eu? 

Sabe como eu vou? 

Eu vou muito bem 

No balanço do meu povo 

Olha eu aqui de novo 

Nesse vai e vem (Nesse vai e Vem) (Bis) 

 

Você me esquece num cantinho 

Você despreza o meu carinho 

Mas sou dengoso, sou teimoso  

E de repente volto pra você. 

 

Sou seu amigo na folia 

A sua dança da alegria 

Sou maltratado, machucado 

E não lhe deixo um minuto só. 

 

Aonde tem um sanfoneiro 

Zabumbeiro, Triangueiro 

Sou ouvido sou querido 

Sou o rei da brincadeira 

Bote fé nessa bandeira 

Não me deixe, não esqueça 

Que eu sou o forró. (Bis)  
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09. Casa velha de Sapê - 3'54" 
 CD 06 - A POEIRA E A ESTRADA - 1998 
 Composição: Dogirval Dantas 

 

 

Tá vendo aquela casa abandonada, seu moço? 

Lá na beira da estrada sem ninguém lhe dar valor 

Pra mim já foi motivo, de alegria 

Toda noite, todo dia, toda hora, tinha amor 

Por lá passava distante a tristeza 

Tudo lindo que beleza do jeito que Deus criou 

Enquanto eu pude, cuidei direitinho 

Pra preservar nosso ninho 

E manter sempre o seu valor 

Mas hoje já estou velho e cansado 

Fui pelo tempo enganado pra mim só restou a dor 

 

De ver a minha casa tão querida abandonada esquecida 

Sem ninguém lhe dar valor. (bis) 

 

Ai!  ai!  ai! 

Como é duro de esquecer 

Minha família toda reunida 

Naquela casa querida 

Casa velha de sapê. (bis) 
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10. Incerteza - 3'32" 
 CD 06 - A POEIRA E A ESTRADA - 1998 
 Composição: Marcílio Martins e Domingos Acioly 

 

 

Você me pede o meu amor 

Diz que me ama e que não é de ninguém mais 

Depois parece que de mim logo se esquece 

E outra vez desaparece 

Perturbando a minha paz 

Isso não pode ser amor 

Se fosse amor você não iria jamais 

Por isso agora pra mim é indiferente 

Se você vem de repente ou se não vem nunca mais 

 

É que meu coração 

Ficou cansado da incerteza que vem de você 

Dessa saudade que há muito tempo me devora 

De nunca ter dia nem hora pra gente se ver 

Assim não faz sentido 

Todo amor corre perigo 

Se tem solidão 

Ou você vem de uma vez 

E fica aqui comigo 

Ou não terá mais o abrigo 

Do meu coração. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 198 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

11.  Queima Fogueira - 4'18" 
 CD 06 - A POEIRA E A ESTRADA - 1998 
 Composição: Miguel Marcondes / Luiz Romero 

 

 

Queima fogueira 

Sobe balão 

Queima fogueira 

Vai até tarde 

Que essa chama arde no meu coração. (bis) 

 

Grandes amigos 

Novos e antigos 

Se encontrando, vem recordação 

Fazem de conta que começa a vida 

Mulher e bebida traz animação. 

 

E o sanfoneiro peneirando os dedos 

Descobre segredos de um novo baião. 

 

Vai São João 

São Pedro espera tuas cinzas com certeza 

Muita alegria nessa festa continua 

Em cada rua enfeitada a gente vê 

O fogo aceso da paixão e da madeira 

A noite inteira se ouvindo dizer. 
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12.  Seu Dé No Forró - 2'18"  
 (Instrumental) 
 CD 06 - A POEIRA E A ESTRADA - 1998 
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01. Sem Ferrolho e Sem Tramela - 3'44" 
 CD 05 - SEM FERROLHO E SEM TRAMELA - 1997 
 Composição: Juarez Santiago 

Direto 

 

 

Você entrou na minha vida de repente 

E me pegou de corpo aberto sem querer 

Amar de novo pra não sentir novamente 

O gosto amargo da saudade e do sofrer 

Aí você se aproveitou dessa fraqueza 

Fez o seu jogo de amor e sedução 

Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa 

E como prêmio conquistou meu coração 

 

O que será,  

Que fez você chegar assim tão de mansinho? 

Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho 

Fazendo tudo pra ganhar o meu amor 

 

E encontrou 

A porta aberta, sem ferrolho e sem tramela 

E no peito uma cicatriz com nome dela 

Aí você apostou tudo e me ganhou. (bis) 
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02.  Espumas ao Vento - 4'10" 
 CD 05 - SEM FERROLHO E SEM TRAMELA - 1997 
 Composição: Accioly Neto 

 Ed. Lalú 

 

 

Sei que aí dentro ainda mora 

Um pedacinho de mim 

Um grande amor não se acaba assim 

Feito espumas ao vento 

Não é coisa de momento, raiva passageira 

Mania que dá e passa feito brincadeira 

O amor deixa marcas 

Que não dá pra apagar 

 

Sei que errei  

E tô aqui pra te pedir perdão 

Cabeça doida, coração na mão 

Desejo pegando fogo 

Sem saber direito aonde ir o que fazer 

Eu não encontro uma palavra só pra te dizer 

Mas se eu fosse você amor 

Eu voltava pra mim de novo 

 

E de uma coisa fiquei certa, amor 

A porta vai tá sempre aberta, amor 

O meu olhar vai dar uma festa, amor 

Na hora que você chegar. (bis) 
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03.  O Berço da Minha Paz - 3'08" 
 CD 05 - SEM FERROLHO E SEM TRAMELA - 1997 
 Composição: Antônio Barros e Cecéu 

 Direto 

 

 

Tu és minha flor silvestre 

Meu capuchinho de algodão 

A escultura do mestre 

Do mestre que fez adão 

Tu tens o dom da beleza 

Da terra tu és o sal 

Será que a natureza 

Ainda faz coisa igual. 

 

Eu não duvido mas penso 

Que igual a tu ninguém mais 

Tu és universo imenso 

O berço da minha paz. (bis) 

 

Eu sou a voz que te chama 

Sou teu caminho na vida 

Vivendo sem ter guarida 

Morrendo porque te amo 

Me queima com tua chama 

Pra eu não ver tua partida 

Tira essa dor do meu peito 

Afoga minha paixão 

Tu és amor perfeito 

A flor do meu coração. 
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04. Cartinha pra Seu Luiz - 3'20" 
 (Música Incidental: Que Nem Jiló). 

 CD 05 - SEM FERROLHO E SEM TRAMELA - 1997 
 Composição: Pinto do Acordeon 

 Direto 

Participação Especial: RAIMUNDO FAGNER 

 

 

Velho, 

Que saudade de você 

Seu pé de serra 

Está tão triste 

Pois você não voltou mais 

 

Chora a asa branca 

Choram as juritis 

Ai! Quanta saudade seu Luiz. (bis) 

 

Velho 

Se eu tivesse um mensageiro 

Eu escrevia uma cartinha 

Pra você dizendo assim 

 

Como forrozeiro 

Ainda canto o seu baião 

Alegrando a nossa noite de São João (bis) 

 

Bravo Luiz 

Deus que te guarde feliz 

todo nordestino canta e diz (bis) 
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05.  Diálogo - 3'06" 
 CD 05 - SEM FERROLHO E SEM TRAMELA - 1997 
 Composição: Ilmar Cavalcante 

 Direto 

 

 

Vamos parar pra conversar 

Dialogar 

Analisar a nossa vida 

Chegou a hora da razão 

Meu coração 

Quer encontrar uma saída 

 

Ainda gosto de você 

Mas pra viver 

De aparências, não dá não 

A gente agora se entende 

Segue nossa vida em frente 

Ou pára na estação. (bis) 

 

Tentei lhe dar amor sincero 

Falando sério 

Não entendi sua intenção 

Tô sem razão 

Meu coração falou por mim 

Fiquei assim 

Sem ter nenhuma explicação (bis) 
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06. Saudade da Boa - 4'15" 
 CD 05 - SEM FERROLHO E SEM TRAMELA - 1997 
 Composição: Accioly Neto 

 Ed. Lalú 

 

 

Quando penso em você 

Meu olhar se enche d'água 

Não tenho um pingo de mágoa  

É só saudade da boa 

Que fica na lembrança de um beijo 

Do abraço que ninguém me deu igual 

Da noite que valeu por todas que eu vivi 

O tempo foi passando e eu fiquei 

Por todos os amores aonde andei 

Tentei, mas nunca deu pra esquecer de ti. (bis) 

 

Ai! ai! meu coração 

Passa dia, mês e ano 

Não consigo te esquecer 

Ai! ai! meu coração 

Ainda bate apaixonado 

E com saudade de você. (bis) 
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07.  Engenho Velho - 2'40" 
 CD 05 - SEM FERROLHO E SEM TRAMELA - 1997 
 Composição: Pinto do Acordeon 

 Direto 

 

 

Engenho velho gemedor 

Foste o grande pioneiro 

Se o espírito não me engana 

Tu moías toda cana 

Que trazia o cambiteiro 

De uma légua de distância 

A gente já escutava 

O aboio do vaqueiro 

O estalo do chicote 

Que tangia um magote 

De boi gordo e tão faceiro. 

 

Engenho velho pra você 

Ainda tiro o meu chapéu 

Eu me lembro da doçura 

Do sabor da rapadura 

Da garrafa e do teu mel. 

 

Hoje passando em teu terreiro 

Oh! Meu velho pioneiro 

Que saudade que me deu. 

 

As moendas enferrujando 

A madeira se rachando 

E o teu destino é igual ao meu (bis) 
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08. Vou Rifar Meu Coração - 3'40" 
 CD 05 - SEM FERROLHO E SEM TRAMELA - 1997 
 Composição: Jorge de Altinho 

 Direto 

 

 

Quando ela foi embora 

Deixou, deixou 

Deixou saudade de mói 

Pra bulir com a minha dor (bis) 

 

Você me deixou uma vez 

O mundo quase desabou 

Não sabe o que você me fez 

Pense num homem 

Que sofreu de amor 

Agora me modifiquei 

E mudei de opinião. 

 

Dessa vez não vai ter choro 

Só de ruim 

E por desaforo 

vou rifar meu coração (bis) 
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09.  Fomos Feito Um Pro Outro - 3'58" 
 CD 05 - SEM FERROLHO E SEM TRAMELA - 1997 
 Composição: Raimunda Andrelina 

 Direto 

 

Não sei se devo insistir 

Conviver com a solidão 

Sinto-me só, mesmo estando 

No meio de uma multidão 

Pra ter você do meu lado 

Topo qualquer condição 

Porque só você preenche 

A lacuna do meu coração. 

 

Meu amor, tira-me desse castigo 

Porque faz isso comigo? 

Eu não entendo a razão 

Volta amor, arruma qualquer pretexto 

Quero sentir no meu peito 

O pulsar do seu coração. 

 

Eu sei que você me ama 

E por mim sente atração 

Deve ter alguém querendo 

Acabar a nossa relação 

Mas é inútil tentar 

Porque não vai conseguir 

Fomos feitos um pro outro 

Nosso amor não vai ter fim. 

 

Meu amor, tira-me desse castigo 

Porque faz isso comigo 

Eu não entendo a razão 

Volta amor, arruma qualquer pretexto 

Quero sentir no meu peito 

O pulsar do seu coração. (bis) 
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10.  Herói do Meu Sertão - 3'30" 
 CD 05 - SEM FERROLHO E SEM TRAMELA - 1997 
 Composição: Aracílio Araújo 

 Direto 

 

 

Eu já fiz de tudo 

em festa de vaquejada 

Em mato fechado 

Já derrubei barbatão 

Já me agarrei 

Com touro valente afiado 

Já fui o melhor 

Em festa de apartação. 

 

Com os braços fortes 

Montado no meu cavalo 

Eu me sentia 

O herói do meu sertão 

Mas não pensava 

Em um dia ser laçado 

E apeado pela força da paixão. 

 

Guardo comigo 

Todos os troféus que ganhei 

Roupa de couro 

Que só me deu proteção 

O meu cavalo 

Com minha sela macia 

E a novilha que ganhou, meu coração. 
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11.  Amor Sem Preconceito - 3'31" 

 CD 05 - SEM FERROLHO E SEM TRAMELA - 1997 
 Composição: Tio Joca e Zito 

 Direto 

 

 

Eu imagino você 

Sentada na cama 

Comigo ao seu lado 

Te acariciando 

E você me beijando 

Beijando com meus lábios. 

 

Felicidade é ter você comigo 

Assim desse jeito 

Amor sem preconceito 

Felicidade é ter você comigo 

A gente se amando 

O nosso amor aumentando 

Sem temer o perigo. 

 

Mas nada vai afetar 

Esse nosso amor 

Pois ele é sincero 

É a felicidade que sempre sonhei 

E que tanto quero. 

 

Felicidade é ter você comigo 

Um amor de verdade 

Sem ciúme e maldade 

Felicidade é ter você comigo 

A gente se amando 

Nosso amor aumentando 

Sem temer o perigo. 
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12. Menino Chorão - 3'32" 
 CD 05 - SEM FERROLHO E SEM TRAMELA - 1997 
 Composição: Dorgival Dantas 

 Direto 

 

 

Meu coração bate feliz 

Veloz e toque, toque, toque, toque  

Quando você passa por aqui 

Mesmo sabendo que pra mim 

Nunca deu bola 

Eu estou na sua cola e sei que não vou desistir. (bis) 

 

Eu sou teimoso feito um menino chorão 

Quando se bota no chão e ele fica por ali 

Se descontrola abre a boca, grita e chora 

A mãe chega e lhe consola meu filhinho eu tô aqui 

 

Assim eu vou fazer pra você me notar 

Se for preciso eu choro, choro, choro, sem parar 

Até você me ouvir e me aceitar 

Até você dizer que nunca mais 

Vai me deixar. (bis) 
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13.  Cheiro de Terra Molhada - 3'30" 
 CD 05 - SEM FERROLHO E SEM TRAMELA - 1997 
 Composição: Maciel Neto 

 Direto 

 

Aroma de mato verde 

cheiro de terra molhada 

Alegria de brejeiro 

Começa no tempo da invernada (bis) 

 

O trovão troveja tudo 

Relampeja em Guaracy 

 

Serenou na madrugada 

Minha cabocla 

Em minha boca da um cheiro 

Com a mão cheirando a tempero 

Pegue um terço rotineiro 

Reza uma prece primeiro 

Me abraça e vai dormir. (bis) 

 

Cante uma cantiga 

Pra ninar minha cabocla 

Sanfoneiro 

Temos muito pouco tempo 

Pra sonhar, sanfoneiro 

Clareou o dia 

Anuncia a passarada 

Mais uma jornada 

Mais um dia pra cuidar 

 

Tenho uma lagoa 

No meu peito 

Que é quem rega esse eito 

De carinho 

Pra de noitinha 

você nela se banhar (bis) 
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14.  Forró em Cacimba de Cima - 3'33" 
  (instrumental) 

 CD 05 - SEM FERROLHO E SEM TRAMELA - 1997 
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01. Caia Por Cima de Mim - 3'52" 
 CD 04 - FILHO DO DONO - 1996 
 Composição: Maciel Melo 

Direto 

 

 

Nunca mais eu vi Maria 

Nunca mais eu vi o amor 

Guardo na lembrança a cor do vestido dela 

 

Eu tô roendo 

Tô cheinho de saudade 

Meu amor por caridade bote o rosto na janela. (bis) 

 

Eu não aguento tanta ausência tanta dor 

Parece que o amor se esqueceu de mim 

Bateu a porta deu adeus e foi embora 

A solidão me devora agora eu tô roendo sim 

Traga de volta a minha felicidade 

Abra um sorriso cheirando a ruge carmim 

 

Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço 

Se tropeçar no compasso, caia por cima de mim (bis) 

 

Caia, caia, caia por cima de mim 

Caia, caia, caia por cima de mim 

Caia, caia, caia por cima de mim 

Que eu te abraço, eu te seguro 

Caia por cima de mim 
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02. Filho do Dono - 3'12" 
 CD 04 - FILHO DO DONO - 1996 
 Composição: Petrúcio Amorim 

 Direto 

 

 

Não sou profeta nem tão pouco visionário 

Mas o diário desse mundo tá na cara 

Um viajante na boléia do destino 

Sou mais um fio da tesoura e da navalha. 

 

Levando a vida tiro um verso na cartola 

Chora viola nesse mundo sem amor 

Desigualdade rima com hipocrisia 

Não tem verso nem poesia que console um cantador 

A natureza na fumaça se mistura 

Morre a criatura e o planeta sente a dor. 

 

O desespero no olhar de uma criança 

A humanidade fecha os olhos pra não ver 

Televisão de fantasia e violência 

Aumenta o crime, cresce a fome do poder. 

 

Boi com sede bebe lama 

Barriga seca não dá sono 

Eu não sou dono do mundo 

Mas tenho culpa, porque sou 

Filho do dono. (bis) 
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03.  Gente Sofrida - 3'59" 
 CD 04 - FILHO DO DONO - 1996 
 Composição: Antônio Barros e Dezinho Queiroga 

Ed. A Modinha 

Participação Especial Voz e Acordeon: DOMINGUINHOS 

 

É a sede é a fome 

É um sertanejo sem nome 

Que há muito tempo não come 

Mas de fraqueza não morre 

Ele é que nem aveloz 

Que sobrevive sem voz 

Mostrando sempre pra nós 

Que um valente não corre 

O xique xique, o inhambu 

Assim também como tu 

Reclama desse verão. 

 

Enquanto a chuva não vem 

Se vive do nada que tem 

Olhando pro céu e pro chão. (bis) 

 

É um Deus nos acuda 

Porque o tempo não muda 

É precisando de ajuda 

Pra consertar sua vida 

Os rios não correm mais 

O sol queimou sua paz 

Me digam o que é que se faz 

Com tanta gente sofrida? 

A cacimba de beber 

Qual boca aberta a dizer 

O que será do sertão. 

 

Enquanto a chuva não vem 

Se vive do nada que tem 

Olhando pro céu e pro chão. (bis) 
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04.  Dois Rubis - 3'22" 
 CD 04 - FILHO DO DONO - 1996 
 Composição: Petrúcio Amorim 

Direto 

Participação Especial: ELBA RAMALHO 

 

É isso aí minha amiga(o)  

Você arrasa a minha vida acende o meu coração 

Seu corpo quando me aquece  

Eu sinto até que parece ter o calor de um vulcão 

Desculpe minha (meu) companheira (o) 

Parece até brincadeira de tanto que tô feliz 

Pois quando eu sinto o seu beijo 

Meus olhos cá de desejo brilham que nem dois rubis. (bis) 

 

O amor fez tanto volume 

Que às vezes sinto ciúme 

Se tu demoras chegar 

Eu já pedi para a lua 

Pra clarear toda rua quando tu fores passar 

Você tem tudo que eu gosto. 

(ela) e você me faz tão feliz. 

 

Pois quando eu sinto o seu beijo. 

Meus olhos, cá de desejo 

Brilham que nem dois rubis. (bis) 

 

O amor fez tanto volume 

Que as vezes sinto ciúme 

Se tu demoras chegar 

Eu já pedi para a lua 

Pra clarear toda rua quando tu fores passar 

Você tem tudo que eu gosto. 

(ele) e você me faz tão feliz. 

 

Pois quando eu sinto o seu beijo 

Meus olhos cá de desejo 

Brilham que nem dois rubis. (bis) 
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05.  Coração Que Ama - 3'34" 
 CD 04 - FILHO DO DONO - 1996 
 Composição: Itanildo Show 

Ed. LBC 

 

 

O seu caminho nunca vai cruzar o meu 

É muito triste nascer pobre, sem amor 

Passei a vida esperando por você 

Mas o destino foi cruel e não deixou 

Eu joguei no mato a minha vida 

Eu alimentei a ilusão  

Eu sou muito pobre, sem guarida 

Ela muito rica, sem paixão 

Eu trago no peito uma ferida 

Mas ela não tem um coração. 

 

Eu não tenho carro, nem terreiro, nasci pobre, sem dinheiro, ai, que dor! 

Mas eu tenho um coração que ama no meu peito, que reclama e pede 

amor 

Como ela não lê meu pensamento, fico nesse sofrimento a padecer 

Ela tem de tudo e eu de nada mas a gente não se enfada de roer 

 

Quando a gente tem uma paixão 

E o amor não pode acontecer 

Todo mundo sabe que explode o coração 

Mas não deixa de doer (bis) 
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06.  Ciscadinho - 3'06" 
 (Instrumental) 

 CD 04 - FILHO DO DONO - 1996 
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07.  Caminhos do Sertão - 3'33" 
 CD 04 - FILHO DO DONO - 1996 
 Composição: Itanildo Show 

 Ed. LBC 

 

 

Foi numa pétala arrancada de uma flor 

Que escrevi os versos do meu coração 

Olhando pra caligrafia que ficou 

Lembrei do tempo que passei no meu sertão 

E na lembrança dos caminhos que vivi 

Passei batido, naufraguei na ilusão 

Foi relembrando o meu passado que eu senti 

O tempo todo que eu não via uma razão. 

 

Toda a minha vida  

Todos os caminhos 

Não queriam dar em nada 

E hoje trago dentro do meu peito 

Toda essa vontade de cantar. 

 

eu não sei por que 

nem porque será 

desde o tempo de menino 

luto pra viver 

vivo pra lutar 

vou seguindo o meu destino. 

 

E comecei a cantar xote 

e a rodar pelo país 

acompanhado do meu fole 

foi tudo o que eu sempre quis 

e hoje canto o meu Nordeste 

e vivo levantando pó 

fale quem quiser 

eu não fico só 

tô com meu forró. 
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08. Mensageiro Beija Flor - 3'00" 
 CD 04 - FILHO DO DONO - 1996 
 Composição: Nanado Alves 

 Direto 

 

 

Queria lhe mandar um beijo 

Mas não achava um portador 

Pra lhe falar do meu desejo 

Pra lhe dizer como eu estou 

Me comportei como criança 

Que no brinquedo tropeçou 

Por isso estou aqui pedindo 

Pra você que está partindo 

Passarinho voador. 

 

Nem que seja de passagem 

Entregue a minha mensagem 

Faz pra mim esse favor (bis) 

 

Leva no bico uma canção 

Que tem a mesma cor e o cheiro dela 

Aproveitando pergunta pra ela, meu Deus 

Como é que fica o nosso amor 

Do fundo do meu coração 

Não vivo sem a luz dos olhos dela 

Explica tudo direitinho a ela, por Deus 

Meu mensageiro beija-flor 
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09. Filosofia - 2'52" 
 CD 04 - FILHO DO DONO - 1996 
 Composição: Itanildo Show 

 Ed. LBC 

 

 

Minha filosofia é cantar 

Filosofia 

A gente que canta sem parar 

A mente esfria (bis) 

 

A música pacifica o mundo 

E a paz que fica 

A me inspirar 

Me traz uma intuição 

Que vida e melodia 

Não se vive sem cantar 

Então pega a viola 

E sintetiza uma canção 

Em que expresse 

Inteiramente o meu pensar 

O meu pensar 

Como o que a música 

Faz por mim 

O mundo não seria assim 

Se todos pudessem cantar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 223 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

10.  Oh! Vaqueiro - 4'05" 
 CD 04 - FILHO DO DONO - 1996 
 Composição: Eufrásio, Gilson Neto e Nascimento Filho 

 Direto 

 

 

Oh! Vaqueiro 

Pegue no boi pra derrubar 

oh! Vaqueiro 

Pegue no boi pra derrubar 

Vaqueiro bom lutador 

Só derruba boi pra ganhar 

Vaqueiro bom lutador 

Só derruba boi pra ganhar. (bis) 

 

Minha diversão 

É um bom gibão de couro 

Também um chapéu de couro 

E meu cavalo alazão 

Eu vou embora 

Vou voltar pro meu Nordeste 

Quem tá longe não esquece 

Vaquejada no sertão. (bis) 
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11.  Mulher Comprometida - 3'46" 
 CD 04 - FILHO DO DONO - 1996 
 Composição: Antônio Barros 

 Ed. A Modinha 

 

 

Nem toda comida oferecida a gente come 

Mulher comprometida casada pra mim é homem (bis) 

 

Pode olhar pra mim, tentar me seduzir 

Que eu nem tô aí, eu faço que nem vejo 

Pode mandar beijo pisar no meu coração 

Eu não dou atenção, embora morra de desejo 

 

Que nem rato no queijo, que bota pra roer 

eu não quero querer posso me acabar de fome 

nem tudo a gente come no decorrer dessa vida 

mulher comprometida casada pra mim é homem 

 

Nem toda comida oferecida a gente come 

Mulher comprometida casada pra mim é homem (bis) 

 

Gosto de mulher não tem coisa melhor 

Gosto de forró, dançar agarradinho 

Colado, coladinho, pro suor escorrer 

Ver dia amanhecer sempre naquele miudinho 

 

Mas eu sou direitinho, não sou paquerador 

Eu quero é um amor, pra lhe dar meu sobrenome 

O desejo me consome, mas eu não lhe dou guarida 

Mulher comprometida casada pra mim é homem 

 

Nem toda comida oferecida a gente come 

Mulher comprometida casada pra mim é homem (bis) 
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12.  Quadrilha no Pé de Serra - 3'16" 
 CD 04 - FILHO DO DONO - 1996 
 Composição: Zezinho de Garanhuns e Rivaldo 

Direto 

 

 

oh! festa boa é lá na minha terra 

Um velho pé de serra que recordação 

Chega o São João o povo é animado 

Já tem milho assado eu vou voltar pro sertão. 

 

Acender a fogueira, soltar balão 

Marcar a quadrilha lá no palhoção 

Vamos festejar meu São João. (bis) 

 

Ah! como é bom ver essa gente animada 

E a moçada fazendo adivinhação 

E no salão a festança é quente 

Vamos minha gente tomar batida e quentão. 

 

Acender a fogueira, soltar balão 

Marcar a quadrilha lá no palhoção 

Vamos festejar meu São João. (bis) 

 

 Comer canjica e dançar forró 

Até raiar o sol quero muita animação 

Não é em vão a nossa brincadeira 

Quero amar a noite inteira 

E não ficar na solidão. 

 

Acender a fogueira, soltar balão 

Marcar a quadrilha lá no palhoção 

Vamos festejar meu São João. (bis) 
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13.  Raiz do Coração - 3'03" 
 CD 04 - FILHO DO DONO - 1996 
 Composição: Cecéu 

 Direto 

 

 

Nosso amor tem raiz 

Não vai morrer à toa 

Não é qualquer pessoa 

Que pode ser feliz como nós 

Nosso amor tem raiz 

É amor que chega a se derramar 

E ninguém vai calar minha voz 

Hoje eu quero gritar 

 

Amor, amor, amor 

Amor, amor, amor 

Raiz do coração 

O botão de uma flor (bis) 

 

Eu plantei semeei 

A semente do bem 

Demorou mas colhi 

O amor de alguém 

Amor que tem raiz 

Todo tempo ele dá 

E a gente se sente feliz 

A vontade é gritar 

 

Amor, amor, amor 

Amor, amor, amor 

Raiz do meu coração 

O botão de uma flor (bis) 
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14.  Louco de Paixão - 2'39" 
 CD 04 - FILHO DO DONO - 1996 
 Composição: Pinto do Acordeon 

 Direto 

 

 

Você botou fogo na fogueira 

E incendiou meu coração 

Você leva tudo na brincadeira 

Ai! Me deixa louco de paixão (bis) 

 

No dia que virar minha cabeça 

Te pego do jeito que o diabo quer 

Meu bem por incrível que pareça 

O meu ponto fraco é mulher 

 

Eu não sou doido 

Mas não tem juízo não 

Eu não sou doido 

Mas não tem juízo não (bis) 
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01. Caboclo Sonhador - 3'00" 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 

Composição: Maciel Melo 

Ed. Arco Íris 

 

 

Sou um caboclo sonhador 

Meu senhor viu 

Não queria mudar meu verso 

Se é assim não tem conversa 

Meu regresso para o brejo 

Diminui a minha reza 

Coração tão sertanejo 

Vejam como anda plangente 

O meu olhar 

Mergulhado nos becos do meu passado 

Perdido na imensidão desse lugar 

Ao lembrar-me das bravuras de Neném 

Pergunta-me a todo instante por Baia 

Mega e Quinha como vão? Tá tudo bem? 

Meu canto é tanto 

Quanto canta o sabiá 

Sou devoto de Padim Ciço Romão 

Sou tiete do nosso Rei do Cangaço 

E em meu regaço 

Fulminado em pensamento 

Em meu rebento 

Sedento eu quero chegar 

 

Deixem que eu cante cantigas de ninar 

Abram alas para um novo cantador 

Deixem meu verso passar na avenida 

Num forrofiado tão da bexiga de bom. (bis) 
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02. Terra Prometida - 2'30" 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 Composição: Maciel Melo 

 Ed. Arco Íris 

 

 

Foi num nublado domingo que eu vim m'imbora 

Numa viagem a minha terra prometida 

Buscar a sorte e encontrar uma saída 

Pra minha vida decidir-se melhorar. 

 

Com uma mulher que Deus me deu, sem preconceito 

Que tenho feito tanto amor e quero mais 

Quero cantar a vida, decantando tudo 

Que for bonito, tudo que apareça a paz. 

 

Também sou um rapaz latino americano 

Eu não me engano tenho um taco desse mundo 

De poeta, cidadão e vagabundos 

Ou vagalumes que devagam bar em bar. 

 

Oh! Meu querido pai celestial 

Minha busca é vida, muito mais que morte 

Numa procura, o rumo certo, aquele norte 

Que desde garoto minha mãe diz ser legal. 

 

Unda rundê tidê lalaiá 

Tidê lalaiá, tidê lalaiá. (bis) 
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03. Quando Olho pra Você - 3'22" 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 Composição: Flávio José e Ladja Betânia 

 Ed. LBC 

 

 

Quando olho pra você 

E você olha pra mim 

O mundo logo escurece 

Nos seus olhos posso ler 

Que você quer me dizer 

Aí! Meu Deus se eu pudesse 

Beijar essa tua boca 

Viver essa paixão louca 

Nos teus braços adormecer 

 

Eu de cá fico espiando 

Fico só imaginando com vontade de dizer (bis) 

 

Dizer meu bem 

Como é grande o meu amor 

Dizer que eu estou 

Te desejando também 

Dizer ao mundo 

Que esse amor tão proibido 

Jamais será esquecido 

Pois me causa tanto bem. (bis) 
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04 Não me Deixe - 4'02" 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 Composição: Walter Amaral e Ladja Betânia 

 Direto 

 

 

Amor que me faz sofrer 

E acelera o meu coração 

Tua presença é divina 

Me dá teu mundo menina 

Me dá teu amor 

E a tua emoção (bis) 

 

Você eterna princesa 

É parte de mim 

É o amor mais profundo 

Você é a luta fiel 

A felicidade 

É a razão do meu mundo 

Você é a minha morada 

É a minha doce paixão 

Você é o melhor remédio 

Que cura a minha solidão 

 

Por isso não me deixe 

O meu desejo 

É só amar e te amar 

Me ame por inteiro 

Me ame com vontade 

Me ame sem parar. (bis) 
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05.  Forró em Monteiro - 2'56" 
 (instrumental) 

 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
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06.  Seca Nordestina - 2'31" 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 Composição: Accioly Neto 

Ed. Lalú 

 

O mandacaru secou 

O agave e a macambira 

Que a folha virou imbira 

Maniçoba esturricou 

Aveloz amarelou 

Lá não tem mais nada verde 

Gado com fome e com sede 

Dê um jeito meu senhor. 

Lá secou, meu senhor 

Lá secou, meu senhor. 

 

Bahia de todos os santos 

Pernambuco e Seridó 

Em muitos e muitos outros cantos 

Ceará e Maceió 

É a seca nordestina 

Paraíba masculina 

sempre, sempre é a pior. 

E o moxotó é de fazer dó 

E o mocotó é de fazer dó. 

 

Seu doutor tá tudo seco 

Baixio tabuleiro e chã 

Lá morreu tudo de sede 

Cururu, caçote e rã 

Lá não tem mais nada verde 

Nem mesmo a maracanã 

Só resta o símbolo da seca 

A cigarra e acauã 

Acauã, acauã 

Acauã, acauã 
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07.  Meu Xamêgo, Meu Xodó - 2'26" 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 Composição: Flávio José e Ladja Betânia 

Ed. LBC 

 

 

Quando eu me encontro com ela 

Na calçada da pracinha 

Sinto o coração dizer 

Que ela ainda vai ser minha 

Quando eu passo por ela 

E lhe solto uma gracinha 

Cada vez aumenta mais 

O amor por essa moreninha (bis) 

 

Ela vai ser o meu xamêgo 

Ela vai ser o meu xodó 

Vai me trazer muito sossego 

E nunca mais vou viver tão só (bis) 
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08.  Tem Arrasta-Pé - 2'43" 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 Composição: Cecéu 

 Direto 

 

 

Onde tem um sanfoneiro 

Tem arrasta-pé 

Onde tem um cantador 

Tem arrasta-pé 

Onde tem uma cabocla 

Que a gente beija na boca 

E pede pra morrer de amor 

Tem arrasta-pé. (bis) 

 

Onde tem alguém cantando 

Tem amor tem harmonia 

Onde tem chuva caindo 

Terra quente fica fria 

Onde tem uma igreja 

Um crente morre na fé 

Mas onde a gente sacoleja 

Tem arrasta-pé. (refrão) 

 

Onde tem uma gaiola 

Tem que ter um passarinho 

Onde tem uma viola 

O repente sai bonitinho 

Quando meu bem pede um cheiro 

Eu sei o que meu bem quer 

Mas onde tem um sanfoneiro 

Tem arrasta-pé. (refrão) 
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09.  Na Quentura do Forró - 2'04" 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 Composição: Dedé do Acordeon 

 Direto 

  

 

Eu quero ver 

Todo mundo balançando 

E o corpo dela suando 

Na quentura do forró 

É meia noite 

E o forró ta animado  

O sanfoneiro já cansado 

E a poeira dando um nó 

Meu camarada 

Não pode dançar armado 

Você tá embriagado 

Caia fora do salão. 

 

Não puxe briga 

Você vai entrar em cana 

Vai passar mais de semana 

Sem pisar nesse salão. (bis) 

 

Um forrozeiro bom 

Não se mete em confusão 

Toma uma a noite inteira 

Arrastando o pé no salão. 

 

E só se liga 

Num forró bem peneirado 

Naquele forró pesado 

De pegar o sol com a mão. (bis) 
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10. Devolva - 3'00" 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 Composição: Flávio José 

 Ed. A Modinha 

 

 

Eu tenho uma grande vontade 

De com você me encontrar 

Só para lhe perguntar 

Porque agiu com maldade 

Desprezando um amor 

Tão lindo e cheio de bondade 

Levando assim 

Toda a minha felicidade (bis) 

 

Devolva amor 

Peço sem maldade 

A felicidade 

Que de mim levou 

Devolva amor 

Todo seu carinho 

Pois já não suporto 

Viver tão sozinho (bis) 
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11. Amor de Verdade - 2'18" 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 Composição: Flávio José e Ladja Betânia 

Ed. LBC 

 

 

Eu quero o seu amor 

Você tem que me dar 

Gostei do seu sorriso 

Gostei do seu olhar 

Quando você me olha 

Fico todo arrepiado 

Meu bem já reparei 

Que estou apaixonado. (bis) 

 

Eu tendo o seu amor 

Tenho a felicidade 

Que em minha vida 

Sempre me faltou 

Por Deus eu juro 

É tudo sinceridade 

Eu quero o seu amor 

Que é um amor de verdade. 
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12.  Na Cacimba do Amor - 2'37" 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 Composição: Flávio José 

Ed. LBC 

 

 

Menina 

Eu nunca tinha te olhado 

De tão perto 

Como ontem te olhei 

Encontrei o amor 

Que há tanto procurava 

E logo descobri 

Que por ti me apaixonei. 

 

Os teus olhos 

Se perderam nos meu olhos 

Desde a hora 

Que se cruzaram com os meus 

Os olhos meus 

Nunca mais vão te esquecer 

Porque foram beber 

Na cacimba dos teus olhos 

 

Vem menina 

Aonde eu estou 

Venha logo me ver 

Pra amenizar a minha dor 

Vem menina 

Depressa vem me ver 

Venha logo beber 

Na cacimba do amor (bis) 
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13.  Só o Tempo é Quem vai Dizer - 2'45" 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 Composição: Flávio José 

Ed. LBC 

Participação Especial: CRISTINA AMARAL 

 

Quis te dar meu amor 

Quis fazer de você o meu sonho maior 

Quis te dar meu carinho  

me entregar de mansinho 

Quis ser o teu xodó 

Você nunca me amou, nunca me aceitou e eu fiquei na pior 

Só quis ser o teu rei não sei aonde errei que acabei tão só 

Veja bem, só o tempo é quem vai dizer 

Se eu errei ou se foi você 

Que não quis esse amor 

Só então quando isso acontecer 

Vou fazer questão de saber qual dos dois quem errou. 

Aceitei teu amor  

Pensando somente em ser o teu sonho maior 

Te dei tanto carinho 

Me entreguei de mansinho 

Sonhei ser o teu xodó 

Você nunca me amou, nunca me deu valor 

E eu fiquei na pior 

Eu só sei que te amei  

por nós dois eu lutei 

Mas acabei tão só 

Veja bem, só o tempo é quem vai dizer 

Se eu errei ou se foi você  

Que não quis esse amor 

Só então quando isso acontecer 

Vou fazer questão de saber  

Qual dos dois quem errou. 

 

O nosso amor foi tão lindo, tão lindo enquanto durou 

Hoje só resta a lembrança do tempo bom que passou 

Das festas de vaquejadas e do alazão corredor. (bis) 
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14. Pra Gente se Divertir - 3'33" 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 Composição: Jorge de Altinho 

Direto 

 

 

O sanfoneiro é bom 

Ninguém vai sair daqui 

Eu mandei convidar 

As meninas pra gente se divertir. (bis) 

 

Na puxada do fole 

No som do baião 

Quero ser o primeiro 

A cair no salão 

Dançar agarrado 

Quem é que não quer 

Quero ver hoje chegar aqui 

Pra mais de cem mulher. 

 

Quero ver hoje chegar aqui 

Pra mais de cem mulher. 

 

Só tem um candeeiro 

Pra iluminar 

A rapaziada sei que vai gostar 

Pra nega gemer 

Eu arrocho com fé 

Quero ver hoje chegar aqui 

Pra mais de cem mulher. 

 

Quero ver hoje chegar aqui 

Pra mais de cem mulher. 
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15. Forró Arretado - 2'29" 
 (Instrumental) 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 243 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

16.  Mais um Carnaval - 3'05" 

 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 Composição: Flávio José 

Ed. LBC 

 

 

Foi mais um carnaval que se passou 

Mais um sonho de amor chega ao final 

Você agora diz, tudo acabou 

Esqueça o que passou 

E não me leve a mal. (bis) 

 

Olha  

Você agiu comigo errado 

Porque 

Eu já estava apaixonado 

Você me consumiu 

E me enganou 

Agora eu sei 

Que você nunca me amou. 
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17. Vou Bater Bum Bum  - 3'10" 
 CD 03 - O MELHOR DE FLÁVIO JOSÉ - 1996 
 Composição: Bastinho Calixto 

Direto 

 

 

Eu vou bater bum bum 

Bum, bum, bum, bum 

Enquanto existir carnaval 

Bum, bum, bum, bum 

São quatro dias de loucura 

Sem cansaço ele atua 

O meu surdo é genial 

Bum, bum, bum, bum (bis) 

 

Vou com minha fantasia 

Pular e cantar 

Vou cair no frevo 

Vou me espalhar 

Pulando e gingando 

Esbanjando alegria 

Na avenida, sou grande 

Sou forte, sou bravo 

Sou bamba querido 

Eu sou o destaque 

Com minha cadência 

Boto pra quebrar (bis) 
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01.  Tareco e Mariola  - 4"10" 
 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Petrúcio Amorim 

 Direto 

 

 

Eu não preciso de você 

O mundo é grande e o destino me espera 

Não é você que vai me dar na primavera 

As flores lindas que eu sonhei no meu verão 

 

Eu não preciso de você 

Já fiz de tudo pra mudar meu endereço 

Já revirei a minha vida pelo avesso 

Juro por deus não encontrei você mais não. 

 

Cartas na mesa 

Bom jogador conhece o jogo pela regra 

Não sabe tu que já tirei leite de pedra 

Só pra te ver sorrir pra mim não chorar. 

 

Você foi longe 

Me machucando provocou a minha ira 

Só que eu nasci entre o velame e a macambira 

Quem é você pra derramar meu mugunzá? 

 

Eu me criei 

Ouvindo o toque do martelo na poeira 

Ninguém melhor que Mestre Osvaldo, na madeira 

Com sua arte criou muito mais de dez. 

 

Eu me criei 

Matando a fome, com tareco e mariola 

Fazendo verso dedilhado na viola 

Por entre os becos do meu velho Vassoural. 
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02. Quando Bate o Coração - 4'06" 
 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Accioly Neto 

Ed. Peermusic 

 

 

Você 

Chegou bem devagarinho 

No meu olhar 

Parecendo um bicho mansinho 

Querendo se aconchegar. 

 

O meu anjo da guarda, de bobeira 

Abriu a porta pra você entrar 

E agora já não tem mais jeito 

Haja amor haja peito 

Pra você morar. (bis) 

 

Quando bate o coração 

Tudo pode acontecer 

A razão manda soltar 

E a paixão manda prender 

O ciúme quer matar 

E a saudade quer doer 

A cabeça quer pensar 

Mas o amor só que você. (bis) 
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03.  Festa do Vaqueiro - 3'03" 
 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Itanildo Show 

 

É na festa do vaqueiro 

Que tem tudo do melhor 

Tem cavalo e vaquejada 

Tem mulher e tem forró 

E o vaqueiro aperreado 

Com aquela indecisão 

Tem disputa lá na pista 

E tem mulher no forrozão 

 

Vai valer o boi (Eh! boi) 

Isso é bem melhor (melhor) 

Mas o pensamento do vaqueiro é no forró 

Vai valer o boi (Eh! boi) 

Isso é bem melhor (melhor) 

Mas coração lhe diz que não quer ficar só. 

 

E o vaqueiro aperreado 

Deixa lá o boi no chão 

Desapeia do cavalo 

Sai correndo pro salão 

Vai puxar rabo de saia 

Ele não quer ficar só 

Leva zero lá na pista 

E marca pontos no forró.  

 

Vai valer o boi (Eh! boi) 

Isso é bem melhor (melhor) 

Mas o pensamento do vaqueiro é no forró 

Vai valer o boi (Eh! boi) 

Isso é bem melhor (melhor) 

Mas coração lhe diz que não quer ficar só. 
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04.  O Bom do Amor - 3'08" 
 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Ilmar Cavalcante e Agnaldo Alves 

 

  

 Esse forró que eu tô cantando 

 É pra te ganhar 

 É pra te dar um cheiro  

 Não perder a vez 

 É pra chegar primeiro 

É bem balançado 

É muito mais forró 

Não chega ser tão agitado  

Quanto a força que emana do meu coração 

Que tá batendo no meu peito  

Mas eu te pego de jeito nessa escuridão. 

 

Se eu não sair daqui contigo 

Juro por Deus que eu brigo 

E faço até chover 

Acabo tudo num segundo 

Brigo com Deus e o mundo 

Pra ganhar você. (bis) 

 

Eu quero apenas te mostrar minha paixão 

Fugir das asas negras da desilusão. 

 

O bom do amor é quando a gente encontra alguém que sempre quis 

Porque no amor o que importa é ser feliz. (bis) 

 

 

 

 

 

 

http://cliquemusic.uol.com.br/br/Busca/busca.asp?Status=BUSCA_GERAL&area=6&Chave=22323
http://cliquemusic.uol.com.br/br/Busca/busca.asp?Status=BUSCA_GERAL&area=6&Chave=22324
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05.  Um Verdadeiro Amor - 2'30" 
 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Flávio José 

 

  
 São João,  

São João do carneirinho, 

Você é tão bonzinho, 

Vou lhe pedir um favor, 

Venha me ajudar que eu preciso encontrar um verdadeiro amor 

Venha me ajudar que eu preciso encontrar um verdadeiro amor. 

 

Sei que ninguém é perfeito 

São muitos os meus defeitos 

Mas tenho muito amor pra dar 

 

Venha São João depressa,  

Trazer nessa festa 

Um alguém pra me amar. (bis) 
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06.  Um Passarinho - 3'42" 
 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Nanando Alves e Ilmar Cavalcante 

 Direto 

 

 

Um passarinho 

Aqui pousou 

Aliviou a solidão 

Depois fugiu deixou saudade 

Essa cidade, nesse escuro 

Essa mentira, esse muro 

Essa barreira entre a verdade 

Chegou e revirou seu ninho 

Me deixou em desalinho 

Aprontou com o meu coração. 

 

Fiquei sozinho nessa história 

Sem ter dia, sem ter hora 

Pra acabar com a solidão. (bis) 

 

Eu vou sair 

Eu vou buscar lhe encontrar 

Fazer você me acompanhar 

Voar de novo em seu prazer 

Vou lhe prender 

E em suas asas, dar um nó 

Pra nunca mais eu ficar só 

No seu lençol adormecer. 
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07.  Represa do Querer - 3'37" 
 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Noel Tavares e Félix Porfírio 

 

 

Minha vida inteira desabando 

E você me torturando 

Sufocando o meu viver 

Eu me lamentando dessa mágoa 

Como um rio que deságua 

Na represa do querer 

O tempo carregando a nossa história 

Nossa vida, nossa glória 

Nesse eterno padecer 

Quem suportaria tanta queixa 

Numa hora em que se deixa 

Vegetar pra não sofrer 

Não quero duvidar da minha sina 

Se Deus é quem decide o que fazer. 

 

Deixa eu consultar meu coração 

Pra ver se ainda gosto de você. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cliquemusic.uol.com.br/br/Busca/busca.asp?Status=BUSCA_GERAL&area=6&Chave=2990
http://cliquemusic.uol.com.br/br/Busca/busca.asp?Status=BUSCA_GERAL&area=6&Chave=12359
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08.  Sertão - 2'53" 
 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Itanildo Show 

 

 

O melhor da poesia cantada no mundo 

O melhor da beleza pura de um luar 

Onde a natureza respira profundo 

No chão do sertão do meu lugar. 

 

Se chovesse e ficasse tudinho molhado 

Não tinha deixado o meu sertão torrar 

Esse dom que o nordeste tem desde o passado 

Faz o nordestino viver a cantar. 

 

Mas com toda riqueza deste mundo 

Nosso povo não queria sair 

Padecer num sofrimento profundo 

Só porque nós queremos existir 

 

Sertão é nordeste brasileiro 

E nada queremos do estrangeiro 

As coisas mais nossas são beleza,  

amor, poesia e natureza 

É sertão. 
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09.  Balançando a Tanajura - 3'16" 
 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Nando Cordel 

  

 

 Teu amor tem um carinho tão gostoso 

 É tão fogoso deixa a gente apaixonado 

  

 É um chamego, um agarrado, um peneirado 

Que a gente fica grudado 

Morre quase desmaiado. (bis) 

 

 Teu amor tem um carinho tão gostoso 

 É tão fogoso deixa a gente apaixonado 

  

 É um chamego, um agarrado, um peneirado 

Que a gente fica grudado 

Morre quase desmaiado. (bis) 

 

 Quero ver 

 O teu amor se derreter 

 Quero ver 

Quem vai fugir da brincadeira 

Quero ver 

O pega-pega na cintura 

Balançando a tanajura 

Até quarta ou quinta feira. (bis) 
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10.  Imitando os Oito Baixos - 3'22" 
 (instrumental) 

 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Oswaldinho do Acordeon 
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11.  Sina de Caboclo - 3'03" 
 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Chico Pessoa 

 

 

 Tú que és valente homem do interior 

 És nordestino devoto de Padim Ciço 

 A tua sina é mostrar pra esse gente  

 Que o nordeste brasileiro também tem o seu valor. 

 

Luiz Gonzaga majestade do baião 

Fez do forró uma folia brasileira 

Cabra da peste, Lampião, rei do cangaço 

Esse sim foi cabra macho, não deu mole não senhor. 

 

Rezo pro santo de cima me ajudar 

Pra que essa gente nunca pare de sonhar 

Encaro tudo de maneira passageira 

Na batida do zabumba eu não sei me controlar. 

 

Meu verso é a minha forma de expressar 

Amo essa gente que aqui é o meu lugar 

Meu canto é forte e ecoa como um grito 

Meu nordeste brasileiro minha sina é te amar 

 

Tem nada não, nada faltou 

Não sou sulista, também tenho o meu valor 

Levo comigo a bandeira nordestina 

Com meu sonho de menino  

Sou caboclo sonhador. (bis) 
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12.  A Casa da Saudade - 3'47" 
 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Caroné Caruá 

 Ed. Natasha 

 

 

A casa que vovô morou 

O meu pai herdou e passou pra mim. (bis) 

 

Mas para arranjar amor novo 

Numa casa velha aí é tão ruim. (bis) 

 

Pensei em me casar com ela 

Mas na casa velha ela não quis não. (bis) 

 

Era o que eu mais queria 

Por isso doía o meu coração. (bis) 

 

Troquei a minha casa velha 

Numa casa nova pra casar com ela. (bis) 

 

Aí eu fiz um bom negócio 

Pois ganhei de volta o coração dela. (bis) 
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13. Pimenta No Salão - 2'35" 
 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Bastinho Calixto e Claudô 

  

 

Jogaram pimenta no meio do salão 

Na hora que o baile ia começar 

Dançavam, chorando, todos os convidados 

O noivo e a noiva não estavam lá por quê? 

 

Pimenta nos olhos dos outros é refresco. (bis) 3X 

 

Lá pra meio noite gritaram na porta 

Sou dono da casa, me paguem a cota! 

E um dançarino pulou de mau jeito 

E disse sujeito eu não sou de lorota por quê? 

 

Pimenta nos olhos dos outros é refresco. (bis) 3X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cliquemusic.uol.com.br/br/Busca/busca.asp?Status=BUSCA_GERAL&area=6&Chave=3196
http://cliquemusic.uol.com.br/br/Busca/busca.asp?Status=BUSCA_GERAL&area=6&Chave=22326
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14. Quem Sou Eu Sem Você - 3'32" 
 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Flávio José - Carlinhos Coló 

 

 

Quem sou eu sem você? 

Quem sou eu sem te amar? 

Teu amor me fascina 

Me machuca e alucina 

Faz meu coração penar. (bis) 

 

Há muito tempo que eu vivo te amando 

Que eu vivo te adorando 

Sem você sequer notar 

Você despreza 

Meu amor, meu sentimento 

Minha vida é um tormento 

Noite e dia sem parar. 

 

Quem sou eu sem você? 

Quem sou eu sem te amar? 

Teu amor me fascina 

Me machuca e alucina 

Faz meu coração penar. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cliquemusic.uol.com.br/br/Busca/busca.asp?Status=BUSCA_GERAL&area=6&Chave=22319
http://cliquemusic.uol.com.br/br/Busca/busca.asp?Status=BUSCA_GERAL&area=6&Chave=22327
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15. Flavinho no Forró - 3'12" 
 (Instrumental) 
 CD 02 - TARECO E MARIOLA - 1995 
 Composição: Arlindo dos Oito Baixos 
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01. Neguinha - 3'47" 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 
 Composição: Itanildo Show 

 

 

Faz muito tempo que eu não pego uma neguinha  

Com aquele cinturinha bem fininha pra dançar 

Faz muito tempo que eu não pego uma galega 

Daquela que o homem chega e fica doido pra amar. 

Eu dessa vez não vou mais nem fazer de mole 

Vou pegar aquele fole e vou tocar para a nega ver 

Mas se não, não vai dar pé 

Não vou ficar aqui no canto só olhando pra mulher. 

Mas se não, não vai dar pé 

Não vou ficar aqui no canto só olhando pra mulher. (bis) 

 

Não vou deixar de tá dançando um forrozinho 

Sentindo o cheirinho da morena no salão 

Eu quero ver você dançar, você pular, 

Você sentindo o fogo que tem no meu coração. (bis) 

 

Mas vem, vem, vem, me amar 

Vem, vem, vem, me ver 

Pois essa noite eu não vou deixar 

que nenhuma mulher desse mundo me faça sofrer. (bis) 
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02.  Tem Que Ser Forró - 2'50" 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 

Composição: Reginaldo Regis 

 

 

Hoje eu vou dançar a noite inteira 

meu salão não tem poeira  

mas levanta pó 

Eu quero o nego grudado que nem vizinho 

No cangote das meninas 

Tem fungado e tem suor 

Marcando o passo 

Levando pro escurinho 

chamegando agarradinho 

Pra ver dois num só. 

 

Não adianta trazer dança nova 

Outra que ninguém 

Aprova tem que ser forró. (bis) 

 

Tem que ser forró, tem que ser forró  

Outra que ninguém 

Aprova tem que ser forró. (bis) 2X 
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03. Nordestino Lutador - 3'30" 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 
 Composição: Itanildo Show 

 Direto 

 

 

Quero cantar o mundo todo em poesia 

Na melodia que o destino vem me dar 

Passar o tempo declamando  

Pobre coração, que bate, conversando sem falar 

Quero ver o povo dessa terra 

Que berra, pra ter um pão 

Quero ver o fruto desse chão 

Quero ver o tempo melhorar 

Tudo que eu pedir 

Tudo que eu sonhar 

Tudo que eu puder viver 

Quero dividir 

Quero ter pra dar 

Tudo que eu tiver que ter. 

 

Eu quero um xote 

Quero um cheiro no cangote 

Quero paz e quero sorte 

Eu sou um cantador 

chegou a hora de cantar 

eu vou m'imbora 

tô pensando que agora 

eu tenho mais valor. (bis) 

 

Eu, tenho esse sonho maluco 

Eu não quero virar suco seu doutor 

Quero a rédea do meu destino 

Eu também sou, nordestino lutador. 
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04.  Lembrança de um Beijo - 3'30" 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 

Composição: Accioly Neto 

 

 

Quando a saudade invade o coração da gente 

E pega a veia onde corria um grande amor 

Não tem conversa nem cachaça que dê jeito 

Nem um amigo do peito que segure o chororô. (bis) 

 

Que segure o chororô  

Que segure o chororô  

Saudade já tem nome de mulher  

Só pra fazer do homem o que bem quer. (bis) 

 

E o cabra pode ser valente e chorar  

Ter meio mundo de dinheiro e chorar  

Ser forte que nem sertanejo e chorar  

Só na lembrança de um beijo chorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 264 

 

FJ PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA/COMUNICAÇÃO/fjcomunic@hotmail.com 

05.  Amelinha no Forró - 4'44" 
 (Instrumental) 

 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 
 Composição: Cicinho do Acordeon 
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06.  Avoante - 5'10" 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 

Composição: Accioly Neto 

 

 

Quando o riacho vira caminho de pedra 

E avoante vai embora procurar verde no chão 

A terra seca fica só e no silêncio 

Que mal comparando eu penso: tá igual meu coração 

Que nem a chuva você veio na invernada 

Perfumando a minha casa e alegrando meu viver 

Mas quando o sol bebeu açude inté secar 

Quem poderia imaginar que levaria inté você. (bis) 

 

Só resisti porque nasci num pé-de-serra 

E quem vem da minha terra resistência é profissão 

E o nordestino é madeira de dar em doido 

Que a vida enverga e não consegue quebrar não 

Sobrevivi e estou aqui contando a história 

Com aquela mesma viola que te fez apaixonar. 

 

Tua saudade deu um mote delicado 

Que ajuda a juntar o gado toda vez que eu aboiar. (bis)  

 

Ê, ê, ê, boi,  

Ê, ê, saudade... 
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07.  Tenho Muito Amor pra Dar - 2'52" 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 
 Composição: Severo Gomes e João Gordo 

 

 
Amor, amor, amor, 

Não faz assim, comigo não! 

Você tá machucando, 

O meu pobre coração. (bis) 

 

Você bem sabe 

Que eu te amo, te adoro 

Por você ainda choro 

Vem depressa me amar 

A minha vida 

Sem você é ilusão 

Dentro do meu coração 

Eu tenho muito amor pra dar. 

 

Amor, amor, amor, 

Não faz assim, comigo não! 

Você tá machucando, 

O meu pobre coração. (bis) 
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08.  O Meu País - 4'28" 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 
 Composição: Orlando Tejo, Livardo Alves e Gilvan Chaves 

 

Tô vendo tudo, tô vendo tudo 

Mas, bico calado, faz de conta que sou mudo. (bis) 

 

Um país que crianças elimina que não ouve o clamor dos esquecidos 

Onde nunca os humildes são ouvidos e uma elite sem Deus é quem domina 

Que permite um estupro em cada esquina e a certeza da dúvida infeliz  

Onde quem tem razão baixa a cerviz e massacram-se o negro e a mulher  

Pode ser o país de quem quiser mas não é, com certeza, o meu país. 

 

Um país onde as leis são descartáveis pela ausência de códigos corretos  

Com quarenta milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis  

Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez, nem diretriz 

Mas corruptos têm voz e vez e bis e o respaldo de estímulo incomum  

Pode ser o país de qualquer um mas não é com certeza o meu país. 

 

Um país que perdeu a identidade sepultou o idioma português  

E aprendeu a falar pornofonês aderindo à total vulgaridade  

Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz  

Que não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal  

Pode ser o país do carnaval mas não é com certeza o meu país. 

 

Um país que seus índios discrimina e a ciência e as artes não respeita  

Um país que ainda morre de maleita por atraso geral da medicina  

Um país onde escola não ensina e hospital não dispõe de raios-X  

Onde a gente dos morros é feliz se tem água de chuva e luz do sol  

Pode ser o país do futebol mas não é com certeza o meu país. 

 

Um país que dizima sua flora, ensejando o avanço do deserto 

Pois não salva o riacho  descoberto que no leito precário se estertora 

Um país que cantou e hoje chora, pelo bico do último concriz 

Que florestas destrói pela raiz e há grileiros de porre, entrega o chão 

Pode ser que ainda seja uma  nação mas não é com certeza o meu país  
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09.  Mansa Demais - 2'28" 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 
 Composição: Flávio José 

 

 

Menina você é tão mansa 

Que a gente não cansa de olhar pra você. 

 

Venha dizer se me ama 

E se não me engana 

Eu saio com você. (bis) 

 

Esse forró está á muito animado 

E com você do meu lado 

Vou ter que me mexer. 

 

Venha não me deixe só  

Vem cair no forró 

Até o dia amanhecer. (bis) 
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10.  Forró na Vila - 1'27" 
 (Instrumental) 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 
 Composição: Arlindo dos Oito Baixos 
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11.  Desafio - 2'30" 
 (Instrumental) 

 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 
 Composição: Dejinha de Monteiro 
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12.  Que Nem Vem Vem - 2'46" 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 
 Composição: Maciel Melo 

 

 

Quebrei no dente um taco da literatura 

Tô na história tô e sei que sou motivo pra falar 

Entrei de cara, cara tô caindo fora  

Tá no tempo já é hora de puder me desfrutar 

Semente negra eu sou raiz tuberosa 

Aguada em verso e prosa na cacimba de Belá 

Meu canto tem um cacho-chaco de uma cuia 

Tem, tem as manhas que o Mestre Louro plantou 

Pra colher eu canto assim que nem vem vem 

E soar assim como um acorde de sanfona 

Festejar que nem passarim no xerém 

Namorar com as batidas da zabumba 

 

Tum, tum, tum, bate, bate meu coração 

Por um forró que nem o de Passagem Funda 

Tum, tum, tum, bate, bate meu coração 

Dá-lhe zabumba 

Jackson no Pandeiro é az 

Tum, tum, tum, bate meu coração 

Se essa morena não me quer não quero mais. 
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13.  Forró Maneiro - 3'42" 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 
 Composição: Vital Barbosa - Luiz Crispim 

 

 

Esse forró não é pesado 

Ele é considerado no Brasil inteiro 

Nesse forró a gente dança 

Não se pesa na balança 

É o forró maneiro  

Pode chegar menina  

Pra gente sapatear, venha ligeiro pra cá 

Esse é o forró maneiro, gostoso de se brincar 

A gente dança a noite inteira e vai até o sol raiar 

É o forró que só tem raça, de pingaça, de cachaça 

Disputa de cafuné, menino fazendo encrenca, velha fazendo crochê 

E o salão todo enfeitado bem cheinho de mulher, 

É o forró que tem macete, tem um jeito, tem sanfona 

Pra gente tocar dobrado 

Lá tem pinga, muita nega 

E a gente dança agarrado 

E o forró a noite inteira fica naquele fungado 

 

Forró Maneiro, forró maneiro 

A moçada se rebola por esse Brasil inteiro. (bis) 

 

É o melhor forró que há 

Maneiro de se tocar, 

Maneiro de se dançar, 

Maneiro de zabumbar, 

Maneiro de paquerar, 

Maneiro de se fungar,  

E vai até o sol raiar. (bis) 

 

Forró Maneiro, forró maneiro 

A moçada se rebola por esse Brasil inteiro. (bis) 
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14.  Cheiro de Forró - 3'24" 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 
 Composição: Aracílio Araújo e Marinalva 

 

 

Nesse forró 

Eu sinto o cheiro  

Do gás de um candeeiro 

No salão a clarear 

E a moçada tá dançando 

O sanfoneiro cochilando 

Mas não pára de tocar 

Todo mundo xamegando 

Cada um se esfregando 

No salão com o seu par. 

 

Morena venha cá 

Me dê a mão 

Me aperte na cintura 

E vamos pro salão dançar. (bis) 

 

Toque sanfoneiro 

Eu paguei para dançar 

Toque sanfoneiro 

Não deixe o fole parar 

O gás do candeeiro 

Tá querendo se acabar 

Toque sanfoneiro 

Até o dia clarear. (bis) 
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15.  Lembrança - 2'20" 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 
 Composição: Flávio José 

Ed. LBC 69657772 

 

 

O nosso amor  

Foi tão lindo 

Tão lindo enquanto durou 

Hoje só resta a lembrança 

Do tempo bom que passou 

Das festas de vaquejadas 

E do alazão corredor. (bis) 

 

Hoje, só resta a lembrança 

Até a esperança 

De mim se afastou 

 

Lembrança das noites enluaradas 

Das eternas namoradas 

E do meu primeiro amor 

Lembrança das noites enluaradas 

E dos continhos de fadas 

Do tempo bom que passou. 
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16.  O Mundo Não Perdoa - 3'26" 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 
 Composição: Flávio José e Ladja Betânia 

 Ed. LBC 

 

 

Por você me apaixonei 

Por você me dediquei 

Uma vida inteirinha 

A você me entreguei 

Meu Deus como te amei 

Felicidade eu tinha 

Você tão cedo mudou 

Deixou tudo e se mandou 

E agora o que fazer 

 

Olha o mundo não perdoa 

Quem joga o amor à toa 

Um dia vai sofrer (bis) 

 

Agente precisa se encontrar 

Parar um pouquinho e pensar 

Em tudo que aconteceu 

Eu sei que esse encontro 

Vai ajudar 

Meu bem, agente a salvar 

Esse amor que nunca morreu 

 

Depois de matar 

Toda essa saudade 

De volta a felicidade 

Não deixe mais eu te dizer 

 

Olha o mundo não perdoa 

Quem joga o amor à toa 

Um dia vai sofrer. (bis) 
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17.  Recado - 3'18" 
 CD 01 - NORDESTINO LUTADOR - 1994 
 Composição: Walter Amaral e Ladja Betânia 

 

 

Hoje é dia de São João 

Quero ter seu coração 

Pra ficar bem sossegado 

Quero amar a noite inteira 

E acender uma fogueira 

Pra ficar só do seu lado 

Vou te dar aquele amor 

Que é bonito como a flor 

Que guardei só pra você 

 

Isso é carinho 

isso é ternura 

isso é querer. (bis) 

 

Hoje eu só quero você 

Pra comigo viver 

Essa grande emoção 

Quero você do meu lado 

Ouvindo o recado 

Do meu coração 

Vem não me deixe sozinho 

Preciso do seu carinho 

Vem acender o fogo 

Dessa paixão. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 


