
 SONHO MEU (MARIA BETHANIA E GAL COSTA)
~
 youtube.com/watch?v=NPXqPMnCm2g
~ (x2)
 Sonho meu, sonho meu
 Vai buscar quem mora longe, sonho meu
~ (3)
 Vai mostrar esta saudade, sonho meu
 Com a sua liberdade, sonho meu
~ (4)
 No meu céu a estrela guia se perdeu
 A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu
~
 Sinto o canto da noite na boca do vento
 Fazer a dança das flores no meu pensamento
~
 Traz a pureza de um samba
 Sentido, marcado de mágoas de amor
~
 Um samba que mexe o corpo da gente
 O vento vadio embalando a flor, sonho meu
~ (x2)
 Sonho meu, sonho meu
 Vai buscar quem mora longe, sonho meu
~
 Sonho meu, sonho meu, ...
~
 (3, 4)
~

 CHEGA DE SAUDADE
~ 
 youtube.com/watch?v=[3or_wthpOkE | w85h0A7tVj4]
~ 
 vai, minha tristeza
 diz a ela que sem ela não pode ser
 diz-lhe numa prece que ela regresse
 porque eu não posso mais sofrer
~ (2)
 chega de saudade, a realidade
 é que sem ela não há paz, não há beleza
 é só tristeza, e a melancolia
 que não sai de mim, não sai de mim, não sai
~ (3) 
 mas se ela voltar, se ela voltar
 que coisa linda, que coisa louca
 pois há menos peixinhos a nadar no mar
 do que os beijinhos que eu darei na sua boca
~ 
 dentro dos meus braços os abraços
 hão de ser milhões de abraços apertado assim
 colado assim, calado assim
 abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim
~ 
 que é pra acabar com esse negócio
 de você viver sem mim
 não quero mais esse negócio
 de viver longe de mim
 vamos deixar desse negócio
 de você viver assim
~ (2,3)

 RETRATO EM BRANCO E PRETO
~ 
 youtube.com/watch?v=UDeO6CxmTfM
~ 
 já conheço os passos dessa estrada
 sei que não vai dar em nada
 seu segredo e sei de cor
~ 
 já conheço as pedras do caminho
 sei também que ali, sozinho,
 (eu) vou ficar, tanto pior
~ 
 o que é que eu faço contra o encanto
 desse amor que eu nego tanto, evito tanto
 que no entanto volta sempre a enfeitiçar
~ 
 com seus mesmos tristes velhos fatos
 que num álbum de retratos
 eu teimo em colecionar

~ 
 lá vou eu de novo como um tolo
 procurar o desconsolo
 que eu cansei de conhecer
~ 
 novos dias tristes, noites claras
 versos, cartas, minha cara,
 ainda volto a lhe escrever
~ 
 pra lhe dizer que isto é pecado
 eu trago o peito tão marcado
 de lembranças do passado
 você sabe a razão
~ 
 vou colecionar mais um soneto
 outro retrato em branco e preto
 a maltratar meu coração
~ 


