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com séde a Rua Visconde do Rio
Branco, 53, registrada nêste órgão sob o no 004, solicita aprovação das*
seguintes letras:

TI I de o 6

FOI DEUS QUE FEZ vOcf! -
HINO AMIZAÇE /
BABY _-
ABRE-TE SÉSAMO
ANOS 80 _-
ALUGA—SE—/
a MEU PAT
ANU__M/

CONVERSA PRA BOI DORMIA _-
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Ramalho

é Ramalho Neto

Seixas/Cláudio Roberto

Seixes/Cláudio Roberto

Seixas /Jorge Sampaio*

Seixas/Cláudio Roberto

1 Seixas/Cláudio Roberbo*

Seixas/Cláudio Roberto

. Seixas/Kika Seixas
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FOI DEUS QUE FEZ Você!

Autor: Iuiz Ramalho

Foi Deus que fez o céu

O rancho das estrélas

Féz também um seresteiro para conversar com elas

Féz a lua que prateia minha estrada de sorrisos

E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraiso

Foi Deus quem féz você

Foi Deus quem fez o amor

#4
Fez nascer a eternidade num momento de carinho

bag # + +
Fez ate o anonimato dos afetos escondidos

E a saudade dos amores que já foram destruidos

Foi, foi Deus

i Deus quem fêz o vento

sopra teus cabelos

Deus quem féz o orvalho

molha teu olhar, teu olhar

i Deus quem féz a noite

E um violão plangente

Foi Deus quem féz a gente

#
Somente para amar, so para amar!
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HINO AMIZADE
freIm

Autor: José Ramalho Neto (Zé Ramalho)

Não existe cantores do povo

que não cantem com o seu coração

As maldades do povo da terra

Os segredos da sua paixãb

Novamente preparam a guerra

Com desejos e com maldiçãb

Novamente o Olho estremece

Com a terrível e final visão

Dos segredos da quebra dos sélos

Dos novelos da renovação

Dos amóres perdidos no peito

imperfeito verbo na prisão

da aflição dos amigos do peito

- + =
verdadeira contriçao

Não existem pedaços de terra

Que não queiram se colonizar

Nem aboios do gado que berra

Nem vaqueiros na beira do mar

Capatazes cortaram à bala

os cabelos que eu vim pentear

novamente a mão estremece

com receios de me revelar

os segredos da quebra dos sélos
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ABRE-TE SÉSAMO

BR DFANBSB NS.CPR.IMULILLMU. OU 5, q .5

Autores: Raul Seixas / Cláudio Roberto

Lá vou eu de nóvo

Um tanto assustado

Com Ali-Babá e os 40 ladrões

Já não querem nada

Com a Pátria Amada

E cada dia mais

Enchendo os meus botões

Lá vou eu de novo

Brasileiro nato

Se eu não morro eu mato

Essa desnutrição

Minha teimosia braba de guerreiro

M #
É que me faz o primeiro dessa procissão

Fecha a porta !

Abre a porta !

Abre-te Sesamo!

E vamos nós de nóvo

Vamos na gangorra

No meio da zorra

Desse vai e vem

É tudo mentira

Quem vai nessa pira

 
Atrás do tesouro de Ali-bem-bem

Fecha a porta

Abre a porta

Abre-te Sésamo

Gravação: Raul Seixas
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Autores: Raul Seixas / Jorge Sampaio

Hei! anos 80

Charrete que perdeu o condutor

Hei! Anos 80

Melancolia e promessas de amor !

É o juiz das doze varas

De caniço e samburá

Dando o atestado que o compositor errou

Gente afirmando

Não querendo afirmar nada

Que o cantor cantou errado

E a censura concordou

Hei! anos 80

Charrete que perdeu o condutor

Hei! anos 80

Melancolia e promessas de amor !

Pobre paíz carregado dessa miséria

Dividida entre Ipanema

E a empregada do patrão

Varrendo lixo prá debaixo do tapéte

Que é supostamente persa

prá alegria do ladrão

Hei!? anos 80

Charrete que perdeu o condutor

Hei! anos 80

Minha esperança Brasília,( 9

Sonho de um sonhador

Gravação: Raul Seixas
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A L U G A - S E

Autores: Raul Seixas / Cláudio Roberto

A solução pró nosso povo eu vou dar

Negócio bom assim ninguém nunca viu

Tá tudo pronto aqui

É só vir pegar

A solução é alugar o Brasil !

Nós não vamos pagar nada

Nós não vamos pagar nada

É tudo free, tá na hora

Agora é free, vamo embora

Dar lugar pros gringo entrar

Esse imóvel tá prá alugar

Os estrangeiros, eu sei qu! eles vão gostar

Tem o Atlântico, tem vista pró mar

A Amazônia é o jardim do quintal

E o dollar déles pagam o nosso mingau

Cravação: Raul Seixas
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Autores: Raul Seixas / CLáudio Roberto

É meu pai

Olha teu filho, meu pai !

É meu pai

Ajuda o filho, meu pai

Quando eu cair no chão

Segura a minha mao

Me ajuda a levantar

Para lutar

Se o médo da loucura

Nessa estrada escura

Me afastar da luz

Que me conduz

Se eu me sentir sozinho

Ou sair do caminho

E a dor vier de noite

Me assustar

E se eu perder coragem

Prá seguir viagem

A fé que me faltar

Eu vou buscar... com meu pai! RU
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A N G E L A

Autores: Raul Seixas / Cláudio Roberto

Mesmo que me aperte

Essa sensação sem nome

Ou que me faça engulir a séco

A minha séde é de Angela

Angela, Angela

Quantas vezes eu quiz me negar

Mas o meu rio só corria

Im direção ao mar de Angela

Angela, Angela

Rouba do meu leite agora

O gosto de minha vitória

Do meu amor, do meu amor, por mim

Fu que me achava

0 rei do fogo e dos trovões

Eu assisti meu trono desabar

Cedendo as tentaçães

Ãs tentações de Angela

Angela, Angela,

Minha espada erguida para a guerra

Com toda fúria que ela encerra

No entanto é tão doce

É tão doce para Angela

Angela, Angela. M de ooo 1 Dag (rirmame esess ada CZ
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CONVERSAPRÁ_BOI_DORMIR

Autores: Raul Seixas / Kika Seixas

Bunda com bunda na hora do sono

Do bunda mole que não tem opção

Sem ter idéia porque está na reserva

Acreditando em tudo que diz o João

João Batista batizou Jesus

De água e sal e o sinal da cruz

Com a profecia que já tá esquecida

Para que o seu povo encontrasse a luz

Bunda com bunda não traz solução

Sonhei contigo e mijei no colchão

Há quanto tempo o Brasil não ganha

Isso conversa para boi dormir

Espero em Deus, porque ele é brasileiro

# e * .
Pra trazer o progresso que eu nao vi aqui!

Gravação: Raul Seixas
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Autores: Raul Seixas / Cláudio Roberto

Baby, hoje você faz 15 anos

Vejo em seus olhos seus planos

Eu sei que você quer deitar

Não dar ouvido a razão não!

# #
Quem manda e seu coração

Baby, abrace seus livros no peito

Esconde o que é tão perfeito

Eu sei que você quer deitar

Não dar ouvido a razão não !

# e
Quem manda e seu coraçao

A madre na escola te ensina

A reconhecer o pecado

E o que você sente é ruim

Mas Baby Baby

eo e ee *
Deus nao e tao mal assim

Baby no quarto crescente da lua

Descobre a vontade que é sua

Eu sei que você quer deitar

Não dar ouvido a razão, não

Ea e
Quem manda e o seu coração

 

Porque esconder o vermelho

Do sangue tingindo o lençol

Se dentro da imagem do espelho

Baby, baby, o inferno é o fogo do Sol !

Gravação: Raul Seixas

 


