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Acerca do livro

Este livro é fruto de um projecto que nasceu em Março de 2011.
Este projecto consistia em desenvolver um site dedicado a acordes de músicas 
principalmente portuguesas, pois nessa altura havia pouco conteúdo com qualidade 
pela Internet.
Assimeste site chegou onde está agora, sendo um dos mais visitados de Portugal e dos 
primeiros a aparecer no Google para qualquer pesquisa de músicas!
A nossa esperança é continuar a crescer e dar aos portugueses qualidade. Sendo assim 
pode-se concluir que estamos aqui para “dar-vos música”…

Até ao próximo volume. 
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Portuguesas
Amor electro-A máquina

Portuguesas
Amor electro-A máquina

Versos: Bm A  Bm  F#

Saber o que fazer, Com 
isto a acontecer, Num 
caso como o meu. Ter o 
meu amor,

Para dar e pra vender, 
Mas sei que vou ficar,
Por ter o que eu não tenho, 
Eu sei que vou ficar.

Ponte
Bm
É de pedir aos céus,

A
A mim, a ti e a Deus,

F#
Que eu quero ser feliz,

Refrão: Bm  D  Em  F# 
É de pedir aos céus. 
Porque este amor é meu, 
E cedo, vou saber
Que triste é viver,
Que sina, ai, que amor, 
Já nem vou mais chorar, 
Gritar, ligar, voltar,
A máquina parou, 
Deixou de tocar.

Versos:
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Portuguesas
Amor electro-A máquina

Sentir e não mentir, 
Amar e querer ficar,
Que pena é ver-te assim, 
Já sem saberes de ti. 
Rasguei o teu perdão, 
Quis ser o que já fui,
Eu não vou mais fugir, 
A viagem começou,

Refrão:
Porque este amor é meu
E cedo vou saber, 
Que triste é viver,
Que sina, ai, que amor. 
Já nem vou mais chorar, 
Gritar, ligar, voltar,
A máquina parou. 
Deixou de tocar,

Ponte:
É de pedir aos céus, A 
mim, a ti e a Deus, Que 
eu quero é ser feliz,

Refrão
É de pedir aos céus. 
Porque este amor é teu, 
E eu já só vou amar, 
Que bom não acabou,
A máquina acordou.

[Link to embedded object]
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Portuguesas
Anaquim-As Vidas dos Outros

Anaquim-As Vidas dos Outros

Verso

Mi Lá Si7
Eu sou tão bom a falar das vidas dos outros
Mi Lá m Si7
Há sempre um conselho a dar p’rás vidas dos outros
Sol#m Fá#
Nada é eterno e se aguentarmos todo o mal tem fim
Mi Fá# Lá m Si7
É fácil ter calma quando a alma não me dói a mim

Mi Lá Si7
Eu sou tão bom a tornar todo o mal inerte
Mi Lá m Si7
Se é aos outros que lhes custa que o passado aperte
Sol#m Fá#
Mas quando a inquietude vem toda para o meu lado
Mi Fá# Lá m Si7
Deita-se desnuda e não desgruda até me ter vergado

Bridge:
Sol#7 Dó#m
É tão simples quando estou de fora
Sol#7 Dó#m
A ver passar as nuvens pelo ar 
Ré Dó#m 
Aplaudir, rever-me e concluir 
Fá#m Sol#
Que eu também já lá estive e…
Fá# Sol#   Dó#m
Já soube ultrapassar

Sol#7 Dó#m
Só a mim é que ninguém me entende
Sol#7 Dó#m
e a minha dor não tem como acabar
Ré Dó#m
Ai quão melhor era acordar um dia
Fá#m Sol# Lá Si Mi
E ter as vidas dos outros todas em meu lugar

]]> ]]>
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Portuguesas
Anaquim-As Vidas dos Outros

Refrão:
Mi Dó7
As vidas dos outros, nunca me soam mal
Mi Dó#7
Vêem problemas no que é no fundo normal
Fá#9 Dó7 Si7
Ai se eles soubessem como é viver assim
Mi Dó#7 Fá#9 Si7
As vidas dos outros são tão simples para mim
Mi Dó7
As vidas dos outros, nunca me soam mal
Mi Dó#7
Vêem problemas no que é no fundo normal
Fá#9 Dó7 Si7
Ai se eles soubessem como é viver assim
Mi Dó#7 Fá#9 Si7   Mi
As vidas dos outros são tão simples para mim

Instrumental

Mi
Mi Dó#m

Lá
Lá Si

Si
Mi

Verso2 (mesmos acordes)
Eu sou tão bom a falar das vidas dos outros 
Sempre me sei comportar nas vidas dos outros 
Volta, revolta, o melhor está para vir
Solta tudo agora, não demora tornas a sorrir
Eu sou tão bom a apagar qualquer mau momento 
Se é aos outros que lhes bate à porta o sofrimento 
Mexe, remexe, alguma coisa hás-de encontrar
A solução é procurar

Pré-Refrão
Mi
Eu sou tão bom a falar,
Fá#
eu sou tão bom a cantar
Lám Si
eu sou tão bom a contar as vidas dos outros
Mi
Eu sou tão bom a falar
Fá#
Eu sou tão bom a curar
Lám Si
Tudo menos o meu próprio mal
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Portuguesas
Anaquim-As Vidas dos Outros

Refrão

PS: Cifrada pelos próprios Anaquim, eles fizeram um video com dicas para tocar esta bela música: 

[Link to embedded object]

Agora a musica:

[Link to embedded object]
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Portuguesas
Angelico-Bailarina

Angelico-Bailarina

Acordes: A   C   G   D

Cresce um encanto quando a vejo
Bate forte o coração
Menina dos meus olhos, te desejo
Será imaginação
Não quero saber,
Se será pra sempre ou não
Só quero poder
Viver essa paixão

Mama Mamacita te quiero bonita
Já parti muitos corações mas continuas invicta
Não sei como o fazes mas me deixas louco
Só de saber que sonho contigo me torno dorminhoco
Tua montra é tentação
Que me faz suar
És miragem no deserto 
Que anseio por tocar 
Perco-me nas tuas curvas 
Sem me querer encontrar
E quando vou pra te beijar amor
É hora de acordar

Eii yeah uii yeah 
Continua dançando 
Eii yeah uohh
Pois eu não quero mais acordar
Eii yeah uii yeah
Continua dançando pra mim
Eii yeah uohh
Pois eu não quero mais acordar

Não tem vez que fecho os olhos
Que não te veja dançando
Calibras o meu sono bem do jeito que te apetece
If you Play me girl Eu 
continuo jogando 
Assaltas minha mente 
E o desejo permanece

É duro de compreender
Porque me fazes isto
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Portuguesas
Angelico-Bailarina

A verdade é que quando danças pra mim
Me sinto no paraíso
Cara de menina, corpo de mulher
Me deixas sem ar
E quando vou pra te beijar amor, é hora de acordar

Eii yeah uii yeah 
Continua dançando 
Eii yeah uohh
Pois eu não quero mais acordar
Eii yeah uii yeah
Continua dançando pra mim
Eii yeah uohh

Não tem vez que eu fecho os olhos
Que não te veja dançando
Calibras o meu sono bem do jeito que te apetece
If you Play me girl Eu 
continuo jogando 
Assaltas minha mente 
E o desejo permanece

Cresce um encanto quando a vejo
Bate forte o coração
Menina dos meus olhos
Te desejo…será imaginação? 
Não quero saber
Se será pra sempre ou não
Só quero puder viver essa paixão

Ei bailarina
Continua dançando pra mim
Ei bailarina
Mas eu não quero mais acordar
Ei bailarina
Continua dançando pra mim
Ei bailarina
Mas eu não quero mais acordar

[Link to embedded object]
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Portuguesas
Aurea-Busy (for me)

Aurea-Busy (for me)

A
I Tried To Call You

D
But You Dindn´t Answer The Phone

E
I Tried To Pick You Up

A D  A  E
But You Dindn´t Come Along

A
I Tried To Talk To You

D
But You Dindn´t Even Answer Me

E
I Tried To Reach You

A D   A
But You´re So High Up Above

A7
Oh Baby

Chorus:
D
I Try Everyday
Dm
I Cry Every Night
A A7
For a Second Of Your Time
D
But You´re So Busy For Me
B7
You Don´t Care For My Plea
E
So I Cry.Cry.Cry,Cry…

I Tried To Tease You
But You Didn´t Even Care
I Tried To Love You
But Your Heart Closed Its Doors
Oh Baby

Chorus

A
So You Didn´t Come Along
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Portuguesas
Aurea-Busy (for me)

D
You Didn´t Answer

Dm
You Didn´t Care

A E A
You Closed Your Heart For Me

http://www.youtube.com/watch?v=Hz9cQJFZetI
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Portuguesas
Amarguinhas-Just Girls

Amarguinhas-Just Girls

Sempre a mesma sequência: D G

Meninas hoje vamos sair 
Just girls vai ser só curtir 
Veste uma camisola amarela 
Espera-me juntinho a janela

Pois os meus pais não me querem deixar sair
Logo hoje que eu tenho mesmo de ir

Meninas hoje vamos sair 
Just girls vai ser só curtir 
Veste uma camisola amarela 
Espera-me juntinho a janela

Pois os meus pais não me querem deixar sair
Logo hoje que eu tenho mesmo de ir

Na indústria há uma festa
Não posso faltar a esta
Pois eu tenho, quero e devo mesmo lá ir

Devagar para não acordar
A cadela não pode ladrar
O carro escondido no fundo da rua
Salta a janela, a noite é tua

E a música na rádio é a partir
E a girls night começa no carro a rir
Uma noite de travessuras p’ra esquecer as amarguras
As amigas estão comigo é só curtir

E a música na pista sempre a subir
E o ritual da dança estou a sentir
A tonteira, a anestesia, dançamos na euforia
Pois a noite é toda tua sempre a curtir

E a música na pista sempre a subir
E o ritual da dança estou a sentir
A tonteira, a anestesia, dançamos na euforia Pois a noite é toda 
tua sempre a curtir
http://www.youtube.com/watch?v=BAiSGOaE5U8
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Portuguesas
Black Company-Não Sabe nadar

Black Company-Não Sabe nadar

Acordes: Cm  Fm

Refrão:
Bantú não sabe nadar yo K.J.B. 
não sabe nadar yo Madnigga 
não sabe nadar yo Makkx não 
sabe nadar yei (2x)

No giato ponto de encontro
Chegei atrasado
O Marca está pintado 
O Banbin está de lado 
K.J.B. está zangado 
Não há espiga
A festa é até ao fim do dia
BC de novo da estrada
À procura de pousada
Nas férias o pecado é ficar à noite em casa 
Nós todos prometemos uma festa brindada 
O meu melhor fato, sapatos a brilhar
As damas que não sabem o que vão encontrar 
Quatro gajos muito dreds muito podres 
Quantro gajos sem concretos sem temores 
Nós só queremos é diversão
Queremos disbundar
Diana e Paparica que vai nos encontrar um som radical
Nos meu rádio japaiado
Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém está preocupado
É pura ilusão que Portugal é diferente
Os ratos mira dente têm um grand’ambiente
Os gajos no estranjeiro
Apanham no ar
Podemos rebentar, mas não nos peças para nadar, para nadar yoooo

Refrão
Tu marcas
Como te sentes
Um bocado atrufiado por ali, por ali
Tou disposto a disbundar
Tou disposto a rasgar
Tu que me conheces e sabes
Que não vou parar
Domingo na desbunda

11



Portuguesas
Black Company-Não Sabe nadar

Escola na segunda
Nãaaaaaaa
As férias estão aí
Simmmmm
É tempo de curtir
Mas não me faltam postos para partir para desbunda
Sexta, Sábado, Domingo e Segunda, 
Se me quiseres encontrar
Vai à praia procurar
Mas na água não vou estar 
Porque eu não sai nadar, 
Porque eu não sei nadar.

Refrão

Ponte:
É sempre a dar
É sempre a dar
É sempre a dar yo
A desbundar
A desbundar
A desbundar yo
É a partir
É a partir
É a partir yo
Até cair
Até cair
Até cair yeeeiiiiii (2x)

Só nado, pilhado, vai cu afogado 
Sou um rapper, sou um dred 
Nunca uso risca ao lado
Na praia ou com o Costa
O som das damas a passar
As bundas a mexer
A temperatura a aumentar
Eu não aguento 
Eu não aguento 
Eu não aguento
Se mexes no meu copo de cerveja
Eu arrebento
Tu podes brincar com o que quiseres, eu não me emporto
Mexes com a minha dama e és um homem morto
É sempre a dar 
É sempre a dar 
É sempre a dar
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Black Company-Não Sabe nadar

Com o som do radio amófi não consegues mais parar 
Lekapanekézon que isto está pronto arrebentar 
Lekapanekézon que isto está pronto a istoirar
Depois de meses de espera
B.C. mantém a polvura
Estamos preparados para perder controlo 
Se quiseres ouvir o som que intusiasma 
Dj K.J.B. dá-lhe com a alma
Agora quero saber se estão a gostar
Se estão disposto a isso
Quero ver as mãos no ar yeeeeeeeeeeiiii
Mas nós não sabemos nadar
Mas nós sabemos rapar

Refrão + Ponte

Geradi não sabe nadar 
Boss AC não sabe nadar 
Demóli não sabe nadar 
Zona Dred não sabe nadar 
Liders não sabe nadar
Kussondulola não sabe nadar
You Trek não sabe nadar 
Da Weasel não sabe nadar 
Não sabe nadar

[Link to embedded object]
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Portuguesas
Beto e Rita Guerra-Brincando com o fogo

Beto e Rita Guerra-Brincando com o fogo

C
Vem no fim da noite sem avisar 
Dança no silêncio do teu olhar 
G Am
A chamar por mim, a chamar por mim

Chega com a brisa que vem do mar 
Brinca no meu corpo a desinquietar 
como um arlequim, como um arlequim

Am
Chega quando quer e não quer saber, 
nem do mal que fez ou que vai fazer,
Em G
é um tanto faz querer ou não querer

Am F G Em F
Chega assim …cavaleiro andante, louco e triunfante
Dm E
Como um salteador

Am
P’ra no fim
F G
Nos deixar a contas
Em F 
Com as palavras tontas 
E Am
Que dissémos por amor

E eu que jurei nunca mais cair
Nesses teus ardis
Nunca mais seguir esse teu olhar, esse teu olhar

De nada nos vale tentar fingir
Para quê negar ou se quer fugir desse mal de amar, desse mal de amar

Chega quando quer e não quer saber, nem do mal que fez ou que vai fazer, é um tanto faz
Querer ou não querer
Chega assim cavaleiro andante, louco e triunfante
Como um salteador
P’ra no fim
Nos deixar a contas
Com as palavras tontas
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Beto e Rita Guerra-Brincando com o fogo

Que dissémos por amor

Chega assim cavaleiro andante, louco e triunfante
Como um salteador
P’ra no fim
Nos deixar a contas
Com as palavras tontas
Que dissémos por amor (2x)

P’ra no fim
Nos deixar a contas 
Com as palavras tontas 
Que dissémos por amor

http://www.youtube.com/watch?v=c4GcwaWt7jw
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Boss AC-A Carta que nunca te escrevi

Boss AC-A Carta que nunca te escrevi

Acordes: Dm7  F7M   Gm  A7

Desde o começo não sei quem és, 
no fundo não te conheço
Se calhar sou o culpado, 
se calhar até mereço 
Quis confiar em ti,
mas não deixaste não quiseste
Imagino as coisas que tu nunca me disseste 
Às vezes queria ser mosca e voar por aí, 
pousar em ti
Ouvir o que nunca ouvi,
ver o que nunca vi nem conheci
Saber se pensas em mim quando não tás comigo 
Será que és minha amiga como eu sou teu amigo? 
Será que falas mal de mim nas minhas costas?
Há coisas em ti que tu não mostras, 
ou já não gostas
Quantas vezes te pedi para seres sincera, 
quem me dera
Imagino tanta coisa enquanto estou à tua espera
Apostei tudo que tinha e saí a perder, s 
em perceber
Surpreendido por quem pensei conhecer
Sem confiança a relação não resiste, 
o amor não existe
Quando mentiste, 
não fiquei zangado, 
mas triste

Refrão
A carta que eu nunca te escrevi (2x)

Não peço nada em troca, 
apenas quero sinceridade
Por mais crua e dificil que seja, 
venha a verdade!
Será que me enganas,
será que chamas ao outro o que me chamas?
Será que é verdade quando me dizes que me amas? 
Será que alguém te toca em segredo?
Será que é medo? Será que para ti não passo que mais um brinquedo? 
Será que exagero? Será que não passa de imaginação?
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Portuguesas
Boss AC-A Carta que nunca te escrevi

Será que é o meu nome que tens gravado no coração, ou não? 
Eu sou a merda que vês,
ao menos sabes quem sou.
E sabes que tudo que tenho é tudo aquilo que eu te dou
Nunca te prometi mais do que podia
Prefiro encarar a realidade a viver na fantasia

Refrão (2x)

Também te magoei,
mas nunca foi essa a intenção
E acredita que ver-te infeliz partiu-me o coração 
Mas errar é humano e eu dou o braço a torcer 
Reconheço os meus erros sei que já te fiz sofrer
Porque é que não me olhas nos olhos quando pedes perdão? 
Será que é por saberes que neles vês o refexo do teu coração? 
E os olhos não mentem enquanto a boca o faz
E se ainda não me conheçes, 
então nunca conheçerás
Serás capaz de fazer o que te peço? 
Desculpa-me ser mal educado, 
quando stresso
Assim me expresso,
sofro e praguejo o excesso
Se conseguissemos dialogar já seria um progresso 
A chama enfraquece e está a morrer aos poucos 
Porque é que é assim,
será que estamos a ficar loucos?
Acho que nunca soubeste o quanto gostei de ti
Esta é a carta que eu nunca te escrevi

[Link to embedded object]
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Portuguesas
Boss Ac-Estou vivo

Boss Ac-Estou vivo

Acordes: Gm  Cm   Bb  Gm

Ás vezes dou por mim a…
A sobreviver, em vez de viver
Farta-mo-nos de queixar,
Mas de repente a vida da-nos uma chapada e lembra-nos que… 
O amanhã não é certo
Só temos uma vida para viver

Mais um dia, mais um mês, mais um ano 
Pouco a pouco, de repente o tempo voa 
Estamos cá e amanhã estivemos
Perdemos tempo, lamentamos e queixamos
Acordamos mal dispostos sem vontade e nada fizemos
Life’s a bitch and then you die
Aproveita, não te queixes, dá graças ao que tens
Há quem nada tenha
Damos tanta importância a coisas que nada importam De 
repente alguém nos deixa e vemos que temos senha 
Estamos todos na mema fila, não sabemos o nosso nome 
Nada é certo, amanhã pode não chegar
Tão fácil falar o que é difícil é fazer
E quando as coisas não tão bem podem piorar

Refrão:
Ei! Vive a vida
Tira proveito até ao fim da corrida
Poe-te de pé e grita bem alto
Eu estou vivo e vou viver a vida!

Vive a vida
Tira proveito até ao fim da corrida
Poe-te de pé e grita bem alto
Eu estou vivo e vivo!

A ver o copo meio cheio, meio todo, falta pouco
É ver o lado de lado da mesma moeda
Planos traçamos mas depois adiamos, desistimos
E a vida é sempre a mema merda 
Ninguém te ajuda quanto tu não te ajudas 
E não fazes nada para mudar a tua vida
É bom sonhar mas é preciso acordar para concretizar
E encontrar uma saída
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Portuguesas
Boss Ac-Estou vivo

Falo contigo e comigo e para todos
Os que vivem o presente com medo do futuro
Nós não pedimos para nascer, já cá estamos 
É viver porque amanhã é um tiro no escuro 
É relativo, o teu drama mais terrível
Ao pé do drama do outro parece um filme para crianças 
A vida da-nos prendas e as vezes só damos valor 
Quando essas prendas já não passam de lembranças

Refrão

Tem calma, não te estices, abranda o carro, dá espaço
Pé pesado dá multas mas também dá condolências
Faz brindes bebe shots Parabéns, 
felicidades, tás feliz? Mantem-te 
assim sem imprudências
Vai de táxi, vê se dormes, olha a resaca
Acorda bem, toma banho, desperta e faz-te á luta
Todos temos que partir um dia
Vamos parar mas a parar, ao menos que seja não á bruta
Há quem pense que é de ferro
Que só acontece aos outros
Não te enganes, pensa bem, o outro dia és tu 
Dei por mim caputado, vi a vida por um fio 
Flash back na A1 eu e o Xuxu
A gritar tipo gajas, grande susto
Não foi desta, estamos bem e a esperar pela assistência
Moral da história: vive a vida, aproveita
Porque a vida dá voltas e num avisa com antecedência

Refrão

Estamos todos de parabéns
Pelo simples facto de estarmos vivos
É viver cada dia como se fosse o último
O amanhã não é certo
E pa morrer basta estar vivo
Hoje é uma dádiva, é por isso que se chama presente
Aproveita

[Link to embedded object]
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Portuguesas
Boss Ac-Farto de...

Boss Ac-Farto de...

Acordes: G5 F#5  D#5  D5  ou  (com as cordas 1 tom abaixo do normal) A5  G#5  F5  E5

Farto de ser artista, fodasse
Farto destas merdas 
Farto deles todos 
Farto destes cabrões 
Farto do Bush
Farto de guerra
Cambada de filhos da puta

Farto de ser culpado sem ter culpa de nada
Ser rejeitado, farto de conversa fiada
Farto deste sistema de merda que nos engole 
Farto destes políticos a coçar colhões ao sol 
Farto de promessas da treta
Sobem ao poder metem as promessas na gaveta
Farto de ver o país parado como uma lesma
Ver as moscas mudarem e a merda ser a mesma Farto 
de os ver saltar quando os barcos naufragam Quanto 
mais tiverem melhor, menos impostos pagam Farto 
de rir quando me apetece chorar
Farto de comer calado e calado ficar
Farto das notícias na televisão
Farto de guerras, conflitos, fome e destruição
Farto de injustiças, tanta desigualdade
Cegos são os que fingem que não vêem a verdade
E eu tou farto caralho

Refrão:
Injustiça, Guerra, Racismo, Fome, Desemprego, Pobreza
E eu tou farto
Mentiras, Traição, Inveja, Cinismo, Maldade, Tristeza
E eu tou farto
Injustiça, Guerra, Racismo, Fome, Desemprego, Pobreza
E eu tou farto
Mentiras, Traição, Inveja, Cinismo, Maldade, Tristeza
Já chega.

Farto de miséria, o povo na pobreza
Uns deitam a comida fora, outros não a tem á mesa
Farto de rótulos, estigmas e preconceitos
Abrir os olhos e ver não temos os mesmos direitos
Farto de mentiras, farto de tentar acreditar
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Portuguesas
Boss Ac-Farto de...

Farto de esperar sem ver nada a melhorar
Farto de ser a carta fora do baralho
Farto destes cabrões neste sistema do caralho

(Refrão)

Ver roubar o que é nosso, impávido e sereno 
Ser acusado de coisas que eu próprio condeno 
Farto de ser político quando só quero ser MC 
Não te iludas ninguém quer saber de ti
Todos falam da crise mas nem todos a sentem
Muitos com razão, mas muitos deles apenas mentem
Crimes camuflados durante anos a fio 
Tavam lá todos eles mas ninguém viu 
Não foi ninguém, ninguém fez nada,
E se por acaso perguntarem ninguém diz nada
Farto de ver intocáveis saírem impunes
Dizem que a justiça é para todos mas muitos são imunes
Dois pesos, duas medidas
Fazem o que fazem, seguem com as suas vidas
Para o povo não há facilidades
E os verdadeiros criminosos do lado errado das grades

(Refrão)

Farto destes filhos da puta, 
Farto de cínicos
Farto de guerra
Governos de merda.

http://youtu.be/SPyY8s-RtGA
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Boss Ac-Hip-Hop

Boss Ac-Hip-Hop

Acordes: Cm  Fm

A inveja é um sentimento muito feio
Mete na cabeça que não tou aqui a competir num torneio 
Não é andar aos empurrões para ver quem chega primeiro 
Ser verdadeiro, não é imitar o que vês na tv o dia inteiro 
Não é por eu ter contrato, que és mais real do que eu
Tu não sabes metade do que já me aconteceu
Hip Hop não é banda sonora de um crime
E se pensas que ser thug impressiona, enganas-te deprime
Se pensas que para chamar a minha atenção tens que falar mal de mim
Enganas-te outra vez porque eu não funciono assim 
Hip Hop é dar propz a quem quer que os mereça 
Hip Hop é ouvir este granda beat e abanar a cabeça 
Breakdance, Graffiti, DJ, MC
Beatbox, street wear, rimar no m.i.c.
A discoteca a deitar por fora, o people com as mãos no ar
O DJ a mixar a pôr a tropa a dançar

Refrão:
Hip Hop don’t stop, traz a tua crew a festa é aqui 
DJ, B-Boy, ouvinte ou mc, Hip Hop sou eu e és tu 
Hip Hop don’t stop, põe as mãos no ar, sente o beat 
Throw your hands up and move your feet
Boss AC sou eu e és tu

Hip Hop é a gasosa que me faz andar
É o Sol lá em cima á noite é o meu luar
É a razão yo de eu estarmos aqui
Hip Hop é usar um nome que não estava no B.I. 
Vestir XL usar chapéus ao contrário
Hip Hop é usar palavras que não vem no dicionário
É acordar ás tantas para fazer um ganda beat 
È copiar os passos de dança do Beat Street 
Dizer o que mais ninguém diz
É não ter dinheiro mas mesmo assim ser feliz
É ouvir um som e ficar tipo em transe
É uma definição que não está bem ao nosso alcance
É passar numa rua e deixar lá um tag
Hip Hop é desafiar o MC que se segue
É modo de vida, modo de ser, modo de estar
Hip Hop é o que sou e o que sou vou continuar…
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Boss Ac-Hip-Hop

Refrão

Hip Hop é teres o direito de discordar do que quiseres 
E não é menos Hip Hop só porque falas de mulheres 
De certa forma Hip Hop é estar na política
Não aceitar tudo calado, é desenvolver consciência crítica
O som que analisa, critica, contesta
Não te esqueças que Hip Hop também é festa
Ritmo e poesia é o que nos caracteriza
E quem não sabe dançar improvisa.

[Link to embedded object]
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Portuguesas
Boss Ac-Princesa (beija-me outra vez)

Boss Ac-Princesa (beija-me outra vez)

Acordes: C#m  B9  A9  G#m

Tu és,
Tudo aquilo que homem pode querer
Dás-me prazer, tás ao meu lado para me defender
Adoro o teu sorriso
Quando me olhas com ternura acredita paraliso
És bonita, simpática, tão atraente
Derretes-me todo com o teu olhar inocente 
Palavras doces na tua boca parecem brisas 
Tu não andas, tu deslizas
Enfeitiçaste-me no dia em que te conheci 
Fico full da vida quando eles olham para ti 
Ao mesmo tempo sinto-me tão bem
Por saber que por te ter, mais ninguém tem

Refrão: 
Princesa,
Beija-me outra vez
Diz que me amas, baby diz mais uma vez
Princesa

Adoro fazer-te adormecer no meu peito
Quando te tenho a meu lado pra mim o mundo é perfeito
Adoro os fins-de-semana passados na cama 
Apaixonados na cama, abraçados na cama 
Fazer amor contigo é ir ao céu e voltar,
É morrer e ressuscitar
Adoro os nossos momentos picantes
Engraçado como anos podem parecer instantes
A tua pele é mel o teu toque é magia
Adoro falar contigo, a tua doce companhia
Antes que seja que tarde demais, quero dizer
Que faço tudo para não te perder, para não te perder

Refrão

Schhhh, não digas nada,
Beija-me outra vez com esses teus lábios de fada
Há palavras que ainda estão por inventar
E por mais que tente nunca hei-de conseguir explicar
Não sei se é calor, não sei é frio
Só sei que sem ti sinto-me vazio
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Boss Ac-Princesa (beija-me outra vez)

Adoro quando no sentamos no sofá com edredon
A luz apagada, Sade é o som
Tocamo-nos no escuro, o silêncio diz tudo 
O amor é cego e por vezes também é mudo 
És tu quem eu quero, eu sou sincero
Não digas nada, beija-me outra vez

[Link to embedded object]
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Portuguesas
Boite Zuleica-Cão muito mau

Boite Zuleica-Cão muito mau

Intro: Em  G  C7  B7 (dedilhado)

Em G   C7 B7
A noite esta muito muito fria
Em G C7 B7
Corres o risco de apanhar pneumonia
Em G C7 B7
Aparece uma fada e como por magia
Em G C7 B7
Agita uma varinha e transforma a noite em dia

C7 B7 Em
Sou um cão muito mau
C7 B7 Em
Porque não me dão afecto
C7 B7 Em
Mas se me mexem no pilau
C7 B7
Dou pulinhos até chegar ao…

Passagem (tempo mais acelerado) Em  G  C B (gosto deles em 5ª, mas é como quiserem)

Em C7
A noite esta muito muito fria
Em C7
Corres o risco de apanhar pneumonia
Em C7
Aparece uma fada e como por magia
Em C7
Agita uma varinha e transforma a noite em dia
(agora é sempre igual) Sou 
um cão muito mau Porque 
não me dão afecto Mas se 
me mexem no pilau Dou 
pulinhos até chegar Dou 
pulinhos até chegar
Dou pulinhos até chegar ao tecto

A noite esta muito muito fria
Corres o risco de apanhar pneumonia
Ai mulher tu nessa condição
Corres o risco de virar uma tentação
Sou um cão muito mau
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Boite Zuleica-Cão muito mau

Porque não me dão afecto 
Mas se me mexem no pilau 
Dou pulinhos até chegar 
Dou pulinhos até chegar
Dou pulinhos até chegar ao tecto
Apreciem

[Link to embedded object]
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Carlos Paião/Herman José-Canção do Beijinho

Carlos Paião/Herman José-Canção do Beijinho

D
Ai rapariga, rapariga, rapariga

A7
Que só dizes disparates, disparates, disparates
É tanta asneira, tanta asneira, tanta asneira

D
Que p’ra tirar tanta asneira não chegam cem alicates. 
Mas tu não sabes, tu não sabes, tu não sabes

D7 G
Que isso de dar um beijinho já é um costume antigo

D
Ai quem te disse, quem te disse, quem te disse

A7 D
Que lá por dares um beijinho tinhas de casar comigo.

A7
Oh chega cá…
D
Não vou.
A7
Tu és tão linda…
D
Pois sou.
A7
Dá-me um beijinho…
D
Não dou.

E
Interesseira, convencida, ignorante, 
Foragida, sua burra,
És a miúda mais palerma, cameloide que eu já vi, 
Mas por que raio é que tu queres

A
Os beijinhos só p’ra ti?

D
Ora dá cá um e a seguir dá outro,

A
Depois dá mais um que só dois é pouco
Ai eu gosto tanto e é tão docinho

D
E no entretanto dá mais um beijinho (bis)
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Carlos Paião/Herman José-Canção do Beijinho

Ai rapariga, rapariga, rapariga,
Dás-me cabo do miolo, p’ra te levar com cantigas. 
Ai mas que coisa, mas que coisa, mas que coisa, 
Diz lá por que não és como as outras raparigas.

Quando eu pergunto se elas me dão um beijinho,
Dão-me tantos, tantos, tantos, que parecem não ter fim
E tu agora estás com tanta esquisitice
Que qualquer dia já queres e não sabes mais de mim.

Dás ou não dás? 
Não e não.
Então dou eu… 
Oh! isso não.
Dá-me um beijinho… 
Não dou não.

Não dás porquê, sua esganada, egoísta, 
Malcriada, sua parva,
Só se pensas que eu acaso tenho 
a barba mal cortada
E vê lá se tens receio que a boca fique arranhada

Ora dá cá um e a seguir dá outro, 
Depois dá mais um que só dois é pouco 
Ai eu gosto tanto e é tão docinho
E no entretanto dá mais um beijinho (bis)

Então dá lá… 
Já disse.
Eu faço força… 
Que parvoíce.
Dá-me um beijinho… 
Oh que chatice.

Analfabruta, pestilenta, hipocondríaca, 
Avarenta, bexigosa,
Vou comprar um dicionário 
Que só tenha nomes feios 
Para eu te chamar todos
Até teres o ouvido cheio.

Ora dá cá um e a seguir dá outro, 
Depois dá mais um que só dois é pouco 
Ai eu gosto tanto e é tão docinho
E no entretanto dá mais um beijinho (bis)
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Carlos Paião/Herman José-Canção do Beijinho

http://www.youtube.com/watch?v=tZjBm1NQoVs
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Portuguesas
Carlos Paião-Cinderela

Carlos Paião-Cinderela

Am E
Eles são duas crianças a viver esperanças, a saber sorrir.
. Am
Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir.
A7 Dm
Numa outra brincadeira passam mesmo à beira, sempre sem falar.
G Am E Am   E
Uns olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar.

Am E
Foram juntos outro dia, como por magia, no autocarro, em pé.
. Am
Ele lá lhe disse, a medo: “O meu nome é Pedro e o teu qual é?”
A7 Dm
Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho: “Sou a Cinderela”.
G Am E Am   A7
Quando a noite o envolveu ele adormeceu e sonhou com ela…

Refrão:
Dm G Am
Então, bate, bate coração!

G
Louco, louco de ilusão!
. E Am
A idade assim não tem valor.
. Dm G Am
Crescer,vai dar tempo p’ra aprender,

E
Vai dar jeito p’ra viver

Am E
O teu primeiro amor.

Cinderela das histórias, a avivar memórias, a deixar mistério. 
Já o fez andar na lua, no meio da rua e a chover a sério.
Ela, quando lá o viu, encharcado e frio, quase o abraçou.
Com a cara assim molhada, ninguém deu por nada, ele até chorou…

Refrão

E agora, nos recreios, dão os seus passeios, fazem muitos planos. 
E dividem a merenda, tal como uma prenda que se dá nos anos. 
E, num desses bons momentos, houve sentimentos a falar por si. 
Ele pegou na mão dela: “Sabes Cinderela, eu gosto de ti…”
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Carlos Paião-Cinderela

http://www.youtube.com/watch?v=VIqq1XJNkBw
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Portuguesas
Chave D'Ouro-Pai da Criança

Chave D'Ouro-Pai da Criança

Sequência de Acordes:
Am G

Letra:

?Na minha rua mora uma sopeira, 
Tem 20 anos ainda não namora
Na minha rua mora uma sopeira, 
Tem 20 anos ainda não namora

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

Mas quem será? mas quem será? mas quem sera? 
O pai da criança, eu sei lá, sei lá..eu sei lá, sei lá 
Mas quem será? mas quem será? mas quem será? 
O pai da criança, eu sei lá, sei la..eu sei lá, sei lá

Mas quem será, o atrevido?
Que nesse dia pela porta entrou
Mas quem será, o atrevido?
Que nesse dia pela porta entrou

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

Mas quem será? mas quem será? mas quem será? 
O pai da criança, eu sei lá, sei lá. eu sei lá, sei lá 
Mas quem sera? mas quem será? mas quem será? 
O pai da criança, eu sei lá, sei lá..eu sei lá, sei lá

Mas quem será? mas quem será? mas quem será? 
O pai da criança, eu sei lá, sei lá..eu sei lá, sei lá 
Mas quem será? mas quem será? mas quem será? 
O pai da criança, eu sei lá, sei lá..eu sei lá, sei lá

É igual para a musica “Mãe da criança” 
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Chave D'Ouro-Pai da Criança

http://www.youtube.com/watch?v=Hp5412ThTiE
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Clã-Sopro do Coração

Clã-Sopro do Coração

Am
Sim, o amor é vão
C
É certo e sabido
Dm
Mas então (porque não) porque sopra ao ouvido
Am
O sopro do coração
C
Se o amor é vão
Dm
Mera dor
Mero gozo
Sorvedouro caprichoso

Dm C
No sopro do coração… 
Bdim Am 
No sopro do coração…

Dm
Mas nisto o vento sopra doido

C Bdim Am
E o que foi do corpo num turbilhão
C
Sopra doido
E Cm Bb
E o que foi do corpo alado nas asas do turbilhão^
C E
Nisto já nem de ar precisas
Cm
Só meras brisas, 
Raras
Dm 
Raras 
Raras

Corto em dois limão
Chego ao ouvido
Ao frescor
Ao barulho
Á acidez do mergulho
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Clã-Sopro do Coração

No sangue do coração
Pulsar em vão
É bem dele
É bem isso
E apesar disso eriça a pele

No sopro do coração… 

[Link to embedded object]

36



Portuguesas
Comme Restus-Morte aos ciclistas

Comme Restus-Morte aos ciclistas

Versos: (Bb5 C#5) 
Aí veiem eles a pedalar
Não á nada que os fassa parar 
Pedalam sempe até ficarem brancos 
Cos culhões atrofiados nos bancos

Refrão:  (C#5  G#5  A#5) 
Morte aos ciquelistas 
Morte aos homenzinhos 
que andam de biciqueleta

Versos: (Bb5 C#5) 
Aí veiem eles a pedalar
A trinta á hora onde irão parar
Á um ou outro que felismente caiu
E os outros vão pá puta cos pariu

Refrão

[Link to embedded object]
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Comme Restus-O lindo sorriso do meu cão

Comme Restus-O lindo sorriso do meu cão

Riff 1: G#5  F#5  G#5  F#5

Levei o meu cão a passear (riff1)
À procura dum sítio p’ra mijar (riff1)
Foi contra um poste e disse-lhe “bom dia” (riff1)
E o poste respondeu “vai pá cona da tua tia”  (riff1)

Refrão: (C#5  B5 C#5  B5) 
E como o cão sorria
E como o cão sorria 
E como o cão sorria 
Quase que morria

Noutro dia encontrou uma vaca  (riff1)
E pensou logo em mandar-lhe uma caca  (riff1) 
A vaca percebeu e disse-lhe em voz alta   (riff1)
“O meu fetiche é o boi e é o que me faz falta”   (riff1)

Refrão

Levei o meu cão a passear  (riff1)
À procura dum sítio p’ra mijar  (riff1)
Foi contra um poste e disse-lhe “bom dia”   (riff1)
E o poste respondeu “vai pá cona da tua tia”  (riff1)

Refrão

[Link to embedded object]
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Diabo na Cruz-Dona Ligeirinha

Diabo na Cruz-Dona Ligeirinha

Intro: E5  C5  D5  (C5) B5

G
Antes da chegada eu disse-lhe ao ouvido

C G
Esse teu amigo mais parece teu amor

G
Nem todo o cacheiro é para andar contigo

C G
Larga lá o osso oh fidalgo roedor

Em C
Haja algum bom senso, Dona Ligeirinha

D G
Olhe que o comércio lhe afugenta muita gente

G
Antes da chegada, oiça o que eu lhe digo

C G
Escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente

E5 D5
Vou largar o que a mamã levou à perna
E5 D5
Quer agora evitar o seu bom pai oh-ai
C5 B5
Tanto orgulho numa só mulher moderna oh-ai
D5 G5
Que ora corre ora cai

[Link to embedded object]
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David Fonseca-Someone that Cannot Love

Em D C C
You locked your heart
Em D C C
You wake with tears and stars in your eyes
Em D C G 
You gave it all to someone that 
F C G
Cannot love you back

Em D C C
Your days are packed
Em D C C
With wishes and hopes for the love that you’ve got
Em D C G 
You waste all to someone that 
F C G
Cannot love you back 
F C 
Someone that cannot

Chorus:
C9 Gm
Love, love, ain’t this enough?
Bb F
You push yourself down,  you try to take comfort
C9 Gm Bb
In words, but words, they cannot love, don’t waste them like that
F
because they’ll bruise you more

Em D  C (2x) 
Em  D  C  G
F C  G

Em D C C
You secretly made
Em   D C C 
Castles of sand that you hide in the shade 
Em D C G
But you cannot hold the tides that break them
F C G
And you build them all over again
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Em D C C
You talk all these words
Em D C C
You make conversations that cannot be heard
Em D C G 
How long until you notice that 
F C G
No one is answering back
F C
Someone that cannot

Chorus

[Link to embedded object]
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David Fonseca-Stop 4 a minute

Verse: it is always the same sequence (G5 F5 G5 F5 G5 F5 G5 Bb5) listen to the music to get the
rhythm right
Verso: É sempre a mesma sequência de acordes (G5 F5 G5 F5 G5 F5 G5 Bb5). Ouçam a música para 
apanhar o ritmo certo.

Turn it up, burn it up, falling down the straight line
I see a sin growing in, heading to a decline 
Where from, how come I got stuck in a hole? 
Won’t quit, won’t close, just got out of control

G5
Now I need to stop for

Bb5 G5
Now I need to stop for a minute
Bb5 G5
I think that I’ve been lost here before
Bb5 G5
I think I need to stop for a minute

Yeah, I see footprints coming out from the floor

I had you close, had you most than ever before
I ate dirt ’till it hurt so you could love me more
I told lies, I disguised all of my inner thieves, yeah
And now I’m stuck and I strike like a common disease

Now I need to stop for

Now I need to stop for a minute
I think that I’ve been lost here before
I think I need to stop for a minute
Yeah, I see footprints coming out from the floor

I think I need to stop for a minute 
I think I need to stop for a minute 
Oh, I think I need to stop for

I think I need to stop for

Turn it up, burn it up, falling down the straight line 
Yeah, I see a sin growing in, heading to a decline 
Now where from, how come I got stuck in a hole?

Bb5 F5  G5
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I won’t quit, won’t close, just got out of control

Now I need to stop for

Now I need to stop for a minute
I think that I’ve been lost here before
I think I need to stop for a minute
Yeah, I see footprints coming out from the floor

I think I need to stop for a minute
I think I need to stop for a minute

http://www.youtube.com/watch?v=AF9NOWfC4MY
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Da Weasel-Dialetos de ternura

Acordes: D5  Bb5  G5  Bb5 (soa melhor so com baixo) 

Yoo
Ela diz que me adora quando a noite vai a meio
Eu sinto-me melhor pessoa
Menos fraco, feio
Passa o dedo na rasta, com a mão bem suave 
Encosta o lábio no ouvido e diz-me “Queres que a 
lave?”
Vamos
para o chuveiro, ela flui e com a água,
Lava-me a cabeça, a alma e qualquer resto de mágoa
Diz como é o amor e dá um certo calor na barriga
E consegue, quero sempre, sempre 
Aquele nigga que lhe mete a rir rir 
Quando eu lhe faço vir
Da terra até à lua mano, é sempre a subir
e somos grandes, gigantes com dez metros de altura
Falamos vinte línguas 
Dialectos da Ternura, 
Tipo…

Refrão: Uh, 
uh! Yeah, 
yeah! Faz, 
faz!
Da da (2x)

Água morna em pele quente, cor aberta não perfura
Minha alma já ‘tá nua, faço-lhe uma jura, 
Jura para sempre teu,
Depois da noite volvida
Um segundo ao teu lado já preenche uma vida
O conceito de tempo não entra
Na sensação
Aquilo que vivemos esta gravado no coração
Segura
Na minha mão e continua a canção
É a melhor que já ouvi, reinventas-te a paixão
E ela diz que me adora quando o dia vai a meio
O copo passa de meio vazio para meio cheio A 
palavra ganha vida e fala à minha frente Sigo 
calmo atrás dela, deixo crescer a semente
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E Diz-me

Refrão

Em cada beijo, há uma frase, em cada frase há um verso
Em cada verso há um lado do lado inverso
Uma história que ensombra a memoria
Da leveza irrisória de uma conquista notória
Faço V de vitória, porque hoje eu sou rei
Ao lado da rainha com que sempre sempre sonhei 
Foi por isto que esperei em cada noite que amei 
Ou pensei que amei, porque é agora que eu sei
A razão da palavra consagrada
Que tanta gente dá á toa, em troca de quase nada 
Ela não ‘ta espantada, pelo contrário relaxada 
Revê-se na expressão da expressão enamorada
E diz-me…

Refrão

[Link to embedded object]
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David Fonseca-Cry 4 love

Chords (acordes):
C Em   Am F

C Em Am F
No one can love me the way that you do
Yeah, i was the captain of my own ship of fools
I fled to the ocean, i aimed for the stars
So your face was a light that kept me saved from the dark
So i say please, say please

Girl you see me smiling
Girl i’m singing words of joy to the world 
Between the lines it’s hidden in the smile 
Can’t you hear a cry for love

I jumped to the water, i swam to the shore 
Turned up at your doorstep, i slept on your floor 
I woke up in panic, i dreamt you were gone 
You’re gone, you’re gone
I stood there in silence with the damaged i’ve done
But now it’s done, it’s done so

Girl you see me smiling
Girl i’m singing words of joy to the world 
Between the lines it’s hidden in the smile 
Can’t you hear a cry for love

I’ll keep on smiling
Girl i’ll keep on playing my songs to the world
Between the lines it’s hidden in the smile
Can’t you hear a cry for love

A cry for love 

A cry for love 

A cry for love

Girl you see me smiling
Girl i’m singing words of joy to the world 
Between the lines it’s hidden in the smile 
Can’t you hear a cry for love

46



Portuguesas
David Fonseca-Cry 4 love

I’ll keep on smiling
Girl i’ll keep on playing my songs to the world
Between the lines it’s hidden in the smile
Can’t you hear a cry for love

You can see the smile
Can’t you see the cry for love

It’s hidden in the smile
Can’t you hear a cry for love

http://www.youtube.com/watch?v=oGgiavNYeFw
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Da Weasel-Força

E5
Tás a sentir
Uma página de história
Um pedaço da tua glória
Que vai passar breve memória 
Tamos no pico do verão mas chove 
Por todo o lado
Levo uma de cada
Já tou bem aviado
Cuspo directo no caderno 
Rimas saídas do inferno 
Que passei à tua pala
Num tempo que pareceu eterno
Tou de cara lavada 
Tenho a casa arrumada 
Lembrança apagada
De uma vida quase lixada

Passeio na praia 
Atacado pelos clones 
São tantos e iguais
Sem contar com os silicones
Olho para o céu
Mas toda a gente foi de férias
Apetece-me gritar
Até rebentar as artérias

REFRÃO 4x:
E5
(Respiro fundo)
E lembro-me da força
(Que guardo dentro do meu corpo)

A5
Espero que ela ouça

(E5 A5  G5  D#5)
Todo o amor deste mundo 
Perdido num segundo 
Todo o riso transformado 
Num olhar apagado
Toda a fúria de viver 
Afastada do meu ser 
Até que um dia acordei
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E vi que estava a perder 
Toda a força que cresceu 
Na vida que deus me deu
Uma vontade de gritar bem alto: 
O MEU AMOR MORREU
Todo o mundo há-de ouvir 
Todo o mundo há-de sentir 
Tenho a força de mil homens 
Para o que há de vir

E5
Flashback instantâneo 
Prazer momentâneo 
Penso em ti até
Que bate duro 
No meu crânio 
Toda a dor 
Toda a raiva 
Todo o ciúme 
Toda a luta
Toda a mágoa e pesar 
Toda a lágrima enxuta 
Alieno como posso
Não posso encher a cabeça
Não há dinheiro
Nem vontade
Ou amor que o mereça 
Não vou pensar de novo, 
Vou-me pôr novo
Neste dia novo
Estreio um coração novo
Visto-me de branco
Bem alegre no meu luto
Saio para a rua
Mais contente que um puto
Acredita que custou 
Mas finalmente passou 
No final do dia
Foi só isto que restou

REFRÃO

(E5 A5  G5  D#5)
Todo o amor deste mundo 
Perdido num segundo 
Todo o riso transformado
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Num olhar apagado 
Toda a fúria de viver 
Afastada do meu ser 
Até que um dia acordei
E vi que estava a perder 
Toda a força que cresceu 
Na vida que deus me deu
Uma vontade de gritar bem alto: 
O MEU AMOR MORREU
Todo o mundo há-de ouvir 
Todo o mundo há-de sentir 
Tenho a força de mil homens 
Para o que há de vir
Vai haver um outro alguém 
Que me ame e trate bem 
Vai haver um outro alguém 
Que me ouça também
Vai haver um outro alguém
Que faça valer a pena
Vai haver um outro alguém
Que me cante este poema

http://www.youtube.com/watch?v=UoNoGI5pSMQ
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Da Weasel-Nunca me deixes

Intro:  Am  C Am  E

Versos: (Am C  F  G) 
A noite era calma,
a chuva era intensa…
uma fartasana mas isso é sem ofensa..

sou eu e ela naquele fartote..amor, prazer…
e eu mostrava o meu forte…com muita calma..
com muito amor…ela naminha alma e eu gritando por favor…

Refrão: (Am  C  F  E7)
Nunca me deixes preciso de ti
o amor é um loucura e tu precisas de mim 
em qualquer altura em qualquer lugar
sinto a tua presança até no meu olhar…(bis)

Verso:
Meu amor..minha dor…meu prazer…
meu terror…razão de toda afé e desgraça no criador…
tarde de verão..noite de inverno…
brisa de paraíso ou chama de inferno…
és como dois em um…versão concentrada… 
para a minha razão..angustiada serenata… 
sempre ao meu lado..sempre longe de mim…
sempre mais que suficiente…sempre assim assim

Refrão: 

Verso:
Embora…agora tudo passou!!..
ela endoideceu…e logo me largou…
sem preconceito andar á deriva…eu andava só…
e não tinha mais saida…agora meu irmão..
pensa um bocado…como passarias se estivesses neste caso…
entre duas paredes num lugar estreito…
é como querer nadar sem ter o braço direito!!!

[Link to embedded object]
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David Fonseca-U Know Who I Am

Bm A
Yeah, I’ve walked through dangers
Bm G

I’ve talked to strangers
Bm A

But they didn’t, they didn’t understand

Bm A
When the world seems senseless
Bm G

It’s me and you against them
Bm A Bm

And I love you ’cause you know who I am

(so na 3ª corda, a contar de cima) D E F# G,  ou seja por trastes: 0,2,4,5

G Bm Em
All you dreamers keep dreaming
G Bm Em

And let those dreams rise into the light
G Bm

Go find someone who loves you
G Bm

To live those dreams through
G Bm Em 

Don’t you go get swallowed by the night 

I’ve walked the stages

I’ve read the pages

And never, never reached the end

All the world seems senseless
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You’re here with me against them

And I love you ’cause you know who I am

Deep inside every soul

There’s a sadness on the verge of climbing through

Now don’t you try and fix it

Why would you do that?

How beautiful when sadness turns to songs

And I’ll walk through dangers

I’ll dance with strangers

But they will never understand 

We’ll never be defenseless 

We’ll win this war against them

Don’t you doubt this, yeah I’m sure we can 

And who cares if they never understand 

And I love you ’cause you know who I am

http://www.youtube.com/watch?v=XMa7JjPkMGw
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Da Weasel-Retratamento

D#º xx1202

Baixo dos versos: E|–0–0–0–0–0–0–0–0–0–0–

0–0–0–1–1–3–3–| Vou levar-te para casa –

tomar conta de ti
Dar-te um bom banho, vestir-te um pijama e…
Fazer-te uma papinha, meter-te na caminha
Ler-te uma historinha e deixar-te bem calminha
Ouve bem: Preciso de alguém do meu lado
Que me dê um bom dia com um sorriso bem rasgado
Amor pela manhã, pela tarde e pelo fim do dia 
Mais um pouco quando sonho era o que eu queria 
Não é preciso muito, é muito simples na verdade 
Só quero amor bom, carinho, solidariedade
Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar
Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar

Refrão: (Em  C7M  B7  D#º) 
Olá nina, quero tratar de ti
Dar-te este mundo e o outro tenho tudo aqui
Chega só um pouco perto de mim
Acredita que nunca me senti assim

Verso:
Trata-me bem – eu juro que suo sangue por ti
Faz a coisa certa como o Spike Lee
Podes usar e abusar tipo brinquedo favorito
Mas tem cuidado, por favor, não o deixes partido… 
Dou-te tudo o que puder, tudo o que tiver
O que não tiver tiro aos deuses para a minha mulher! 
Roubamos um foguete, vamos dar uma volta até à Lua 
Escrevo um livro pelo caminho com a alma toda nua 
Procriamos como coelhos e quando nos derem pelos joelhos 
Procriamos mais um pouco porque eu adoro fedelhos 
Escrevo o teu nome no meu corpo para toda a gente ver
Bem piroso e lamechas, como o amor deve ser…verdadeiro!!!

Refrão
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Gostas de filmes? Podíamos fazer um bem privado… 
Eu escrevo, realizo e actuo do teu lado
Podes ser a minha estrela, vou-te dar um bom papel 
Pouca palavra, muita acção, acredita que é mel 
Nasceste para isto, tá tudo previsto
Por isso insisto e não resisto a dar-te mais um pouco disto
Amor puro, fresco como a brisa do mar
Tenho montes dele guardado, e tá quase a estragar 
Envelheço ao teu lado, eu bem gordo tu bem magra 
Acabamos com o stock nacional de Viagra
Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar
Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar

Refrão:
Olá nina, chega (aqui)ao pé de mim
Deixa-me dar-te o que tu mereces
Tu és a resposta para as minhas preces 
Senta-te aqui vou-te cantar um som 
Doce como tu, como um bombom
Olá, nina quero tratar de ti
Dar-te um mundo e o outro tenho tudo aqui
Chega só um pouco perto de mim
Acredita que nunca me senti assim

[Link to embedded object]
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Da Vinci-Conquistador

D
Era um mundo novo
Bm
Um sonho de poetas
D
Ir até ao fim
A
Cantar novas vitórias
F#m Bm
E ergueram orgulhosas bandeiras 
F#m Bm 
Viver aventuras guerreiras
Em
Foram mil epopeias
G
Vidas tão cheias
Em A
Foram oceanos de amor

Refrão:
D
Já fui ao Brasil 
Praia e Bissau 
A
Angola Moçambique
Goa e Macau
D
Ai, fui até Timor

Já fui um conquistador
A G A

Era todo um povo 
Guiado pelos céus 
Espalhou-se pelo mundo 
Seguindo os seus heróis
E levaram a luz da cultura 
Semearam laços de ternura 
Foram mil epopeias
Vidas tão cheias
Foram oceanos de amor

Refrão(2x)
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Em
Foram dias e dias

Bm
E meses e anos no mar
Em
Percorrendo uma estrada de estrelas

A
A conquistar

Refrão(2x)

E
Fui conquistador 
Fui conquistador 
Fui conquistador

http://www.youtube.com/watch?v=R4maqpk6SiA
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Deolinda-Que Parva que eu sou

G C D G
Sou da geração sem remuneração

D Em C
e não me incomoda esta condição.

D G
Que parva que? eu sou!

G C D G
Porque isto está mal e vai continuar,

C D Em C
já é uma sorte eu poder estagiar.

D G G/F#   G/E
Que parva que eu sou!

C
E fico a pensar,

D G
que? mundo tão parvo

C D G
onde para ser escravo é preciso estudar.

Sou da geração ‘casinha dos pais’,
se já tenho tudo, pra quê querer mais? 
Que parva que eu sou
Filhos,? maridos, estou sempre a adiar 
e ainda me falta o carro pagar
Que parva? que eu sou! 
E fico a pensar,
que mundo tão parvo
onde para ser escravo é preciso estudar.

Sou da geração ‘vou queixar-me pra quê?’ 
Há? alguém bem pior do que eu na TV. 
Que parva que eu sou!
Sou da geração ‘eu já não posso mais!’ 
que esta situação dura há tempo demais 
E parva não sou!
E fico a? pensar,
que mundo tão parvo
onde para ser escravo é preciso estudar.

http://www.youtube.com/watch?v=_rgOFS7UZ2I
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Deolinda-Fado Toninho

G C G C
Dizem que é mau, que faz e acontece,
G C G C
arma confusão e o diabo a sete.
G C
Agarrem-me que eu vou-me a ele
F C
nem sei o que lhe faço…
G C
desgrenho os cabelos
G C
esborrato os lábios.

F
Se não me seguram

C
dou-lhe forte e feio:

G
beijinhos na boca,

C 
arrepios no peito. 
C F
e pagas as favas

C
eu digo: – “enfim,

G
ó meu rapazinho

C
és fraco pra mim!”

De peito feito ele ginga o passo 
arregaça as mangas e escarra pró lado. 
Anda lá, ó meu cobardolas
vem cá mano a mano 
eu faço e aconteço
eu posso, eu mando. 
se não me seguram 
dou-lhe forte e feio: 
beijinhos na boca, 
arrepios no peito.
e pagas as favas 
eu digo:”-enfim, 
ó meu rapazinho
sou tão má pra ti!”
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Ó meu rapazinho, ai 
eu digo assim:
“- Se não me seguram 
dou cabo de ti!”

http://www.youtube.com/watch?v=0T43cfsASi0
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Deolinda-Um contra o outro

Acordes: C  Em  Am F

Anda, desliga o cabo,
que liga a vida, a esse jogo, 
joga comigo, um jogo novo,
com duas vidas, um contra o outro.

Já não basta,
esta luta contra o tempo, 
este tempo que perdemos, 
a tentar vencer alguém.

Ao fim ao cabo,
o que é dado como um ganho, 
vai-se a ver desperdiçamos, 
sem nada dar a ninguém.

Anda, faz uma pausa, 
encosta o carro,
sai da corrida, 
larga essa guerra, 
que a tua meta, 
está deste lado,
da tua vida.

Muda de nível,
sai do estado invisível, 
põe o modo compatível, 
com a minha condição, 
que a tua vida,
é real e repetida,
dá-te mais que o impossível, 
se me deres a tua mão.

Refrão:
Sai de casa e vem comigo para a rua, 
vem, q’essa vida que tens,
por mais vidas que tu ganhes, 
é a tua que,
mais perde se não vens.

Anda, mostra o que vales,
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tu nesse jogo, 
vales tão pouco, 
troca de vício, 
por outro novo, 
que o desafio,
é corpo a corpo.

Escolhe a arma,
a estratégia que não falhe, 
o lado forte da batalha, 
põe no máximo o poder.

Dou-te a vantagem, tu com tudo, eu sem nada,
que mesmo assim, desarmada, vou-te ensinar a perder.

Refrão

http://www.youtube.com/watch?v=Qxv9s3PTIzY
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Dealema-Sala 101

Acordes: Bm  Bm  Bm  F#Maj7

Alerta, o ser humano é básico, trágico
Contra a própria raça, sádico
Um bebe abandonado num saco plástico 
Adolescente apanha a SIDA com o padrasto 
Uma cabeça é decapitada no rato, noticiário:
Invasão de canibais ao estádio, um emigrante com o crânio esmagado
Dói tanto como um pai que perde lentamente um filho
Ignorado, um videojogo que acaba em assassinato
A religião eleva a fé do bombista fanático
Um acidente na estrada pode acabar num obrigado, 
Ou então com a frase ‘eu mato-te’
Violência gera violência, violência gera ignorância, ignorância gera violência
Se és dotado de inteligência quebra a cadeia, 
Tu és dotado de inteligência quebra a cadeia.

Ignorância gera violência, nela nunca procurei abrigo
Cultivo a paz pela subsistência da existência deste universo onde resido
Se estás a um passo do abismo pensa bem, 
Será que vale mesmo a pena ir mais além? 
A consequencia do acto torna-te refém,
Não queiras para os outros o que não queres para ti também.

E ele puxou o gatilho da 6.35, bazou, deixou sangue no recinto
Ele era um puto normal, um puto bombástico
Mas era mal tratado pelo padrasto, a mãe nao tinha tempo para intrevir
Trabalhava horas extras numa fábrica para subsistir 
Sem tempo para o acompanhar ou dar educação 
Primeiro meteu patelas, depois veio o sabão
Passou para os quilos, depois veio o filho,
Passou para as bases, depois o vicio (e a ressaca) 
Começaram os assaltos à mão armada, a joalharias
Com fiats unos roubados e gunarias de todos os lugares
De todos os bairros, do Aleixo ao Tarrafal até criar um gang loca
O seu pai estava demente, estava a flipar 
Veterano, ex-combatente do ultra-mar 
Tinha ido para morrer, tinha ido para matar
Mas não estava preparado para o que ia enfrentar
Veio traumatizado com quem tinha matado
Com pastilhas que tinha tomado, obrigado a ingeri-las com a comida
Continham LSD e anfetaminas, drogas quimicas
O puto acabou condenado, encarcerado
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A mãe com um desgosto e o pai alcoolizado

Pousa essa arma, e lê um livro, não é mau carma
Diz livre-arbitrio, ve se tens calma, vence esse vicio 
Andas em circulo, quebra esse ciclo, nãos estás perdido 
Há um caminho, tens uma mente, alimenta o espirito
Planta a semente, sê positivo, dissipa o ódio e ama o próximo

Ignorância gera violência, nela nunca procurei abrigo
Cultivo a paz pela subsistência da existência deste universo onde resido
Se estás a um passo do abismo pensa bem, 
Será que vale mesmo a pena ir mais além? 
A consequencia do acto torna-te refém,
Nao queiras para os outros o que nao queres para ti também.

(Merdas antecedem a alvorada da alma. Quando estiveres na merda por favor tem calma. Sobrevivência 
diária.)
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Darko-Define Joy

Gm7
Define Joy

Fm
Define joy

Bb D#
Hust as long as I don’t know what’s the point

Cry to me(2x)
Just as long as I see and it sets me free

Fm G# Fm 
Cause we’re the stupid sides of the same lie 
Fm Bb D#
I still don’t know how you can make me cry

Define joy
Now define joy
For I know that it’s wrong to have a point

Don’t say goodbye(2x)
I want you to stay to watch you die

Cause we’re the stupid sides of the same lie
I still don’t know how you can make me cry

Gm7
Cause just when I thought I could feel that it’s real
Is this real? is this real? is this?

Fm
You’ve come and go

Bb
Cause you can’t stop be who you are

D#
And I can’t define my smile

Cause we’re the stupid sides of the same lie
Cause we’re the stupid sides of the same lie
I still don’t know how you can make me cry

Gm7
You can make me cry
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Dr1ve-Sem Cor

Afinação meio tom abaixo do normal

Acordes: Em7*   G  D   Gsus2*

Em7 Gsus2 e—————3——————
—————-0———————————— B—————3——————
—————-3———————————— G—————0——————
—————-2————————————- D—————2—————
——————-0———————————— A—————2—————
——————-3———————————— E—————0—————
——————-3————————————

Sim, eu sei do que falo
Sim, eu vivo ao lado

Nem tudo o que passa por mim
Tem cheiro de cor
Nem tudo o que passa por mim
Tem sempre sabor

E é sem cor
É sem cor que eu finjo
Que não existo
Sem cor

É sem cor que eu finjo
Que não sinto
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Emanuel - O ritmo do amor

Intro:
D A  Bm  Bm

Bm ABm 
Quando danças comigo… 
Bm A Bm
O amor faz sentido…

G A Bm
Sinto o teu corpo a balançar no meu…

G A Bm
Sobe a tenção, e vou ao céu…

A
É amor, é amor, é amor…

Bm
Que eu sinto no meu coração…

A
É amor, é amor, é amor…

Bm
É loucura é entrega é paixão

D A  Bm  Bm

Bm A Bm
Quanto tu estás aqui…
Bm A Bm
Eu entrego-me a ti…

G A Bm
Dois corações, Num só coração…

G A Bm
Duas paixões, numa só paixão…

A
É amor, é amor, é amor…

Bm
Que eu sinto no meu coração…

A
É amor, é amor, é amor…

Bm
É loucura é entrega é paixão

G A Bm
“O que é que faz bater forte o coração?”
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A Bm
É o amor, é o amor…
G A Bm
“O que e que faz subir a nossa tensão?”
A Bm
É o amor, é o amor…

D A  Bm  Bm

A
É amor, é amor, é amor…

Bm
Que eu sinto no meu coração…

A
É amor, é amor, é amor…

Bm
É loucura é entrega é paixão
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Ez Special-I Really Am such a fool

Intro: D  G  A

D G
Just a line from you,
D
I’ll swallow all my pride,
G D 
For all the words I’ve said throughout the years… 
G A
Don’t you cry anymore…

G
I really am such a fool…
A
Ohohohoh

Em D
I try to imagine your face,
Em D
When you were happy as sunshine,
Em D 
I’m saving my last breath, 
Em A
To say that I’m sorry…

(G  A)
I really am such a fool… 
Ohohohoh
I really am such a fool… 
Ohohohoh
I really am such a fool… 
Ohohohoh
Time is running out for me! 

Intro

Em A
I try to stop thinking about you 
Em G 
But I’m still saving my last breath,

A
To say I’m sorry…
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(G  A)
I really am such a fool… 
Ohohohoh
I really am such a fool… 
Ohohohoh
I really am such a fool… 
Ohohohoh
Time is running out for me!
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Ez Special-Menina Bonita

Verso: D  G 
Quando eu te vejo 
Sinto saudade
Dos teus dias quentes
E de tempestade. 
Para conseguir 
Fazer-te feliz
Fico hoje contigo.

Refrão
F F7
Segunda, passa o dia a correr
Bb Bbm
Chego a Terça-feira sem a conseguir ver
F F7
Quarta, há tanto para dizer
Bb Bbm
Acordo e ainda posso ver o dia nascer
F F7
Quinta, paro para pensar,
Bb Bbm
Como seria se vivesse noutro lugar?
F F7   Bb 
Menina bonita, é sexta 
Bbm G
E vamos vadiar

Verso: D  G
Não vai levar muito
Para seres capaz De 
veres em mim Mais 
do que um rapaz
Espero que não seja tarde demais
P’ra levar-te comigo…

Refrão

C
Só quero ficar
Bbm
Todo o meu tempo,
C
Não estragar
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Bbm
Esse momento
Bbm
Quando passas perto, 
G# A 
Tão perto de mim…
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Ez Special-Sei que sabes que sim

Verso: F   Am Gm   Bb  Bbm
Sei que sabes que sim
E que para mim
És o mundo lá fora 
Não há nada a fazer 
Nem nada a dizer 
Aqui e agora

Deixa à volta o mundo
Vai ser o que o tempo entender
Nem tu tens de o dizer
Só tens de o sentir 
Se Sabes que Sim 
e que para mim
És o mundo lá fora

Refrão: G Bm   C   Cm
Olha para mim
Se estiveres a fim
Falamos depois
A qualquer hora

Olha para mim 
Tudo tem um fim 
Vemo-nos depois

Verso: F  Am  Gm  Bb  Bbm 
Sei que és parte de mim 
Estarás sempre aqui
Sei que não demoras 
Não há nada a fazer 
Nem nada a dizer 
Aqui e agora

Deixa à volta o mundo
Vai ser o que o tempo entender
Nem tu tens de o dizer
Só tens de o sentir 
Se Sabes que Sim 
e que para mim
És o mundo lá fora

Refrão: G  Bm  C  Cm
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Refrão: A  C#m  D  Dm
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Expensive Soul - Brilho

Acordes: C7 Fm

vemos coisas que nao vemos 
consumimos demais, o que e que tem? 
preocupamos nos com outros
e esses outros somos nos também 
queremos sempre o que nao temos 
espiritualidade gasta em vão
nao podemos ser pequenos (iehhh)
nascemos todos da mesma razão

—————————————-
Refrão

(toda a gente, toda a gente yoh)

vamos é curtir
esta vida boa é feita e para sentir (para sentir yoh)
hoje vou tirar o dia para tar na paz 
vou onde o sol brilha
tava a ver que nunca mais

vamos é brindar
esta noite é nossa só temos é que festejar 
por de lado tudo aquilo que nos faz mal
e amanha será igual
——————————–

(iehh iehh iehh) 8x

idealizamos o que vemos
o que realmente somos, eu não sei 
devemos todos falar menos (ah) 
comunicamos sem sabermos bem 
sentimento vem de tempo
não há hora certa não
e o momento mais intenso 
e quando tu me das a mão 
vou embora fazer historia 
porque eu tambem brilho 
sem demora é agora
vou levar-te comigo

75



Portuguesas
Expensive Soul - Brilho

Refrão

(quando o sol brilha ieh ieh ieh) 3x 
(quando tudo nasce ieh ieh ieh) 
(quando o sol brilha ieh ieh ieh) 3x 
(quando tudo nasce ieh ieh ieh)

meu caro ouvinte
venho por este meio comunicar 
não vale apena se irritar
a vida é umas férias que a morte nos dá 
hoje tamos aqui amanha sabemos lá 
chega de stress
chega de ouvir o patrão 
vamos é xilar
hoje é noite de verão
com este calor abrasador 
ninguem nos para
não fiques com essa cara 
aqui e agora tudo é bom
por favor dj aumenta mais um pouco esse som

(ah sei ei ei ja sabes como é que é) 
(ah sei ei ei muda o rumo da maré)
(ah sei ei ei vem para aqui para sermos bues) 
(ah sei ei ei manda vir mais um café)

yo manda vir yo manda manda vir aoh) 4x

Refrão
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Expensive Soul-Falas disso

Acordes: Gm  Gm  Cm7  D7

Yo! Pensas que eu vou jogar este jogo contigo
Tudo o que eu tenho é meu, só meu, queres o meu guito (queres o meu guito? (bitch!) baza cabra!) 
Trata de pegar nas tuas cenas e baza
Eu cá não fico contigo na mesma casa

E toda a gente diz

Refrão: (x4) 
Falas disso 
Esquece isso
Eu não percebo
Porque é que ainda tás cá

Que queres de mim
Que queres que eu faça 
Dá meia volta e baza 
Não me leves a mal
Gajas como tu não quero, não tolero
Saio do sério

Noite deslumbrante
Corpo escaldante
Lembro-me de tudo o que passámos
Foi bom naquele instante
Agora considero-te uma gaja irritante

(Pois é!)
Vou prá disco
Esquece isso
Eu não percebo porque ainda tás cá

De volta em volta
Já estou cá
Baby diz-me o que há
Mais uma vez
Sinto a sorte (o que conta é arriscar) 
Baby vamos para que lado?

E toda a gente diz

Refrão
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Pensas que vais ficar por cá muito mais tempo (baza, baza) 
Demasiado tarde por isso aproveita este momento
Agora vivo num mundo à parte do teu (do teu) 
Mas continuo sem saber o que nos aconteceu

(Oh!)
Tu tás bem assim 
Ficas bem assim 
Sentes-te bem assim 
O quê?
Hã! (x2)

Refrão

(Corta, esta não vai entrar…) 
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Expensive Soul-Eu não sei

Acordes: C#m G#m F#m C#m

(Demo)
Acordo relaxado, tranquilo
depois de uma noite de muito ambiente e estilo 
a minha mãe na cozinha a preparar almoço
a vontade é pouca mas tem que ser, moço, 
levanta-te e vai lavar essa cara ressacado 
aposto que a noite foi bem facturada
esse sorriso não engana ninguém 
como é, meu irmão, tá-se bem?
a vida é bela, curto, curto, mas é sempre naquela 
deixo a roupa por arrumar (hi)
tou atrasado, está na hora de abalar (hi)
o pessoal da bateria já me espera 
granda som, onde é a ida?
Já sei, pego na prancha e no fato 
sem me esquecer dos pés de pato
a próxima paragem é em casa do Max 
sempre o mesmo atrasado
para ele o tempo nunca tá controlado
é gera atrás de gera a movimentar a cena
é gera atrás de gera a corresponder à cena
tudo com o mesmo feeling, tudo com o mesmo flow 
chegado ao local, tudo a curtir o mesmo som
o tempo passa e não olhes para trás
olha o pico triangular, tanto dá esquerda como direita 
manda-te que esta é perfeita
este é o sítio, este é o local
Leça da Palmeira terra mais bonita de Portugal

Refrão
eu não sei se vou ficar bem assim
eu só sei o que vai ser melhor para mim(melhor para mim)
eu não sei se vou ficar bem assim
eu só sei o que vai ser melhor para mim(melhor para mim)

(Max)
Há muito que procurava ter este momento 
poder juntar a gera toda
e mostrar-lhes no devido tempo 
pois tudo o que eu quero
agora, agora quero paz
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pois tudo o que eu quero
não vou mais olhar para trás
acordo stressado com o beat – pum pum 
só de pensar que tenho que fazer
mais um som para aquele freak – não 
hoje vou para, hoje não vai dar
desculpa lá, mano, volta amanhã para continuar 
embora eu faça o que amo
embora eu ame o que faça 
o meu som não é só love
o meu som não é só desgraça
é tudo o que eu sei fazer e faço para ti
é tudo o que eu quero fazer e faço mesmo aqui
B.C.F. onde é que estão? eu sei que estão aí
a minha Ju, onde é que está? eu sei que está aí 
rastaman onde é que tás? eu sei que estás aí
e vão ser esses no final que vão ficar todos aqui

Refrão

(Max)
depois de tanto tempo a cena rasta está no ar (ar) 
depois de tanto fumo eu só quero é bombar (bombar) 
quero ver o dia, ser o dia, mais um dia a passar
já é dia, mais que dia, tá na altura de mudar

(Demo)
depois de tanto tempo a cena rasta tá no ar(ar)
depois de tanto fumo eu só quero é bombar(bombar)
quero ver o dia, ser o dia, mais um dia a passar 
já é dia, mais que dia, tá na altura de mudar
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Expensive Soul-13 mulheres

Acordes: Gm  F7

Se tu quiseres um motivo eu dou-te dois
(dou-te um, dois) 
Seres bela é um facto
Talvez não seja exacto, e depois? 
(e depois e depois e depois)
Olho pra ti vejo que não me dou (yeah) 
É só esta noite depois disso acabou
(yo não há mais nada entre nós baby)

Refrão
Sabes bem, o que importa é a nota
Sem ela não tens resposta pra mim (yeah, yeah, yeah) 
Sabes bem, tudo gira à tua volta
E eu não quero cenas assim
O que é que tem?
O mundo não é pequeno e na volta ainda voltas pra ver
(yeah, yeah, yeah)
Mas tá-se bem, hoje dormes tu com a fama
Porque amanhã eu vou renascer

Eu podia um dia ter sido o que quiseste 
Dar o braço a torcer, isto não é um teste 
Imagina só o que é que eu tenho a perder 
Para mim é uma queca pra ti é lazer
Yo, senta-te um pouco
A ver se consegues
Não sujes a cama se é que preferes
Com tantas mulheres
O que é que sugeres?
Amanhã dou de fuga e tu não percebes
Porquê?
Nem tudo tem que ser lógico 
Eu curto mais analógico 
Damas assim sou alérgico
Sem te querer tirar mérito (eu sei)
Acabei de assinar um contracto com a emi
Viste bem, apareço na tv? 
Mas isso nao quer dizer nada
Quem ama prefere o amor do que a fama

Refrão (1x)
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Tu queres eu dou-te (yeah)
Mais um minuto para tu perceberes
Não há desculpa, sem ter culpa
A minha agenda é curta pra viveres comigo
Se quiseres saber até estou em alta
Por que a luxúria a mim não me faz falta
Tudo o que vai, vem
Tudo o que cai, sem guito nao volta
(nao, yeah, yeah) 

Refrão (1x)

Sabes bem(oh, oh, oh, oh, oh) 
Sabes bem(oh, oh, oh, oh, oh) 
Sabes bem(oh, oh, oh, oh, oh) 
Sabes bem(oh, oh, ah, ah, ah)
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Expensive soul-O amor é magico

Acordes: Bbm  G#7M

Não dei por começar 
mas aconteceu
como da primeira vez 
baby isto sou eu (sou eu)

era só olhar 
batia perfeito 
jaz como o mar
como tar sem jeito

tentei mudar-te um pouco 
mas agora sei
que não devia

tentei mostrar-te o louco 
que sou por ti
desde esse dia 

oooh oooh

não me deixes mais 
nesta situação
quero tar contigo 
p’ra ter a noção

Refrão:
e o amor é rápido (yeeeah)
sádico (uuuh)
às vezes é trágico (yeeeah)
mágico
é má-gi-co (x8)

podia dizer
que fiquei sem chão 
e o que tu me deste 
foi uma lição

acredito ter
aquilo que queres 
mas depois de teres 
aí não desesperes
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tentei mudar-te um pouco 
mas agora sei
que não devia

tentei mostrar-te o louco 
que sou por ti
desde esse dia 

oooh oooh

não me deixes mais nesta situação 
quero tar contigo
pra ter a noção

Refrão

yo
é de loucos o que sinto por ti 
sinto falta de ti
desejava tanto que ‘tivesses aqui 
e me desses o devido valor
porque acredito que a vida não é nada sem amor 
não, sei que não sou perfeito
nem nada que se pareça mas eu respeito 
o que vai na tua cabeça
que te gramo, que te adoro, que te amo
que te quero, que te venero, que te sinto, que te espero. 
não me deixes mais nesta posição
nada é em vão tudo tem a sua explicação 
e eu sei a minha
quando te vejo, falo, toco, 
arrepio na espinha
e agora vai ser tudo de bom
quero ver a tua cara quando ouvires este som 
ah e vou tentar ser mais coração mole
vou ligar-te para irmos ver o pôr do sol 
e o amor é rápido

Refrão
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Eduardo Nascimento-O vento mudou

A musica vencedora do festival da canção de 1967!!! Para além da versão original também tem uma dos
Da Vinci e outra dos UHF. 

Introdução: Am  C  D  Em

(Acordes da introdução) 
Oiçam, oiçam
o vento mudou e ela não voltou
As aves partiram, as folhas caíram

verso:
Am F Am  C  D  Em
Ela quis viver e o mundo correr
Am F E   A
Prometeu voltar se o vento mudar

Refrão:
A C#m
E o vento mudou e ela não voltou
A Bm
Sei que ela mentiu, p’ra sempre fugiu
E Bm D
Vento, por favor, traz-me o seu amor
C#m E
Vê que eu vou morrer se não mais a ter

(igual a verso)
Nuvens, tenham dó que eu estou tão só
Batam-lhe à janela, chorem sobre ela

(igual a refrão)
E as nuvens choraram e quando voltaram 
Soube que mentira, p’ra sempre fugira 
Nuvens, por favor, cubram minha dor
Já que eu vou morrer se não mais a ter

(acordes da intro)
Oiçam! Oiçam! Oiçam! Oiçam! Oiçam!

Vou colocar os links das 3 versões que conheço: 

UHF:
http://www.youtube.com/watch?v=S-1aFoAAhEc
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Original: http://www.youtube.com/watch?v=Hf4NizmlouY

Da Vinci: http://www.youtube.com/watch?v=F7F5f60oRjo
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Espanholada!-Porompompero

Ora bem, esta música é meio uma criação de um amigo meu, excelente pra festas e ficaria mais ou menos 
assim. É uma das musicas espanholas mais conhecidas.

acordes: Am  G  (F#)   F  E

Am G
Perompompero, perom, perom, perompompero

(F#) F E
Perom, perom, perompompero, perom perom perompompero

Am G (F#) F
perompompero, peroeroeroreeeero, peroeroeroeeero

E
perompompeeerooooo

depois uma quadra simples (ao gosto do freguês)
exemplo:

Ao passar na tua rua (Am) 
Cheirou-me a bacalhau cru (G) 
Espreitei pela fechadura (F) 
Estavas a lavar a Fruta (E)

percebido? ouçam a melodia neste video 

http://www.youtube.com/watch?v=KNLFhA7sb6g
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Fitacola-Outros dias

Intro:

E|-----------------------------------------------------| 
B|-----------------------------------------------------| 
G|--------11-----11-----11-----------8-----8-----8-----| 
D|-----9------9------9------9-----8-----8-----8-----8--| 
A|--7--------------------------6-----------------------| 
E|-----------------------------------------------------|

E|---------------------------------| 
B|---------------------------------| 
G|--------11-----11-----11------8--| 
D|-----9------9------9------9---8--| 
A|--7---------------------------6--| 
E|---------------------------------|

(E5 F#5 Eb5 E5 B5) 2x

Eb5 E5 B5 F#5
Que cada coisa volte ao seu lugar,^
Eb5 E5 G#5   E5
Como foi em outros dias.
Eb5 E5 B5 F#5
Que nada seja como foi em outros lugares,
Eb5 E5 G#5   E5
Lembro sempre do que dizia.

Riff:( B5 F#5 B5 F#5 G#5 F#5 E5 (e mantem) )

(Riff) Olhos fechados 
(Riff) para não vê-los, 
(Riff) As consequências

E5 F#5 
(Riff) dos nossos actos.

Refrão:

B5 F#5
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Vejo-te desaparecer,
G#5 E5
Sem poder nada fazer,
Eb5 E5 F#5
Contr’a implacável maioria que nos faz sempre perder.^
B5 F#5
Vejo a cura p’ras derrotas,
G#5 E5
Escrevo direito por linhas tortas,
Eb5 E5 F#5
Que não queremos entender.

Preferir não ver mais sentido, 
Escolher não ter mais motivo, 
De olhos fechados.
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Fingertips-Picture of my own

Chords/Acordes: G  Em  Bm

Save me
from this sadness it’s coming 
or take me
before my smile it’s dissolving 
wake me
from this nightmare i’m entering
don’t let me fall in the corners of my own

As a tear comes from inside
I feel like i’m gonna drown
and as i’m searching for something to occupy my mind again
I lay
Down on my bed
But then a picture of my soul shows me 
there’s no way instead

touch me
make me feel i’m alive 
or forget me
maybe i will die with time 
love me
all i need is a hug 
embrace me
’cause times are going too rough

but as i think i’m lost nowhere 
i find where i am all alone
and as i’m desperating slowly just looking 
at my night without stars
i pray
that someone could call
but then a picture of my own 
tells me i’m made to fall

and it’s a picture of my own 
a picture of my own
a picture of my own
that’s making me feel this way 
and i’m so sorry babe
it’s all so silent here 
up here
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here,here…
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Fonzie-A tua imagem

Intro/riff: Bb5   C#5 F#5  G#5

Bb5 F#5
Vou gritar por ti
C#5
Vou lembrar até morrer
G#5
A saudade fica

Lembranças guardadas 
Que me levam junto a ti 
No final vividas

Bb5 C#5
O sentimento é ingénuo 
a saudade também
G#5 F#5
Tanto que eu rezei
Bb5
Eu sei (eu sei) 
Eu sei (eu sei) 
C#5
Eu sei que vais
F#5
É o melhor para ti
G#5
acreditas-te que

Bb5
Não, não, não , não
F#5
Eu não sou
C#5
Nem quero ser
G#5
A tua imagem até morrer
Não, não, não , não
Eu não sou
Nem quero ser
A tua imagem até morrer

Riff
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Em poucas palavras
Não conseguirei esquecer
Que da vida levas
Pecados ficaram
E ninguém irá saber, 
Os segredos brilham

O sentimento é ingênuo 
a saudade também 
Tanto que eu rezei
Eu sei (eu sei) 
Eu sei (eu sei) 
Eu sei que vais,
É o melhor para ti 
acreditas-te que

Não, não, não , não
Eu não sou
Nem quero ser
A tua imagem até morrer
Não, não, não , não
Eu não sou
Nem quero ser
A tua imagem até morrer

Bb5 G#5
Vou chorar
Bb5 G#5
Eu vou ficar só
Bb5 G#5 Bb5
Vim dizer-te adeus

SOLO: Bb5 G#5  F#5  G#5 (2x) 

Não, não, não, não
Eu não sou
Nem quero ser
A tua imagem até morrer
Não, não, não, não
Eu não sou
Nem quero ser
A tua imagem até morrer

Não, não, não, não (eu não sou) 
Eu não sou
Nem quero ser (e não quero ser)
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A tua imagem até morrer
Não, não, não, não (eu não sou) 
Eu não sou
Nem quero ser (e não quero ser) 
A tua imagem até morrer.

http://www.youtube.com/watch?v=d3EmuW2ZVb8
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Fonzie-Gotta get away

A#5 D#5 F5
There is a place where we can go
(but you’re got to leave behind you’re worries)
A#5 D#5 F5
There is a place that you don’t know
(but you’re got to leave behind you’re stories)

G5
’cause the summer’s gone

F5
and you’re so alone
D#5
but the show is on

A#5 D#5
OH OH OH OH
F#
can we go? can we go?
can we go?
we all

There is some space and girls will come
(yeh you’ve got to leave behind your worries) 
Forbidden games everyone love
(playing quarters and spin the bottle)

’cause the summer’s gone 
and you’re so alone
but the show is on

OH OH OH OH
can we go? can we go?
can we go?
we all

OH OH OH
gotta get away
and never, never coming back

OH OH OH OH
can we go? can we go?

http://www.youtube.com/watch?v=oFxy-spY2O4
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Fúria do Açúcar-Eu gosto é do Verão

Versos: F# Ebm  B  C# (ou, pra facilitar G  Em  C  D) 

Na Primavera o amor anda no ar.
Na Primavera os bichos andam no ar. 
Na Primavera o pólen anda no ar
E eu não consigo parar de espilrar.

No Verão os dias ficam maiores.
No Verão as roupas ficam menores. 
No Verão o calor bate recordes
E os corpos libertam seus suores.

F# (G) Ebm(Em) 
Eu gosto é do Verão
B(C) C #(D) 
De passearmos de prancha na mão.
F#(G) Ebm(Em)
Saltarmos e rirmos na praia
B(C) C#(D) 
De nadar e apanhar um escaldão.
F#
E ao fim do dia, bem abraçados
B(C) Bm(Cm) 
A ver o pôr-do-Sol
F#(G) G#m (Am) C#(D) 
Patrocinado por uma bebida qualquer.

No Outono a escola ameaça abrir. 
No Outono passo a noite a tossir. 
No Outono há folhas sempre a cair 
E a chuva faz os prédios ruir.

No Inverno o Natal é baril.
No Inverno ando engripado e febril. 
No Inverno é Verão no Brasil
E na Suécia suicidam-se aos mil

http://www.youtube.com/watch?v=4Z5yTtwMeyM
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Herois do Mar-So gosto de Ti

E A
Sentado no cais
C#m B9
E ver ao longe o mar
D A9 F#m   B
E a ponte sobre o Te—jo
Se é tão bonito
É por causa de ti
E deste meu desejo

D F#m
Afinal vale a pena
D F#m
Pensar em mais ninguém!

Refrão:
E D
Só gosto de ti

F#m
Porquê?! Não sei
E D
Mas estou bem assim

F#m
E tu também! (2x)

Ali vai o paquete 
Aqui passa o navio 
Lá vão eles viajar
Se tu aqui estivesses 
Gostavas como eu 
Gostavas de os ver passar

Afinal vale a pena
Pensar em mais ninguém!

[Link to embedded object]
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Heróis do Mar-Paixão

(Dm Em Am) 
Jurei ser eu
o teu luar 
Brilhar só eu 
no teu olhar

(F#m   C#m)

(B D E   F#)
Paixão, paixão não vais fugir de mim
Serás paixão até ao fim
Paixão, paixão não vais fugir de mim
Serás paixão até ao fim

(Dm Em Am) 
Oh por favor
vá lá sorri
Dou-te esta flor 
um beijo a ti

[Link to embedded object]
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Homens da Luta - A luta é alegria

Afinação meio tom abaixo

E A E
Por vezes dás contigo desanimado
E A E
Por vezes dás contigo a desconfiar
E A E
Por vezes dás contigo sobressaltado
E A E E7
Por vezes dás contigo a desesperar
C#m7
De noite ou de dia
Bm7
A luta é alegria
E A E
E o povo avança é na rua a gritar!

(igual1ª)
De pouco vale o cinto sempre apertado
De pouco vale andar a lamuriar
De pouco vale um ar sempre carregado
De pouco vale a raiva p’ra te ajudar

De noite  ou de dia
A luta é alegria
E o povo avança é na rua a gritar!

D A E 
Traz o pão, traz o queijo, traz o vinho 
D A E 
Vem o velho, vem o novo e o menino 
A E
Vem celebrar esta situação
B E
E vamos cantar contra a reacção!

Traz o pão, traz o queijo, traz o vinho
Vem o velho, vem o novo e o menino

Não falta quem te avise: vai com cuidado
Não falta quem te queira mandar calar
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Não falta quem te deixe ressabiado
Não falta quem te venda o próprio ar

De noite ou de dia
A luta é alegria
E o povo avança é na rua a gritar!

Traz o pão, traz o queijo, traz o vinho
Vem o velho, vem o novo e o menino

Vem celebrar esta situação
E vamos cantar contra a reacção

Traz o pão, traz o queijo, traz o vinho
Vem o velho, vem o novo e o menino

http://www.youtube.com/watch?v=Sook531Z4Mc&tracker=False
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Homens da Luta-E o povo pá?

Sempre na mesma sequência: C G

É o desemprego,  pá, a corrupção, pá, endividamento, pá, a depressão, pá, o aquecimento, pá, a recessão, 
pá
E como se isto não bastasse a reacção, pá
E os oprimidos, pá, os endividados, pá, os suprimidos, pá, os separados, pá, os desvalidos, pá, 
desalinhados, pá e os sem-abrigo coitadinhos dormem no chão, pá

E o povo, pá? 
E o povo, pá?
Quero dinheiro para comprar um carro novo, pá (2)

São indigentes, pá, são insolventes, pá, são repetentes, pá, delinquentes,pá
É só aumentos, pá, despedimentos, pá, aluimentos, pá, desenvestimentos, pá
E os camponeses, pá, e os professores, pá, e os reformados, pá e os pescadores, pá, e os subsídios, pá, e os 
ordenados, pá, e as dividas e os créditos mal parados, pá
E o povo, pá? 
E o povo, pá?
Quero dinheiro para comprar um carro novo, pá

http://www.youtube.com/watch?v=pZonZntFU7Y
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Homens da Luta-Quiriquiriquiriquiriqui

A musica toda segue esta sequência de acordes:
A D A E

quiriquiriquiriquiriqui 
quiriquiriquiriquiriqui 
quiriquiriiiiiiiiiiiquiriquiriqui

Jobs Jobs Jobs for the boys
Jobs Jobs Jobs for the boys
Jobs for the boys sempre foi da reação

Quem vai pra camara somos nós
Quem vai pra camara somos nós
Quem vai pra camara somos somos nós

Luta Luta camarada luta
Luta Luta camarada luta
Luta Luta camarada, contra a reação

Banco Banco Banco Portugal 
Banco Banco Banco Portugal 
Banco Portugal so trabalha mal

Escola Escola Escola em portugal 
Escola Escola Escola em portugal 
Escola em portugal é a Reação

Nunca nunca nunca pôr os pés 
Nunca nunca nunca pôr os pés 
Nunca pôr os pés no sitio da Reação

Há uma variação: 
E 
Quiriquiquiquiqui 
A 
Quiriquiquiquiqui

http://www.youtube.com/watch?v=DgWrhGQwk30
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GNR - Sub16

Entrada: C

C Am
E quem causa inveja
C Am
E fuma escondida mãe
F G 
Vida tão chata 
C Am 
Onda tão curta 
C Am
Moda tão fora, sai
F G
Que um raio a parta
E E7 F G
E salta, puxa, pula, ir até ao sol

C Am
Mas aos 16 só de uma vez
F G C
tem-se o desgosto de vestir como os dj´s
Am F G C
E com 16 já falta pouco p´ra sentir os 96

SOLO

C Am
Á volta do quarto
C Am
Nuvem de cabelo em pé
F G 
Pintura de guerra 
C Am
Multiplica por quatro
C Am
Beija o teu retrato em pó
F G
E um rádio berra
E E7 F G
Estou farto e farto e farto e farto de estar só

C Am
Mas aos 16 só de uma vez
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F G C
tem-se o desgosto de vestir como os dj´s
Am F G C
E com 16 nunca se teve tempo de ler o «senhor dos anéis»
Am F G C
Só de uma vez tem-se o desgosto de vestir como os dj´s
Am F G C
E aos 16 é de esperar alguém gritar «sweet little sixteen»

Am C Am F G
«sweet little sixteen»

C Am
Mas aos 16 só de uma vez
F G C
tem-se o desgosto de vestir como os dj´s
Am F G C
E com 16 já falta pouco p´ra sentir os 96
Am F G C
Só de uma vez tem-se o mau gosto de vestir como os dj´s
Am F G C
E aos 16 é de esperar alguém gritar «sweet little sixteen»

Am C Am F G
«sweet little sixteen»

C Am C Am F G C

[Link to embedded object]
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Os Golpes-Vá lá senhora

F#m E
Vá lá senhora, chegou a hora.
F#m E F#m
Vá lá senhora, chegou a hora de escolher o seu par.
F#m E Bm E
De escolher o seu par. Alguém para amar. Alguém para amar.

F#m E  F#m  E 

F#m E
Vá lá senhora, a hora é pouca.
F#m E F#m
Vá lá senhora, que o tempo esgota. Vá escolher o seu par.
F#m E Bm E
Vá escolher o seu par. Alguém para amar. Alguém para a amar.

Dmaj7 AMaj7 DMaj7 AMaj7
Do sofrimento a condição, sob o pavimento da escuridão.
DMaj7 AMaj7
Raparigas e rapazes, monumentos tão audazes.
DMaj7 AMaj7
Há azul na tua mão. Sangue inocente, palpitação.
DMaj7 AMaj7   E F#m 
Alegria, tradição, euforia, excitação, para escolher o seu par. 
F#m E Bm E
Para escolher o seu par. Alguém para amar. Alguém para a amar.

Fm E  Fm  E 

G#m F#
Vá lá senhora, a hora é pouca.
G#m F# G#m
Vá lá senhora, que o tempo esgota. Vá escolher o seu par.
G#m F# C#m F#
Vá escolher o seu par. Alguém para amar. Alguém para a amar.

[Link to embedded object]
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G.N.R. & Javier Andreu-Sangue Oculto

Versos: F  G   F G

Há luz na artéria principal, 
Ardem as chamas de dois sóis 
Há luta na arena artificial
Corre o sangue mato-me primeiro e a ti depois

Refrão: F  G  Am  D
Al huir de una investida
Es como saltar una hoguera
La barrera de fuego una frontera

Ao fugir da própria vida
Sem correr e sem saltar
Oculto o sangue que tenho para dar

Verso:
Flores como la sangre 
Correran entre mis venas 
Ardem como el deseo
Tu prison y mis cadenas

Refrão:
Ao fugir da própria vida
Sem correr e sem saltar
Oculto o sangue que tenho para dar

Al huir de una investida
Es como saltar una hoguera
La barrera de fuego una frontera

Ao fugir de uma investida
Como saltar a fogueira
A barragem de fogo, uma fronteira

Al dejar la propria vida
Sin volver la pista atras
Guardaré la sangre que tengo para dar

Al huir de una investida
Es como saltar una hoguera
La barrera de fuego una frontera
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Ao fugir da própria vida
Sem correr e sem saltar
Oculto o sangue que tenho para dar

Ao fugir de uma investida
Es como saltar una hoguera
Uma barragem de fogo, uma fronteira

Al dejar la propria vida
Sin volver la pista atras
Oculto o sangue que tenho para dar

http://www.youtube.com/watch?v=BN9Q1sPI2y0
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G.N.R.-Dunas

Acordes: G Em  C  D

Dunas, são como divãs,
Biombos indiscretos de alcatrão sujo 
Rasgados por cactos e hortelãs, 
Deitados nas Dunas, alheios a tudo, 
Olhos penetrantes,
Pensamentos lavados.
Bebemos dos lábios, refrescos gelados (refrão) 
Selamos segredos,
Saltamos rochedos,
Em camara lenta como na TV,
Palavras a mais na idade dos “PORQUÊ”

Dunas, como que são divãs
Quem nos visse deitados de cabelos molhados bastante enrolados
Sacos camas salgados, 
Nas Dunas, roendo maçãs
A ver garrafas de óleo boiando vazias nas ondas da manhã

Bebemos dos lábios, refrescos gelados, 
nas dunas!
Em camara lenta como na TV, 
Nas dunas..
Nas dunas.. Naasss 
duunas… Naasss 
duunas.. Refrescos 
gelados… Como na 
Tv.
Nas duunas..

http://www.youtube.com/watch?v=-DvtDLkIiTc
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Grupo de Baile-Patchouly

Intro:
C D  A  Em  C  D
C D  A  Em  C  D  A 
Em  C  D (2x)

Tanto durante os versos como o refrão usa-se a seguinte sequência:
Em C D

Ai que bem cheiras, que bem cheiras dos sovacos, 
as meias rotas e os sapatos descascados,
Nas avenidas ainda fazes os teu engates, 
e tudo graças ao perfume Patchouly

oo oo ooh (4x)

Essas miúdas das escolas secundárias, Com 
cheiro a leite e o soquete no artelho, Ficam 
maradas com o teu charme perfumado, O teu 
perfume Patchouly

oo oo ooh (4x)

Essas míudas das escolas secundárias
Já fumam ganzas na paragem do eléctrico,
Como essas barbas com mais buço que pentelho, 
Não dizem duas quando estão ao pé de ti

oo oo ooh (4x)

Intro de novo

neste excerto: C  D  Em  D  C

Porque elas gostam de te ver e cheirar 
o teu perfume Patchouly (2x)

http://www.youtube.com/watch?v=UDKFOdpy5yA
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Iris-Atira-te ao mar

Atira-te ao mar e diz que t’empurrarem. 
Beija-me da boca e chama-me Tarzan

G D Am
Mo’, qué que fazes aqui?
G D C 
Ma’ p’qué que tu me deixaste da mão? 
G D Am
Já tou fart’ de pensar em ti. G

D C 
Tens uma mania qu’ até dá dó.

Refrão:
G D C
Atira-te ao mar e diz que t’empurrarem. (bis)
G D C
Beija-me da boca e chama-me Tarzan (bis)

Mo’, tá o mar feito um cão. 
Na choc’ nem barbigão.
E ê nem sou mau pescador
Mai tu só queres é um dador.

[Link to embedded object]
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José Malhoa-Morena Kuduro

Acorde: D#  A#  F  Gm

A malta gritou a aldeia parou
para ver o kuduro daquela morena
O povo bailou e a moda pegou
hoje é só kuduro lá na minha aldeia

No baile da aldeia com tudo que é bom 
chegou uma morena e logo arrasou
aos novos e velhos subiu a tensão 
nem escapou o padre nem o sacristão 
e o melhor de tudo estava pra chegar 
oh eh oh eh oh eh oh ah
quando o seu kuduro ela quis mostrar 
foi o fim do mundo

ai ai ai ai

E a malta gritou a aldeia parou 
para ver o kuduro daquela morena 
O povo bailou e a moda pegou
hoje é só kuduro lá na minha aldeia

oh eh oh eh oh eh oh ah
Dança kuduro morena que o teu kuduro é demais 
oh eh oh eh oh eh oh ah
Dança kuduro morena faz o povo bailar

[Link to embedded object]
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José Cid-20 anos (Vem Viver a vida amor)

Coro:
E F#m
Vem viver a vida, amor

B7
Que o tempo que passou

E
Não volta, não.
E F#m
Sonhos que o tempo apagou

B7
Mas para nós ficou

E
Esta canção.

E
Há muito, muito tempo
G#m
Eras tu uma criança
F#m
Que brincava num baloiço
B7
E ao pião

E
Tinhas tranças pretas
G#m
E caçavas borboletas
F#m
Como quem corria
B7
Atrás de uma ilusão

G
Há muito, muito tempo
D
Era eu outra criança
C
Que te amava ternamente
G
Sem saber

G
Vínhamos da escola
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D
E oferecia-te uma flor
C
Que tu punhas no cabelo
B7
A sorrir

Coro

Vinte anos mais tarde 
Encontrei-te por acaso 
Numa rua da cidade 
Onde moravas

Ficámos parados
E olhámo-nos sorrindo
Como quem se vê
A um espelho pela manhã

Dei-te o meu telefone 
Convidei-te para jantar 
Adoraste ver a minha 
Colecção

Pelo tempo fora
Continuámos unidos
E cantámos tantas vezes
A canção

Coro

Daqui a vinte anos
Quando tu já fores velhinha
Talvez eu já não exista
P’ra te ver

Ficas à lareira
A fazer a tua renda
Mas que importa
Se recordar é viver

Há muito, muito tempo
Tu e eu duas crianças
Que brincavam num baloiço
E ao pião
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Vínhamos da escola
E oferecia-te uma flor 
Que desponta agora 
No teu coração
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Jorge Palma-Encosta-te a mim

Intro: D  G  A

D
Encosta-te a mim,

G A
nós já vivemos cem mil anos.

D
Encosta-te a mim,

G A
talvez eu esteja a exagerar.

Bm
Encosta-te a mim,

C
dá cabo dos teus desenganos

G
não queiras ver quem eu não sou,

A
deixa-me chegar.

Chegada da guerra,
fiz tudo p´ra sobreviver, em nome da terra, 
no fundo p´ra te merecer
recebe-me bem,
não desencantes os meus passos 
faz de mim o teu herói,
não quero adormecer.

Refrão:
G

Tudo o que eu vi,
F#m

estou a partilhar contigo
G D

o que não vivi, hei-de inventar contigo
G

sei que não sei

às vezes entender o teu olhar
Em A

F#m

mas quero-te bem,
D

encosta-te a mim.
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Encosta-te a mim, 
desatinamos tantas vezes. 
Vizinha de mim,
deixa ser meu o teu quintal,
recebe esta pomba que não está armadilhada 
foi comprada, foi roubada, seja como foi.

Eu venho do nada
porque arrasei o que não quis
em nome da estrada, onde só quero ser feliz. 
Enrosca-te a mim,
vai desarmar a flor queimada,
vai beijar o homem-bomba, quero adormecer.

Refrão

http://www.youtube.com/watch?v=8nM8DibiHc4
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João Pedro Pais-Ninguém é de ninguém

A E F#m
Conta-me histórias,de tempos 
Bm E 
A que eu gostaria de voltar,
A E F#m 
Tenho saudades, de momentos, 
Bm E 
Que nunca mais vou encontrar, 
Bm E 
A vida talvez sejam só três dias
Bm D E D
Eu quero andar sempre devagar, até a ti chegar

A E F#m
Ninguém é de ninguém mesmo quando se ama alguém

A E F#m
Ninguém é de ninguém quando a vida nos contém

Bm E
Ninguém é de ninguém quando dormes a meu lado

Bm D E F#m
Ninguém é de ninguém quando fico acordado, vendo-te dormir.

Bm E 
Um raio de sol, através de um vidro 
F#m C#m
Faz-me por vezes hesitar
Bm E
A vontade de estar contigo
D A E F#m D
Melodia, paira no ar, paira no ar

Refrão

http://www.youtube.com/watch?v=3Cvdfvk9JVE
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Klepht-Explicação

Acordes: A5  D5

Quem me ouve Sabe 
bem te dizer Aquilo 
que me seduz

Não te prendes
Bebe um trago por mim
E deixa o corpo levar
O que queres daqui

Vem mexer com os sentimentos sem dar troco
Vem dançar sobre os meus desejos sei os passos de cor

Pecado é provocar desejo e depois negar
Dizer com os olhos tudo sem os lábi…os mexer 
E não entendo que raio de jogo me fazes jogar 
Serei mais um engano dos teus?
Quanto a isso não sei
Isso não sei

Vou rir mais sem que dês certezas do que temos
Vou dar voltas ao pensamento e esperar o melhor

http://www.youtube.com/watch?v=RGBY8qwzGjE
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Klepht-Embora Doa

Esta música é basicamente composta pela seguinte passagem, durante a musica toda. 

e———————2———2————|————2——2———|
B—————–0———0——-0——|———0——0——0—-| 
G————-4———4———4——–|——3——-3——3——| 
D———————————————|——————————-| 
A———————————————|——————————-| 
E———————————————|——————————-|

e———–2——2———–|————2——–2————| 
B——–0——0——-0—-|——–0——–0——-0——-| 
G——————————-|————————————| 
D—–4——4——4——–|—–3———3——-3———| 
A——————————-|————————————|
E—————————— |————————————|

Podem ver este video (mas neste é necessário desafinar a última corda)
http://www.youtube.com/watch?v=J_j1saWubR8

Também não fica mal ser tocada na seguinte sequência de acordes:
E B  G#m  F#

Letra:

É a duvida que resta,
que me leva a perguntar…
qual papel sera o meu?
o de quem nada faz?

embora doa, nada fiz para mudar. 
embora doa, nada vai mudar.

e revemos nas imagens que não passa de um esboço… 
escolhem os senhores da guerra os motivos a seu 
gosto…

embora doa, nada fiz para mudar. 
embora doa, nada vai mudar.

porque nada surprende. 
já vivemos com o medo.
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quem nos chama a razão?
ao som de armas adormeço…

embora doa, não me faz perder o sono. 
embora doa…

escorre sangue pelo ombro em directo na tv 
explode a carne em mãos de quem nada fez

embora doa, não me sujo desse sangue 
embora doa, ha sempre outro canal 
embora doa…
embora doa, não me sujo desse sangue 
embora doa, ha sempre outro canal.

é a duvida que resta que me leva a perguntar…

http://www.youtube.com/watch?v=0JFX3L6r8BI
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Lucenzo-Baila Morena

Acordes: C# G#  Bbm  F#

oh oh oh
Morenita, morenita
Dá-me a tua mão e vem dançar comigo, morena
Morenita, morenita
Chega-te p’ra cá, quero mexer contigo, morena
Oi oi oi

Baby, vem dançar
Vem mexer até o sol aclariar
Uh uh uh baby, vem mostrar
Como tu danças, baby vamos dançar 
Quando balanças, ninguém pára de olhar 
Se és um sonho, eu não quero acordar 
Dança comigo oh oh oh
Mexe comigo oh oh oh

Morenita, morenita
Dá-me a tua mão e vem dançar comigo, morena
Morenita, morenita
Chega-te p’a cá, quero mexer contigo, morena
Oi oi oi

Baila morena p’ra cá, baila morena p’ra lá
Baila morena
Morenita, quero ver-te dançar
Baila morena p’ra cá, baila morena p’ra lá
Baila morena oh oh oh oh oh oh oh

Fico louco quando estás a meu lado
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh
Quando ´tou contigo sonho acordado oh oh oh

Morenita, morenita
Dá-me a tua mão e vem dançar comigo, morena
Morenita, morenita
Chega-te p’ra cá, quero mexer contigo, morena
Oi oi oi

Dança comigo oh oh oh 
Mexe comigo oh oh oh 
Dança comigo oh oh oh
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Mexe comigo oh oh oh

Morenita, morenita
Dá-me a tua mão e vem dançar contigo, morena
Morenita, morenita
Chega-te p’ra cá, quero mexer contigo, morena
Oi oi oi

Baila morena p’ra cá, baila morena p’ra lá
Baila morena, morenita 
Vem dançar comigo 
Baila morena
oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi …

[Link to embedded object]
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Lucenzo feat Big Ali-Vem Dançar Kuduro

Acordes: Bbm  F#  C#  G#

Let’s go!

Ladies dale, fellas dale (x2) 
Latino, por el mundo (x3) 
Kuduro!

Oi oi oi, oi oi oi oi,
Vem para quebrar kuduro, vamos dançar kuduro, 
Oi oi oi, oi oi oi oi,
Seja morena ou loira, vem balançar kuduro oi oi oi.

Vem dançar comigo, seguindo este ritmo, 
Quero ver balançar,
Todos lado a lado, vai ser toda a noite, 
Vem dançar até cansar.
Mexe kuduro
Balança que é uma loucura, 
Morena vem ao meu lado, 
Ninguém vai ficar parado, 
Quero ver mexer kuduro. 
Balança que é uma loucura, 
Morena vem ao meu lado, 
Ninguém vai ficar parado oh.

Oi oi oi, oi oi oi oi,
Vem para quebrar kuduro, vamos dançar kuduro, 
Oi oi oi, oi oi oi oi,
Seja morena ou loira, vem balançar kuduro oi oi oi

Vem vem vem sabes bem bem que é só dançar, 
Kuduro está no ar,
Da-me a tua a mão, não me digas não, 
vem dançar,
Que ninguém vai parar
Mexe kuduro
Balança que é uma loucura, 
Morena vem ao meu lado, 
Ninguém vai ficar parado, 
Quero ver mexer kuduro. 
Balança que é uma loucura, 
Morena vem ao meu lado,
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Ninguém vai ficar parado.

Oi oi oi, oi oi oi oi,
Vem para quebrar kuduro, vamos dançar kuduro, 
Oi oi oi, oi oi oi oi,
Seja morena ou loira, vem balançar kuduro oi oi oi

Ladies and gentlemen,
party people report to the floor 
Big Ali New York city (yes) 
Lucenzo (yes)

Let’s go!
Sube las manos, hands up now, get them up now (x2) 
This Portuguese lullaby
Let me see your hands up higher
Mujeres bailá, fiesta all night

Oi oi oi, oi oi oi oi,
Vem para quebrar kuduro, vamos dançar kuduro, 
Oi oi oi, oi oi oi oi,
Seja morena ou loira, vem balançar kuduro oi oi oi

Oi oi oi, (x2) (Let’s go, Lucenzo)
Vem dançar kuduro (Big Ali New York City) 
Oi oi oi, (x3) (Portugués, just Angola)
Big Ali e Lucenzo
Kuduro!

[Link to embedded object]
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Lulla Bye-Bigger plan

Chords: C  Am   F   G

These rumours say you’re different 
These rumours say you need a change 
And I’ve been told your misery
Is part of what you mean to me

I know you need to make amends 
That someone said I was to blame 
And that I had to try my best
And that you had some bigger plans

But I, I know that something’s wrong
And I, can be the chosen one

Refrão:
You just sit there, no words 
Why don’t you find your way? 
Why can’t you find a way,
And be sure you are here to stay
You just sit there, no words
Why don’t you find your way?
Why can’t you find a way, find a way.

Verso novamente
Refrão:

I don’t need to be a part of you as long you’re here
A part of me. 

Refrão

http://www.youtube.com/watch?v=qI0YDhHiINM
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Mundo Segundo-Era Uma vez

Acordes: Am Am  F  G (3x)
Am7 Am7 Dm Em

Refrão
Era uma vez um grupo de amigos
Alguns dos quais já nem se encontram vivos
Desconhecidos do mundo em geral
Em mim desempenharam um papel principal

Era uma vez um grupo de amigos
Dos quais alguns já nem se encontram vivos
Éramos miúdos sonhadores, 
Insurrectos mas com valores
Alguns formaram-se doutores, advogados e professores 
Uns quantos jogadores e alguns independentes 
Agarrados a esta vida com unhas e dentes
Amanhã o sol infelizmente não nasce para toda a gente
Diz-me a morte sem face com a sua foice imponente 
Tu eras só um adolescente quando nos deixaste 
Perguntei-me vezes sem conta por que razão saltaste 
Seria a depressão das drogas ou drama da família
O Rui maluco antes do suicídio tinha o vício de ler a bíblia 
Grande Carlitos, o crânio, ninguém preenche o seu vazio 
No dia que fez 18 apareceu morto a boiar no rio
O Vilela da viela levou os pais à ruína
Primeira droga que experimentou, aos 14, foi a heroína.

Refrão

Mano Ibrahim o teu sorriso ficará para sempre
A boa disposição contagiava toda a gente
Noites belas, aquelas, em que soprávamos velas
Às vezes fecho os olhos, consigo imaginar-me nelas 
Vivo no mundo daqueles que partilham uma experiência 
Da dor vivida no interior duma sala de urgência
Mas mesmo assim num desisti ou baixei os braços 
Chorei e ri, frente a frente, a derrotas e fracassos 
Esvaziei uns quantos maços para matar a ansiedade
Mas o fumo ainda era pior porque me matava de verdade 
Manos que cumprem pena, visualizem-se nesta rima 
Quando saírem: moral, cabeça pra cima
O mundo dá oportunidades, cá fora à vossa espera
Mas nem tudo são rosas, realidade sabe ser severa
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Para todos os que estão perdidos, sem rumo ou direcção: 
Pensam naquilo que foram, comparem com o são.

Refrão

Ontem éramos uns putos e jogávamos à bola, 
Fumávamos às escondidas nas traseiras da escola 
Viajávamos à borla, quantas fugas ao pica? 
Corríamos a pé todas as ruas da cidade invicta 
Uns cestos nas Camélias, o skate em Matosas, 
Carrinhos de rolamentos, velocidades furiosas 
Nada de drogas, só pura adrenalina
Por vezes um pouco de álcool, misturado com nicotina
O tempo foi passando e já não nos vemos tanto
Eu recordo (??) cada um pra seu canto
Tanto tempo após, pós estandarte da geração 
Em memória de todos aqueles que já partiram 
Nada se perde, manos, e tudo se transforma
E a batalha é infinita para quem não se conforma
Desejo-te uma vida longa, saúde e sucesso
Tu sê feliz, mano é tudo o que eu te peço.
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Mario Mata-Não há nada p'ra ninguem

capo 4º traste

(E B7 B7 E)
Vamos embora Manel !!! E não há fumos pra ninguém
Não há mulheres pa ninguém
Não há homens pra ninguém
Não há nada pra ninguém (B7   E )

I
C#m7 G#7 C#m7
Certo dia em Lagos ao passar de caminho

G#7 C#m7
Para o Parque de Campismo gritei ‘Ai Toninho !!! `’
B7 E
Qual não era o meu espanto
B7 E 
Que ao meu lado direito 
B7 E 
Julgava estar a ver mal 
B7 E
Belisquei-me, estava feito
C#m A D G#7
Um Parque de Campismo Especial de Corrida para os Senhores Militares, é
C#m B7
inacreditavel !!! 

(refrão )

II
Em Lagos não há Piscinas, Parques Culturais 
E todas as tentativas são cortadas pelos tais 
Se dormires na praia, vem o Cabo do Mar
Se cantares na rua à Esquadra vais cantar (o Vira )
Bate baixo a bolinha bate bate pianinho se por cá queres andar
Que a Judite anda doidinha por te pôr a pata em cima e por te agarrar
E lá não há… lá não há… 
(refrão)

III
Se jogam contigo, joga duro com eles
Se te batem de forte, dá-lhes mais forte ainda E 
aplica-lhes a táctica, do papel higiénico Rasga 
por todos os lados, menos pelo picotado
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Joga-lhes na mesma moeda , meio tostão furado e uma volta ao bilhar grande
Paga-lhes na mesma moeda, meio tostão furado e uma volta ao bilhar grande
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130



Portuguesas
Miguel Gameiro-Dá-me um abraço

Miguel Gameiro-Dá-me um abraço

Versos: E  A  F#m  E

E
Dá-me um abraço que seja forte
A
E me conforte a cada canto
F#m
Não digas nada que nada é tanto
E
E eu não me importo

Dá-me um abraço, fica por perto
Neste aperto, tão pouco espaço
Não quero mais nada, só o silêncio
Do teu abraço

Refrão:
A E

Já perdi, sem rumo certo,
C#m F#m

Já me venci pelo cansaço
A
E estando longe
F#m
Estive tão perto
E
Do teu abraço

Dá-me um abraço, que me desperte
E me aperte, sem me apertar
Que eu já estou perto, abre os teus braços… 
Quando eu chegar

É nesse abraço que eu descanso
Esse espaço que me sossega
E quando possas dá-me outro abraço
Só um não chega

Refrão

[Link to embedded object]
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Mini Drunfes-Durmo no meu carro

sequencia: C#m   B  A   B

Fui despejado do meu apartamento
O senhorio era um avarento
Tudo eu fiz para evitar a penhora
Pus-me a milhas no meu carro e agora:

2ª sequencia (refrão): E   B   C#m  A

Durmo no meu carro
Não ganho para a renda
Não arranjo casa nem uma tenda
Durmo no meu carro é a solução
Quem me dera a mim, ter um camião! (bis) 

Tereu-reu…

Fui despejado do meu apartamento
O senhorio era um avarento
Tentei hospedar-me em casa da família
Mas estava ocupado pela mobília!

Durmo no meu carro
Não ganho para a renda
Não arranjo casa nem uma tenda
Durmo no meu carro é a solução
Quem me dera a mim, ter um camião! (bis) 

Há noite é um frio do caralho

Durmo no meu carro
Não ganho para a renda
Não arranjo casa nem uma tenda 
Durmo no meu carro é a solução 
Quem me dera a mim, ter um camião!

Durmo no meu carro
Não ganho para a renda
Não arranjo casa nem uma tenda
A cama não é dura, só um pouco torta
A casa de banho é abrir a porta

Durmo no meu carro
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Não ganho para a renda
Não arranjo casa nem uma tenda 
Durmo no meu carro é a solução 
Quem me dera a mim, ter um camião!

Durmo no meu carro
Não ganho para a renda
Não arranjo casa nem uma tenda
A cama não é dura, só um pouco torta
A casa de banho é abrir a porta

http://www.youtube.com/watch?v=FhMo1wWisH0
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Mata Ratos-A minha sogra é um boi

Intro: A5   C5   F5 D5

(igual a intro)
Estavamos em casa sem nada para fazer 
Fomos para a cama e começamos a foder 
Tudo estava bem até certo momento
Apareceu a minha sogra pior que um jumento

Refrão:
F5 A5
A minha sogra é um boi
F5 C5
A minha sogra é um boi
F5 A5
A minha sogra é um boi
B5 (volta a intro)
A minha…. sogra é um granda boi

(igual a intro)
Ela gritou alto “seus porcalhões”
E sem cerimonias xutou-me os colhões 
A puta da velha correu atrás de mim 
Com o rolo da massa
Este inferno não tem fim…

http://www.youtube.com/watch?v=HqkU_5AIR3U
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Mundo Cão-Caixão da razão

Dm Am
Uivo p´ra lua
F G 
Que vai tão alta 
Dm Am 
Corro na rua
F G
Feito um pernalta 
Dm Am 
Tanta a folia
F G
De liberdade
Dm Am
Que nem o dia
F G
Me dissuade

Dm Am
Quero ser animal
G F 
Velho cão sem bordão 
Dm Am
A lamber triunfal
G F
O caixão da razão

Mijo sem freio 
Por entre a turba 
Dizem que é feio 
Não me perturba 
Gente lacaia 
Presa no luxo 
Meu Himalaia
É ser gaúcho

Quero ser animal 
Velho cão sem bordão 
A lamber triunfal
O caixão da razão

Cuidado com essa
Sereia
Cuidado que morde

135



Portuguesas
Mundo Cão-Caixão da razão

Sem peia

Quero ser animal 
Velho cão sem bordão 
A lamber triunfal
O caixão da razão

http://www.youtube.com/watch?v=TJlRK-f9nVs
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Mundo Cão - Ordena que te ame

Verso:
Dm
Entrei no teu jogo, Como um Louco
Am
Fui ingenuo e tu tão fatal

Joguei-me todo e foi tão pouco
O amor é o teu instinto mais cruel

Dm Am
Enquanto te sigo melhor me faço o teu troféu

Entrei no teu jogo como um louco
Eu sou o teu escravo mais leal

Coro:
Am Bm Cm

Dm
Ordena que te ame
B
E odeia quando falho
Am
mas usa, abusa de mim
F#m E F#m Am Cm
e eu serei feliz até ao fim

(Verso)
Marquei as unhas no corpo, 
tornei-me um bicho irreal.

Infectei o lugar onde me punhas, 
O amor é este monstro final

Gostas do teu trofeu erguido neste inferno. 

Marquei o corpo com as unhas,
Pus-me louco tão original

(Coro)
Ordena que te ame,
E odeia quando falho,
mas usa, abusa de mim e eu serei feliz,
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até ao fim.

Ordena que te queira, 
E odeia quando paro,
Leva-me, arrasta o meu corpo, 
Desfeito em pó.

Ordena que te ame,
E odeia quando falho,
mas usa e abusa de mim e eu serei feliz, 
até ao fim

Dm
Ordeno que me odeies
Am
Olho porque sofras
F#m Am
Do que uso e abuso é sempre assim
Cm
Morrerá por mim 
Ordeno que me odeies 
Amo que tu sofras
Do que uso e abuso é sempre assim
Morrerá por mim

Em

http://www.youtube.com/watch?v=02jTaYlmqMI
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Minidrunfes-O Gay do Liceu

E
Há um rapaz lá na minha escola,
F#m
que é muito giro e toca viola,
A E
fuma pó, e snifa cola.
E
Tem boa voz, sabe muitas cantigas,
F#m
podia ter um milhão de amigas,
A E
mas não gosta (ele não gosta) de raparigas.
E F#m A E
Ele é gay, gay, é o gay lá do liceu
E F#m A E
ele é gay, gay, ele é gay, suponho eu.

E
Mas um dia vi-o com uma garina,
F#m
a curtir com ela p’ra baixo e p’ra cima
A E
e senti-me (e sentiste-te) muito mal.
E
Pensava que eu era o seu único miúdo,
F#m
mas nesse dia percebi tudo,
A E
não é gay, é bissexual.
E F#m A E
Ele é gay (bissexual), gay, é o gay (bissexual) lá do liceu

E F#m A E
ele é gay (bissexual), gay, ele é gay (bissexual), suponho eu.
E F#m A E
uh,uh,uh, doi-me o cú.

http://www.youtube.com/watch?v=7ZibEJBVxwA
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Norton-Two Points

Intro: A  C#m7  F#m?

(Intro chords)
Hey, kind of feeling you
Through crowded spaces in horizon scenarios
And after all you know
Bm7
You can find me here

Refrão:
(Intro chords again) 
Turn it up
Turn it down
Turn it all around

Through crowded spaces in horizon scenarios

Turn it up
Turn it down
Turn it all around

Turn it up
Turn it down
Turn it all around

Verse:
A C#m7
So, so turn it up and go
A C#m7
The nights are bright and cold
A C#m7
And after all I know

A C#m7
So, so turn it up and go
A C#m7
The nights are bright and cold
A C#m7
And after all you know
Bm7
You can find me here

Refrão
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Verse:
F#m Bm
………….Can you make so?
………….Why can’t you turn it away?
………….Can you make so?
………….We’re dashed two points away

(Intro chords)
Why can´t you? To Turn It!
We´re dashed two points, two points away
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Os Pontos Negros-Contos de Fadas de Lisboa a Sintra

C#m A E B
Ele era um cavalheiro todo ele transpirava elegância
C#m A C#m B A   E 
Ela era gata borralheira tivera que limpar a sua infância 
C#m A E B
Ele velejava no verão e esquiava no inverno
C#m A C#m B A E
Ela trabalhava ao balcão de um qualquer estabelecimento moderno

Ele gostava de reluzir em si o estilo da capital
Ela já não conseguia distinguir as cores da bandeira nacional 
Ele tinha entre os seus títulos uma futura ordem do infante 
Ela achava o levantar do dedo mindinho algo deselegante

E B C#m
Mas ele um dia curvou-se a seus pés
E A C#m
Mas ele um dia curvou-se a seus pés
E B C#m
Mas ele um dia curvou-se a seus pés
E A C#m B
Mas ele um dia curvou-se a seus pés

Solo: E   A  B

Ela passou a ocupar o tempo a descobrir o que era a cultura
E ele confinou-se aos seus aposentos e descobriu a costura 
Ela quis saber entender o universo e começou a ler Platão
E ele resolveu perceber o que era a justiça em frente à televisão

A ele de nada lhe valeu a aparência nem a casa do largo do Rato 
Porque ela sabia que era Cinderela e enganou-o com um sapato 
Ele que um dia fora príncipe agora rendia-se à evidência
Com mulheres que calçam o 40 é melhor revelar prudência
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Pedro Cazanova-My first luv

Acordes: C  G  Am  G

You’re My…
You’re My First Love 
You’re My First Love 
You’re My First Love

When I saw you, I know
That you can make me believe

Now I can’t forget you
My First Love…

You’ve touched my soul with your first kiss
And I can see into your eyes 
Now I’m in love with you 
My First Love…

The time can pass but I’m sure
That you will always ‘there with me

Now I’m in love with you
My First Love…

…

My First Love 
Now and Forever 
My First Love

You’re the only one
Who can make me believe
Now and Forever
My First Love

The time can pass but I’m sure
That you will always ‘there with me

Now I’m in love with you
My First Love…

I can’t forget you… 
You’re in my mind
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Now and Forever
My First Love

…

My First Love 
Now and Forever 
My First Love

You’re My First 
You’re My Love 
You’re My Everything
Baby when you make me smile
You make me feel you
All the time

You will always ‘there with me 
You will always make me love you 
I can’t forget you baby…
You’re My Love

You’re the only one
Who can make me believe
Now and Forever
My First Love

The time can pass but I’m sure
That you will always ‘there with me

Now I’m in love with you
My First Love…”
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Pete Tha Zouk-I'm back again

Acordes: Cm  D#  Bb  G#

I’m back again… 

I’m back again…

And it’s been so long
But i got here
In the end…
Never again, never again, 

Will i leave you waiting,

Waiting
Like you did…

When you feel that’s somethings closer

Than it really
Is…

You got to turn it around

And reach out for what you feel! 

Cause
Nothing’s ever over

Until you’ve reached the end

You got to turn it
Around
And reach out for what is real…

So dry your eyes , dry your
Eyes..

So dry your eyes , dry your eyes… 

And wipe away the tears
I’m

Back again…

145



Portuguesas
Pete Tha Zouk-I'm back again

So dry your eyes , dry your eyes

Wipe away the tears

I’m
Back again…
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Peste & Sida-Pensar muito faz mal

Acordes: A5 G5   C5   A5

todos os momentos são descontração 
pensar muito faz mal
não as regras viva a curtição 
pensar muito faz mal
tirar um curso ir para o desemprego 
pensar muito faz mal
queres e sopas e descanso paz e sossego 
pensar muito faz mal

D5
levas na cabeça
não e que não mereças
E5
acabas por ficar
com os neuronios a fritar
A5

(De volta aos acordes iniciais)

se tu proprio free your mind 
pensar muito faz mal
so es livre quando perceberes 
pensar muito faz mal
paras no tempo ficas a anhar 
pensar muito faz mal
ficas a ver os navios a passar 
pensar muito faz mal

D5
pensar e preciso 
mas hoje de manha 
E5
deixa-te de conversas 
e acaba la o teu cafe 
A5

(de volta aos acordes iniciais)

ohhh
não sejas outro igual 
ohhh
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pensar muito faz mal

julgas que tens a mania 
pensar muito faz mal
que vais fazer com tanta rebeldia 
pensar muito faz mal
para de gritar palavras de ordem 
pensar muito faz mal
cães que ladram são os que não mordem 
pensar muito faz mal

ohhhh
não sejas outro igual 
ohhh
não sejas outro anormal 
ohhhh
pensar muito faz mal 
ohhhh
não sejas outro igual

[Link to embedded object]

148



Portuguesas
Peste & Sida-Sol da Caparica

Peste & Sida-Sol da Caparica

INTRO
D5 G5 D5 G5
D5 B5 G5 A5 D5 (2x)

Riff 1 e|————————————
——–| B| ———————————–
3——| G| -2-2-2-2-2-2-2-2—4-4—-2–| 
D|——————————————-| 
A|——————————————-| 
E|——————————————-| 
Riff 2 e|————————————
———| B| ———————————
———–| G| -2-2-2-2-2-2-2-2—4-4–0–
2–|
D|———————————————| 
A|———————————————| 
E|———————————————|

D5 D5 G5  D5) 
Descapotável pela ponte com o cabelo a voar (Riff 1)
D5 (D5 G5  D5) 
O calor abrasador e a pressa de chegar (Riff 2)
D5 (D5 G5  D5) 
Óculos escuros da Ray-Ban e o cantante a partir (Riff 1)
D5 (D5 G5  D5) 
A K-7 dos Ramones para a gente curtir (Riff 2)

Refrão:
D5 G5
Aqui vou eu para a Costa
D5 G5
Aqui vou eu cheio de pica
D5 B5
De Lisboa vou fugir
G5 A5 D5
Vou pró Sol da Caparica (2x)

Abancado na esplanada mesmo à beira do mar
A cerveja na mesa para refrescar
Ao longo das praias sob o Sol de Verão
As miúdas da Costa são uma tentação
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Refrão:
Por isso vou para a costa 
Por isso vou cheio de pica 
Viro costas a Lisboa
Vou pró sol da Caparica (2x)

E assim vamos gozando as ferias de Verão
Tenho o sol da caparica mesmo aqui à mao

Refrão (3x)

[Link to embedded object]
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Pedro Abrunhosa-Fazer o que ainda não foi feito

Afinação meio tom abaixo

Começa com esta sequência, e prolonga-se nos versos
D G A

E|———–2—0—————————————-| 
B|——————-3————3—————2——| 
G|—–2————–2——-0—–0——–2—–2–| D|–
0——————————————————| 
A|—————————————-0—————-| 
E|————————3——————————–|

De resto os acordes do verso são: D  G  A

Sei que me vês
Quando os teus olhos me ignoram 
Quando por dentro eu sei que choram 
Sabes de mim
Eu sou aquele que se esconde
Sabe de ti, sem saber onde
Vamos fazer o que ainda não foi feito

Trago-te em mim
Mesmo que chova no verão Queres 
dizer sim, mas dizes não Vamos fazer 
o que ainda não foi feito

Bridge:
Bm A 

E eu sou mais do que te invento 
Bm A

Tu és um mundo com mundos por dentro
F#m G A 
E temos tanto pra contar 
Refrão:

D
Vem nesta noite
G A D
Fomos tão longe a vida toda
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G A D
Somos um beijo que demora

G A D
Porque amanhã é sempre tarde demais

E eu sei que dói
Sei como foi andares tão só por essa rua
As vozes que te chamam e tu na tua
Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito
Vamos fazer o que ainda não foi feito

Sabes quem sou, para onde vou
A vida é curva, não uma linha
As portas que se fecham e eu na minha 
A tua sombra é o lugar onde me deito 
Vamos fazer o que ainda não foi feito

Bridge
Refrão

Tens uma estrada
Tenho uma mão cheia de nada
Somos um todo imperfeito
Tu és inteira e eu desfeito
Vamos fazer o que ainda não foi feito

Bridge Coro(2x) 
http://www.youtube.com/watch?v=doq7PNnW1-o
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Pedro Abrunhosa - Vamos fazer o que ainda não foi feito (versão avançada)

Intro e verso

C# F# G# E|——
——————————————- B|—
——-6—4———————————
G|—————–6———–3———–5—–
D|——6————6—–4—–4—–6—–6-
A|–4———————————————
E|———————–2————4———–

(nota: os primeiros versos antes do primeiro refrão seguem a intro. Os acordes seguintes 
serve como “linha-guia”)

(C# F#  G#)

Sei que me vês
Quando os teus olhos me ignoram 
Quando por dentro eu sei que choram 
Sabes de mim
Eu sou aquele que se esconde
Sabe de ti, sem saber onde
Vamos fazer o que ainda não foi feito

Trago-te em mim
Mesmo que chova no verão Queres 
dizer sim, mas dizes não Vamos fazer 
o que ainda não foi feito

A#m G#
E eu sou mais do que te invento

A#m G# 
Tu és um mundo com mundos por dentro 
F F# G#
E temos tanto pra contar

(acordes iniciais) 
Vem nesta noite
Fomos tão longe a vida toda
Somos um beijo que demora
Porque amanhã é sempre tarde demais

E eu sei que dói
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Sei como foi andares tão só por essa rua
As vozes que te chamam e tu na tua
Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito
Vamos fazer o que ainda não foi feito

Sabes quem sou, para onde vou
A vida é curva, não uma linha
As portas que se fecham e eu na minha 
A tua sombra é o lugar onde me deito 
Vamos fazer o que ainda não foi feito

E eu sou mais do que te invento
Tu és um mundo com mundos por dentro
E temos tanto pra contar
Vem nesta noite
Fomos tão longe a vida toda
Somos um beijo que demora
Porque amanhã é sempre tarde demais

Tens uma estrada
Tenho uma mão cheia de nada
Somos um todo imperfeito
Tu és inteira e eu desfeito
Vamos fazer o que ainda não foi feito

E eu sou mais do que te invento
Tu és um mundo com mundos por dentro
E temos tanto pra contar
Vem nesta noite
Fomos tão longe a vida toda
Somos um beijo que demora
Porque amanhã é sempre tarde demais

Vem nesta noite
Fomos tão longe a vida toda
Somos um beijo que demora
Porque amanhã é sempre tarde demais

Porque amanhã é sempre tarde demais 
Porque amanhã é sempre tarde demais 
Porque amanhã é sempre tarde demais

http://www.youtube.com/watch?v=HIgJ0MYSjv8
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Pedro Casanova-Selfish love

Chords: Am Em

The way you walk
The way you do
The way you breath 
The way you play 
The way you feel 
The way you touch
The way you enter to my mind
I love you… (x2)

The way you walk
The wat you do
The way you breath 
The way you play 
The way you feel 
The way you touch
The way you enter to my mind
I love you… (x2)

The way you smile 
The way you talk 
The way you kiss 
The way you love 
The way you look 
The way you walk
The way you enter to my mind
I want you… (x2)

The way you smile 
The wat you talk 
The way you kiss 
The way you love 
The way you look 
The way you walk
The way you enter to my mind
I want you… (x2)

No matter what you do
And no matter where you go… 
I know I love you (x3)
You and Me
You and Me
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I don’t want nobody else 
I don’t want nobody else 
NO! Oh no…

The way you walk
The way you do
The way you breath 
The way you play 
The way you feel 
The way you touch
The way you enter to my mind
I love you… (x2)

The way you smile 
The way you talk 
The way you kiss 
The way you love 
The way you look 
The way you walk
The way you enter to my mind
I want you… (x2)

http://www.youtube.com/watch?v=p9zcqmKEIm4
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Publicidade-Pingo doce

Am Dm
O mundo roda e tudo muda sem parar
Am Dm

Mas uma coisa permanece igual
Dm Am

A qualidade e o preço baixo no Pingo Doce
Dm Am

E o nosso amor por Portugal

D G D A
Venha ao Pingo Doce de Janeiro a Janeiro
D G D A

O preço é sempre baixo na loja toda o ano inteiro
G

Tudo aqui é bem melhor

Tem de tudo e mais fresquinho

Tudo aqui tem mais sabor
G D A

Tudo é feito com carinho

A
E o preço baixo o ano todo na loja inteira

Além da qualidade, a poupança é verdadeira

G
Receita Pingo Doce toda a diferença faz

A
Aqui no Pingo Doce o seu dinheiro vale mais, vale mais, vale mais

Venha ao Pingo Doce de Janeiro a Janeiro

O preço é sempre baixo na loja toda o ano inteiro
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Venha ao Pingo Doce de Janeiro a Janeiro

O preço é sempre baixo na loja toda o ano inteiro

(Pingo Doce sabe bem pagar tão pouco)

D G A D
Pingo Doce, venha cá! 

Enjoy xD

http://www.youtube.com/watch?v=1Z6H-MlsbkY
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Radio Macau-Anzol

Acordes: A  E  Bm  D

Ai eu já pensei mandar pintar o céu
Em tons de azul, pra ser original 
Só depois notei que azul já ele é 
Houve alguém que teve ideia igual

Refrão:
Eu não sei se hei-de fugir
Ou morder o anzol
Já não há nada de novo aqui
Debaixo do sol

Já me persegui por becos e ruelas
De horror, caminhos sem saída
Até que me perdi sozinha sem saber
De que cor vou pintar a minha vida

Refrão

http://www.youtube.com/watch?v=SWST3Egi5ew
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Rita Redshoes-Captain of my soul

Chorus:
B F B
I’m the captain of my soul 
B Cm F 
I’m the captain of my soul
Cm F B
I ain’t got no mercy for my bones
Cm F B F
I will sail my ocean all alone, it’s true

B F Gm
I saw sirens, I saw ghosts
Cm B Gm
And all the children in my boat 
B F Gm 
I fight for glory, not for hope
Cm B F
And I need to let out these words from my throat

(So you shout it)

Chorus

I saw wailers, I heard songs
Melodies of wisdom for us to sing along
I raised the anchor of my soul 
Cause I need to break free 
Before I get old
(So we shout out)

B
Oh captain, Oh my captain 
I’m gonna wade in the water 
I’ll be washed by new tears

F
They’ll save me from my fears

Chorus

I’m the captain of my heart 
I’m the captain of my life 
I’m the captain of my whole
I’m the captain, the captain of my soul
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[Link to embedded object]
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Roquivarios-Cristina (Beleza é fundamental)

Versos: (Gm D9  C9  Bb9) 
Abriste uma excepção só para ele 
A vida tem destas coisas
Pensaste que para ti era um amigo
Mas não te via assim

Dizes que te guardaste só para ele
Ficaste sempre à espera
Estás cansada de tanto tempo esperar
Agora és uma fera

Refrão:
Bb C
Cristina não vais levar a mal
Gm Eb
mas beleza é fundamental
Bb C
Cristina não vais levar a mal
Gm Eb
mas beleza é fundamental

Essa imagem da tua cama está
Ainda bem real
E as coisas que me contaste têm para ti 
valor emocional

Hoje tu não precisas de protecção
És dona de ti mesma
Já não tens que ter medo da escuridão
Nem de te deitares cedo

Refrão

[Link to embedded object]
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Royalistick-Como uma Estrela

Esta é a melodia que é tocada ao longo de toda a música:
A C#m 

E|————————–| 
B|————————–|
G|—-2—-1————–| varias vezes 
D|————–4———-| A|————
——-4—–| E|————————–|

C#m E|—
—————-| B|—
———–2—| G|—
—————-| 
D|——————-| 
A|—-2—-4——-| 
E|——————-|

Refrão:
Como uma estrela que só brilha quando quer 
Promete estrela vais sorrir se eu não estiver, 
Sempre por perto, que é certo nem tudo dura
Mas a estrela mais brilhante brilha na noite mais escura  (2x)

Olha para o céu e escolhe a estrela mais brilhante 
Pede um desejo, que eu peço o meu num instante, 
Eu quero toda uma palavra,
O gesto como imagino,
O momento em que consigo mostrar o quanto valorizo o teu brilho
Peço a coragem para dizer de forma que percebas
Que é pelo brilho, e para que brilhes sem que te esqueças, 
Que eu te observo se mais ninguém olhar para ti
Eu espero que a noite caia só para te ver brilhar para mim. 
Sem os afetos que o teu mundo ainda te nega
Eu sinto obrigação de te mostrar que vale a pena
Brilhar por um sorriso, pela coisa mais pequena
Seja quando já estas bem ou quando choras num telefonema
Que eu acredito no teu brilho e em tudo o que fazes 
Eu só te tento motivar a brilhar sem que te apagues 
Só quero isso mesmo quando tu te vais
Porque eu acredito ,e sei, que consegues brilhar ainda mais.

Refrão

Se consegues ver o brilho que te traz a melodia
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Vês o suspiro no esforço que o meu rosto evidência
Que não desiste, porque não é por receber ou dar, 
É reconhecer a estrela que o mundo não vê brilhar 
E o sacrifício fez-me ditar mal sentenças,
Que só queria que tu visses que vales mais do que tu pensas
Eu não quero que brilhes no coração de porta fechada
Só porque as estrelas do céu a mim já não me dizem nada
Tu és a estrela que eu mais gosto de ver brilhar
Eu confesso que admiro o teu brilho ao te valorizar
Eu só quero que brilhes
Eu só quero que fiques, feliz sem que tu retribuas ou justifiques
Saibas que quem te ajuda, conforta e se preocupa
Não quer nada em troca ou colocar-te em posição de culpa
Não deves nada e não posso ser mais sincero
Quando digo que um sorriso no teu rosto é tudo o que quero
E a promessa que sorrirás toda a vida
Mesmo que o tempo me leve um momento de despedida
Como uma estrela que mesmo depois de extinta 
Ainda brilha no céu negro de uma noite limpa 
Nos ilumina quando o escuro nos mete medo
Que nos fascina por saber que ali vive um segredo
E quando o sol se põe tudo parece mais fácil
No escuro o teu brilho faz-te parecer menos frágil
Por isso brilha, brilha como nunca agora
Não tenhas medo de puder brilhar pelo noite fora
Que se isto não faz sentido também não faz o que tu dizes
Que tu gostas das estrelas e elas nem sabem que existes

Como uma estrela que só brilha quando quer, 
(que só brilha quando quer..)
Promete estrela vais sorrir se eu não estiver, 
(vais sorrir se eu não estiver..)
Sempre por perto, que é certo nem tudo dura
(nem tudo dura.. nem tudo dura..)
Mas uma estrela brilhante brilha em qualquer noite escura. (2x)

[Link to embedded object]
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Rui Veloso-A Paixão

Intro: C F C F

C
Tu eras aquela
F
Que eu mais queria
Am G
P’ra me dar algum conforto e companhia
F G C Am
Era só contigo que eu, sonhava andar
F
P’ra todo o lado e até quem sabe
G
Talvez casar
C
Ai o que eu passei
F
Só por te amar
Am G
A saliva que eu gastei para te mudar
F G C Am
Mas esse teu mundo era mais forte do que eu
F G
E nem com a força da música ele se moveu

(refrão)

F G
Mesmo sabendo que não gostavas
C Am F
Empenhei o meu anel de rubi

G C
P’ra te levar ao concerto

Am G
Que havia no rivóli

E era só a ti
Que eu mais queria
Ao meu lado no concerto nesse dia 
Juntos no escuro de mão dada a ouvir 
Aquela música maluca sempre a subir 
Mas tu não ficas-te nem meia hora
Não fizeste um esforço para gostar e foste embora
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Contigo aprendi uma grande lição
Não se ama alguém que não ouve a mesma canção

(refrão)

Mesmo sabendo que não gostavas
Empenhei o meu anel de rubi
P’ra te levar ao concerto
Que havia no rivóli

Foi nesse dia que percebi
Nada mais por nós havia a fazer
A minha paixão por ti era um lume
Que não tinha mais lanha por onde arder

(refrão)

Mesmo sabendo que não gostavas
Empenhei o meu anel de rubi
P’ra te levar ao concerto
Que havia no rivóli

http://www.youtube.com/watch?v=QTd0neMmJ0I
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Rui Veloso-Chico Fininho

Intro: G C7 G C7 G C7 D7 C7

G C7
Gingando pela rua ao som do lou reed
G C7
Sempre na sua sempre cheio de speed
G C7
Segue o seu caminho com a merda na algibeira
G C7
O chico fininho, freak da cantareira

Refrão:
G C7
Chico fininho (Uuuuuuh uuuuuuh) (3x)
G C7 D7  C7
Chico Fininho

Aos sss pela rua acima
Depois de mais um xuto nas retretes
Curtindo uma trip de heroína
Sapato bicudo e joanetes

A noite vem já e mal atina Ele é 
o maior da cantareira Patchuli 
borbulhas e brilhantina Cólica 
escorbuto e caganeira

Refrão

Sempre a domar a cena
Fareja a judite em cada esquina
A vida só tem um problema
O ácido com muita estricnina

Da cantareira à baixa 
Da baixa à cantareira 
Conhece os flipados 
Todos de gingeira

Refrão
Agora a conhecida parte de baixo que é tocada ao longo da musica:

G|————————|———————-|
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D|————————|———-2–3–4–| 
A|——-2—3—4—–|——3————- | 
E|—-3——————|——————— |

http://www.youtube.com/watch?v=ecSxUypsupc
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Rui Veloso-Não há estrelas no céu

C
Não há estrelas no céu a dourar o meu caminho,
F G C
Por mais amigos que tenha sinto-me sempre sozinho.
C
De que vale ter a chave de casa para entrar,
F G C
Ter uma nota no bolso pr’a cigarros e bilhar?

[Refrão]
Am D7

A primavera da vida é bonita de viver,
G F G C

Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover.
Am D7

Para mim hoje é Janeiro, está um frio de rachar,
G F G C

Parece que o mundo inteiro se uniu pr’a me tramar!

Passo horas no café, sem saber para onde ir, 
Tudo à volta é tão feio, só me apetece fugir.
Vejo-me à noite ao espelho, o corpo sempre a mudar,
De manhã ouço o conselho que o velho tem pr’a me dar. 

Refrão

Vou por aí às escondidas, a espreitar às janelas, 
Perdido nas avenidas e achado nas vielas.
Mãe, o meu primeiro amor foi um trapézio sem rede, 
Sai da frente por favor, estou entre a espada e a parede.

Não vês como isto é duro, ser jovem não é um posto, 
Ter de encarar o futuro com borbulhas no rosto.
Porque é que tudo é incerto, não pode ser sempre assim, 
Se não fosse o Rock and Roll, o que seria de mim?

Refrão

(C  Am  F  G)

Não há-á-á estrelas no céu…

http://www.youtube.com/watch?v=m3zO1ovQZX8
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Squeeze theeze pleeze-Hi Hello (my name is joe)

Acordes: Cm  Bb  D#  D#

hi, hello
my name is joe I live next door 
hi, hello
if you need something just ask 
hi, hello
my name is joe I live next door 
hi
I’m your neighbour

hi, hello
my name is joe I live next door 
hi, hello
do you remember me 
hi, hello
my name is joe I live next door 
hey
I’m your neighbour

hello, hello
my name is joe I live next door 
hello, hello
I’m here for you anytime 
hello, hello
my name is joe I live next door 
hello,
I’m your neighbour

and if you want me back again one day
’cause if you want me back again, just say
’cause if you want me back again…

*something I can’t say what it is!*

hello, hello
my name is joe I live next door 
hello, hello
if you need something just ask 
hello, hello
my name is joe I live next door 
hello,
I’m your neighbour
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and if you want me back again one day
’cause if you want me back again, just say
’cause if you want me back again one day
’cause if you want me back again…. 
again….
again…. 
again….

[Link to embedded object]
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Sitiados-Outro Parvo no meu lugar

Acordes: D#  A#  F A#

Chego a casa a porta estava trancada
Fechadura tinha sido mudada 
Uma sombra desvia o meu olhar 
Estava outro parvo no meu lugar

Chego ao trabalho mau olhado
A secretária olha de lado
A silhueta desvia o meu olhar
Estava outro parvo no meu lugar

Refrão:
Outro parvo, outro parvo
Estava outro parvo no meu lugar
Outro parvo, outro parvo
Estava outro parvo no meu lugar

Minha mãe preocupada
Disse que a vida não estava acabada 
Mas quando chego para jantar 
Estava outro parvo no meu lugar

Refrão

O coveiro desconfiado
Disse que o buraco já estava tapado 
Mas quando chego para enterrar 
Estava outro parvo no meu lugar

Refrão

Mas porque raio é que me estou a queixar? 
Eu sempre quis ter outro parvo no meu lugar 
Outro parvo, outro parvo
Estava outro parvo no meu lugar!

[Link to embedded object]
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Sam the kid-Poetas de Karaoke

Chords: Dm/A Dm#/A#

Rapper’s hoje em dia sao como a pornografia
Nem todos dao tusa porque há uma oferta em demasia
Ofensa a filosofia da nossa imensa minoria
Não curto plagia, fotocopia pirataria
Comigo irá variar quem tira a magia original
Hey yoo reflecte e repete comigo hoje é o mal
Só tu sabes o que usaste e quando o poço estiver gasto
O topo vai caindo e não és bem-vindo como um padrasto 
É idioma,não me afasto logo pra baixo com para-quedas 
Não te curto como um payador não curto moedas
Boy ouve,
Não preciso de regressos com sucessos
Eu faço poesia a maioria faz versos
Esquece os outros mete os pontos nos “i’s”, 
Mete os contos no lixo
Ou sons postos no disco ouviste 
Consistência,integridade,longevidade na essência 
Tens de ter paciência
Eu, pus-me na bicha, preenchi a ficha, ganhei uma t-shirt
Quando ouvi chamar a um beatter chamar de artista
Há primeira vista era fixe ter a profissão
Sou vocalista dou-te a lista dos que pensam que são
É relativo todo o título, toda a afirmação 
Sou criativo e digo-o com toda a estimação 
Dicçao é importante mas a tua é ficção
Como dj’s que eu vejo nos pratos mandam “mixão” 
Sem convicção,
Sinto-me à frente de gente que tem como influência uma
Só referência, uma só canção
São imitaçao da escrita que limita a direcção
Solicitaçao evitam necessitam correcção.

Refrão:
Dizem que cantam hip hop, mas não dizem nada, 
Vêm com poesia mas é só fachada
O português não tá cansado eles vêm com o inglês, 
Eu pratico praticando a nossa língua outra vez
Seja hip hop, seja rock são poetas de karaoke
Dá um stock se não faz block aos poetas de karaoke, 
No teu block no teu stock
São poetas de karaoke,poetas de karaoke,são poetas de karaoke
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Poe a gramatica em prática, 
Didactica,dramaticamente citantes tecnicas 
Poeticas com esteticas
Foneticas sempre atento ou surpreendente
Com metricas à frente, pa mentes cepticas e exigentes
Isto e pa todos, nao e so pa mc’s
Isto e pa tugas que nunca escrevem na língua raiz
Querem ser internacionais mas tao cá no país E 
nunca sao originais sao nova york ou paris Sempre 
fui d.dinis vocês sao d’onde der mais jeito Onde 
houver mais fama e proveito
E se houver mais grana é aceite
E se houver uma dama com bom peito pensam que isso da respeito…
Confere e confirma a afirmaçao vocês nao acordam
Que eu condeno a vossa causa falsa que vocês abordam 
Contratos sao assinados com condiçoes que nao concordam 
E as gravatas ficam gratas
Pelos escravos que as engordam
Nao ha credibilidade na performance
O microfone nao ta ligado isso pra mim é nonsense Nao 
percebo o vosso ponto no meu som ponho censo Porque 
eu escrevo como falo,como sonho,como penso…

Refrão

o meu Portugues…

Nao e correcto e sou mais poeta que vocês,
Todos voz do rock,pop,hip hop escrita em ingles,
Uma desculpa que foi a musica que ouviram ó crescer
Eu nunca precisei de ouvir hip hop tuga pró fazer Isso 
é que da mais prazer,o meu idioma exploraçao Voces 
tentam outra lingua pra tentar exportaçao Querem ser 
os “moonspell” querem novos horizontes Mas aqui o 
samuel é madredeus é dulce pontes Porque ha uma 
identidade, voces sao todos identicos Sao…autenticos 
mendigos vendidos por centimos 
Nao…compreendem o meu sentimento e mentem 
Tentem jornalismo nao comentem
Voces fazem turismo de emoçoes que os outros sentem
Eu faço culturismo de expressoes que todos sentem
Porque sera que nunca param,não param com o novo reportório
O vosso não é actual é revista num consultório
E é notório que a historia nao queira a vossa presença
No relatorio d’apollo,rejeiçao foi sentença
Eu sei, no que é que eu vida tipo inox duro
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Mais que fotocopias obvias que eu chamo xerox puro
Vais ver com’é sais a pontapé,
Porque eu sou tipo udres to cais do sodré
Um café sem sport tv,
Com spot vazio,nao se pode evoluir ao ignorar o desafio
É só preguiça!!!!

[Link to embedded object]
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Sara Tavares & Ala dos Namorados-Solta-se o Beijo

Acordes iniciais:Dm  A7

Espreito por uma porta encostada
Sigo as pegadas de luz
Peço ao gato “xiu” para não me denunciar

Toca o relógio sem cuco
Dá horas à cusquice das vizinhas e eu 
Confesso às paredes de quem gosto 
Elas conhecem-te bem

Aconchego-me nesta cumplicidade 
Deixo-me ir nos trilhos traçados 
Pela saudade de te encontrar
Ainda onde te deixei

Trago-te o beijo prometido
Sei o teu cheiro mergulho no teu tocar
Abraças a guitarra e voas para além da lua

Ponte: Gm   A7
Amarro o beijo que se quer soltar
Espero que me sintas para me entregar
A cadeira, as costas, o cabelo e a cigarrilha
A dança do teu ombro…

Refrão: Dm  A7
E nesse instante em que o silêncio
É o bater do coração
Fecha-se a porta
Pára o relógio
As vizinhas recolhem
Tu olhas-me… 

Tu olhas-me…

Trago-te o beijo prometido
Sei o teu cheiro, mergulho no teu tocar
Abraças a guitarra e voas para além da lua

Ponte
Refrão
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Acordes: Dm   A7
Solta-se o beijo, o gato mia… 
Solta-se o beijo, o gato mia… 
Solta-se o beijo, o gato mia…

Tu olhas-me… 
Tu olhas-me…

Solta-se o beijo, o gato mia… 
Solta-se o beijo, o gato mia… 
Solta-se o beijo, o gato mia…

Espreito por uma porta encostada
Sigo as pegadas de luz
Peço ao gato “xiu” para não me denunciar

http://www.youtube.com/watch?v=SDwd0X0H_VU
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Sitiados-Vida de marinheiro

Acordes: A   D   E A

Refrão:
Esta vida de marinheiro está a dar cabo de mim
Raparaparaparaparaparaparim. (3x)

Foi no porto de Lisboa, a beber e a cantar Conheci 
um marinheiro de quem vos vou falar Valente 
marinheiro, nascido em noite de tempestade Era só 
uma garrafa que deixou pela metade
Fugindo com aguardente, nenhum deixou pensar 
Escolheu ser marinheiro mas não sabendo enjoar 
E assim foi navegando pelos lados do Sodré
Mas dentro de uma garrafa nunca mais se perde o pé

Refrão

Há quem navegue de porto em porto, navegue de bar em bar 
Há quem procure fazer fortuna, eu procuro naufragar 
Telefonei p’ra Tóquio só p’ra te ouvir cantar
Pensei que a tua voz me pudesse animar

Refrão

Telefonei p’ra Tóquio só p’ra te ouvir cantar 
Pensei que a tua voz me pudesse animar 
Telefonei p’ra Tóquio só p’ra te ouvir cantar 
Pensei que a tua voz…

Yiii-ha! Yahoo! Hahaha! Yiii-ha!

Refrão

http://www.youtube.com/watch?v=LO-1qeVQM_c
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Taxi-Cairo

Em
Ponto de passagem

C
Cidade internacional
Em
Os espiões vão de viagem

C
Joga-se o xadrez mundial

G B
aaah, tudo é diferente
Em B
aaah, no cairo quente

Em
Desfilar de presidentes

C
Diplomatas elevados
Em
Todos querem noites quentes

C
E não ficarem queimados

G B
aaah, tudo é diferente
Em B
aaah, no cairo quente

Refrão:

Em
Cairo

G
Distante, Cairo

Bm
Excitante, Cairo

Em
Apaixonante

Isto é o 
Em 
Cairo

G
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Distante, Cairo
Bm

Excitante, Cairo
Em

Apaixonante

Capitão do mistério
Terra de aventureiros
Já ninguém parece serio
É um local de guerrilheiros

aaah, tudo é diferente 
aaah, no Cairo quente
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Taxi-Sozinho

Acordes: Bm  Em  F#m  A

Ai, como eu queria
Ver anoitecer Foi 
mais um dia Sem 
chegar a ser

—————————————
Refrão:
Abro a janela, saio pra rua
Não vejo mais ninguém
Vivo pela noite, sempre correndo
Sentindo que ela vem

Tudo vai e vem sem dar por mim
Tudo vai e vem sem ter um fim

Vou sair, vou andar sozinho
Vou sair, vou dançar sozinho

————————————–

Eu nao sabia
O que era perder 
Vem mais um dia 
E eu sem esquecer

Refrão

[Link to embedded object]
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Taxi-Não sei se sei

Acordes: D  Bm  Em  G

Sem apostar 
Tudo perdi 
Sem arriscar 
Só defendi

Quando me dei 
não me prendi 
Nunca pensei 
Só conclui

Refrão:
Não sei se sei 
Viver sem ti 
Não sei se sei 
Viver sem ti

De tanto olhar 
Eu não te vi 
Tentei escutar 
E não te ouvi

Não perguntei 
Só respondi 
Não procurei 
Nem descobri

Refrão

Andei,
Não sei como cheguei aqui
Parei,
Não posso mais viver sem ti

Quero te ter
Já decidi
Eu vou correr
Atrás de ti

Refrão

[Link to embedded object]
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Taxi-Chiclete

Nesta soam melhor os acordes de barra tocados num trate mais superior

F#m Bsus2
E como tudo o que é coisa que promete

F#m Bsus2
A gente vê como uma chiclete

E F#m Bsus2
Que se prova, mastiga e deita fora, sem demora

F#m Bsus2
Como esta música é produto acabado

F#m Bsus2
Da sociedade de consumo imediato

E F#m
Como tudo o que se promete nesta vida, chiclete

Refrão:
D E Bm
Chiclete, aua aua aua aua aua ah!
E F#m
aua aua aua aua aua ah! (chiclete)

E nesta altura e com muita inquietação
Faço um reparo e quero abrir uma excepção
Um casse-tete nunca será não, chiclete

Pra que tudo continue sem parar 
Fundamental levar a vida a dançar 
Nesta vida que tanto promete, chiclete

Refrão

E como tudo o que é coisa que promete
A gente vê como uma chiclete
Que se prova, mastiga e deita fora, sem demora
Como esta música é produto acabado
Da sociedade de consumo imediato
Como tudo o que se promete nesta vida, chiclete

Refrão

Usa-se a seguinte sequência até ao fim:
F#m D 
Bm  E
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Chiclete 
chiclete (x4)

http://www.youtube.com/watch?v=seeErhY4Xsg
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Tim-Voar

F Dm C 
Eu queria ser astronauta, 
Bb Am Gm 
O meu país não deixou,
F Dm C 
Depois quis ir jogar à bola, 
Bb Am Gm 
A minha mãe não deixou.

Tive vontade de voltar à escola, 
Mas o doutor não deixou, 
Fechei os olhos e tentei dormir, 
Aquela dor não deixou…

Refrão:
Bb C
Ó meu anjo da guarda,
F Bb 
Faz-me voltar a sonhar, 
Bb C 
Faz-me ser astronauta,
F
E voar…
O meu quarto é o meu mundo, 
O ecran é a janela,
Não choro em frente à minha mãe, 
Eu que gosto tanto dela.

Mas esta dor não quer desaparecer
Vai-me levar com ela…

Refrão

Bb
Acordar meter os pés no chão,
C
Levantar, pegar no que tens mais à mão, 
Bb C 
Voltar a rir, voltar a andar, voltar, voltar… 
(sequência inicial dos versos)
Voltarei… (8x)

[Link to embedded object]
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Trabalhadores do Comercio-Ou tas quietinho ou levas no focinho

Refrão: (2x)
A5
Ou tas quietinho ou levas no focinho(4x)
E5 D5
Ta quietinho e caladinho
A5
Ou tas quietinho ou levas no focinho

A5
Já não quero mais comer
Já estou farto de ir à escola 
O que eu gosto é de correr 
E de andar ao chuto à bola.

Não visto mais calções
Nem bebam do que eu tenho 
Não me deiam encontrões 
Quando caio eu não saio.

D5 A5
Cala essa boca, não digas isso, isso é pecado
D5 A5
Olha que o Pai e o Jesus fica zangado.
D5 A5 E5
Não custa nada por o sabudo a ser delicado

Refrão

A5
Já estou farto de ir à Missa e de rezar o Pai-nosso
E não gosto que me obriguem a comer do que não gosto
Só me impingem babozeiras
Só me querem magoar
E são tantas as asneiras mas eu tenho que calar.

D5 A5
Cala essa boca, não digas isso, isso é pecado
D5 A5
Olha que o Pai e o Jesus fica zangado.
D5 A5 E5
Eu só pergunto mas ele fica todo atrapalhado.

[Link to embedded object]
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UHF-Cavalos de Corrida

D Bm 
Agora é que a corrida estoirou, 
D Bm
e os animais se lançam num esforço
D Bm
Agora é que todos eles aplaudem,
D Bm
a violência em jogo

Agora é que eles picam os cavalos, 
violando todas as leis
Agora é que eles passam ao assalto 
e fazem-no por qualquer preço

G A G A G A D Bm
Agora, agora, agora, agora, tu és um cavalo de corrida
G A G A G A D Bm
Agora, agora, agora, agora, tu és um cavalo de corrida

Agora é que a vida passa num flash e o paraíso é além 
Agora é que o filme deste massacre é a rotina Zé Ninguém 
Agora é que perdeste o juízo, a jogar esta cartada
Agora é que galopas já ferido, procurando abrir passagem

[Link to embedded object]
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UHF-Sou Benfica

Em C G D 
Somos milhões e uma só alma 
Em C G D 
esta alegria de estarmos aqui
Em C G D 
erguendo a voz solto a bandeira 
Em C G D 
ser do Benfica todos por ti

Refrão:
G5 C5 D5
sou soooou sou soooou Benfiiiiiiiiiiiiiiiiica (varias vezes)

nobre é a história da grande águia 
de ouro e glória, nas provas ganhas 
somos a força aqui presente
anda Benfica vamos para a frente

Refrão

[Link to embedded object]
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UHF-Sarajevo

Capo 3ª casa

Am C Am C   D
Diz-me que este verão foi mentira
Am C Am C   D
Nada disto está a acontecer
Am C Am C   D
Sarajevo, um alvo nas miras
Am C Am C   D
E os polícias do mundo estão a ver

Refrão:
Em
Jugoslávia bonita 
Filha da Europa 
Fronteiras malditas

G
Que o ódio devora
D F Em
Sarajevo, Sarajevo.

Am C D (3x)

É no centro do velho continente
Que a matança das raças se consome
Esse homem de pé deve morrer
No terreiro da caça só o medo se move.

Refrão

C F Am
Sarajevo não tem fim
C F Am
A vergonha está isenta
C F Am
Assim apodrece um país
G Am C  D
No palco deste planeta.

Refrão

O pior dos animais anda à solta
A vingança nos olhos ancestrais
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Solução final que se retoma
Hitler à mesa dos chacais.

Refrão
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UHF-Matas-me com o teu olhar

Esta musica tem uma sequência que é tocada ao longo de grande parte da musica:
C#5 A5   C#5  E5  D#5

(sequência durante este e os outros versos) 
Noites frias de marfim
Noites frias ao luar
A conversa já no fim
Matas-me com o teu olhar.

Refrão:
E B C#5  A5   C#5  E5  D#5
Matas-me com o teu olhar
E B C#5  A5   C#5  E5  D#5
Matas-me com o teu olhar.

Sabes que esta vida corre 
Como a sombra pelo chão 
Nada fica, tudo foge
Ouve a voz do coração. 

Refrão

São como cubos de gelo
Que eu sinto ao tocar As 
palavras têm medo Matas-
me com o teu olhar.

Refrão

F#5 G#5
Com o teu olhar.

Matas-me com o teu olhar 
Matas-me com o teu olhar. 
Matas-me com o teu olhar 
Matas-me com o teu olhar. 
Com o teu olhar.

http://www.youtube.com/watch?v=FRnGGQWVhUQ
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Viralata-Ivone

Bb5 D#5
Ivone era moça prendada
Bb5 C5
Muito dada e ate da melhores
Bb5 D#5
Mas tinha uma panca naquela cabeça
Bb5 C5 Bb5
Queria ter mamas maiores

Pegou no dinheiro da universidade
Agora que é maior de idade
Ligou ao doutor, pagou sem pudor
E la foi lambeira p’ra cidade

Refrão:
Bb5 D#5 Bb5 C5
Oh ivone, oh ivone, oh ivone atende o telefone
Bb5 D#5 Bb5 C5 Bb5
Oh ivone, oh ivone, tenho saudades das mamas de silicone

Voltou para a santa terrinha
Numa bela manha de nevoeiro
De farois ligados, eriçados e espetados
Dava para ver o cabo carvoeiro

Agora já vem avantajada
Não queria saber de mim para nada 
De coro da igreja a menina da mamã 
Agora é a rainha do sutien

Refrão
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Virgem Suta-Tomo conta desta tua casa

Gm
Tomo conta desta tua casa

D
Imprópria para amar, sei lá porquê
Não consigo agarrar o que me resta

Gm
Pedaços do que foste, e ninguém vê

Rendido ao teu sofá, nele me encontro 
Repouso agora em sono mal dormido 
Pretendo esclarecer o desencontro
Do nosso amor que há muito anda perdido

Refrão:
Cm
Eu sei

Gm
Que não é fácil conversar nem decidir

D
Nem tudo é falso e sem cor vamos mentir

Gm
Que a perversão será ainda mais real(2x)

A leve embriaguez passa a febre
Num quente desconforto de um mendigo
Que aguarda numa esperança duvidosa
O gesto carinhoso de um abrigo

Pensar, sentir, querer, é tão confuso 
A sensação da dor está revelada 
Agora o que fazemos de nós dois? 
Vivemos como se não fosse nada

Refrão
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Virgem Suta-Dança de Balcão

F#m G#m
Teima, a preguiça a tomar posse

F#m
Este corpo já pesado,

G#m
Belo vinho meu ele fosse,

D
Não estaria aqui plantado.

F#m
Mas já leva minha conta

A
Que tabernas, agradece

G#m
Mais dinheiro eu tivesse
D E7
E ficaria, ficaria todo cá.

Refrão:
E

Brinde a nós,
B

Brinde aos avós.
D A

Que se houver céu não estão lá sós.
E

Brinde a vós,
B

E já sem voz.
D A

Brinde a quem aí vier.

Teima, a preguiça a ser maior
E a vontade de abalar 
Mais um copo abaladiço 
E outro p’ra recomeçar 
Esta dança de balcão, 
Que à parte os abraços 
Nada deixa, nada fica
Nas histórias, nas histórias
P’ra contar.

Refrão
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Virgem Suta-Linhas Cruzadas

A B 
Reajo a esse incomodo olhar 
Dm
Nem quero acreditar
E
Que vem na minha direção
A B 
Há dias que estou a reparar 
Dm
Nem queres disfarçar 
Roubas a minha atenção 
(igual)
Aprecio o teu dom de tornar 
Num clique o meu falar 
Numa total confusão 
Confesso que só de imaginar 
Que te vou encontrar
Me sobe à boca o coração

(Refrão)

A
E falas de ti
B
E Falas do tempo
Dm
Prolongas o momento
E
De um simples cumprimentar
A
Falas do dia
B
Falas da noite
Dm
Nem sei que responda
Perdido no teu olhar

É certo que sempre ouvi dizer
Que do querer ao fazer
Vai um enorme esticão
Mas haverá quem possa negar
Que querer é poder
E o nunca é uma invenção
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Bem sei que este nosso cruzar
Pode até nem passar
De um capricho sem valor 
Mas porque raio hei-de evitar 
Se esse teu ar
Me trouxe ao sangue calor

http://www.youtube.com/watch?v=rz7Giz9clMM
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Xutos e Pontapés-Chuva Dissolvente

Acordes do verso:  Am   C G   D

Entre a chuva dissolvente 
No meu caminho de casa 
Dou comigo na corrente 
Desta gente que se arrasta

Metro, túnel, confusão 
Entre súor despertino 
Mergulho na multidão 
No dia a dia sem destino

Putos que crescem sem se ver 
Basta pô-los em frente à televisão 
Hão-de um dia se esquecer
Rasgar retratos, largar-me a mão

Hão-de um dia se esquecer 
Como eu quando cresci 
Será que ainda te lembras 
Do que fizeram por ti?

Refrão:
Am G
E o que foi feito de ti?
Am D 
E o que foi feito de mim? 
Am G
E o que foi feito de ti?
D (volta aos dos versos) 
Já me lembrei, já me esqueci

Quando te livrares do peso 
Desse amor que não entendes 
Vais sentir uma outra força 
Como que uma falta imensa

E quando deres por ti 
Entre a chuva dissolvente 
És o pai de uma criança 
No seu caminho de casa

Refrão
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http://www.youtube.com/watch?v=jM-ZcgrU4-c
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Xutos e Pontapés-Circo de Feras

G
A vida Vai torta, jamais se endireita
C
O azar persegue
G
Esconde-se `a espreita
G
nunca dei um passo, que fosse o correcto
C
Eu nunca fiz nada
G
Que batesse certo

Refrão
A
E enquanto esperava, no fundo da rua
C
Pensava em ti, e em que sorte era a tua
G D
Quero-te tanto  (quero-te tanto) Quero-te tanto

De modos que a vida, circo de feras E os 
entretantos, sao as minhas feras Nunca 
dei um passo, que fosse o correcto Eu 
nunca fiz nada
Que batesse certo

Refrão

http://www.youtube.com/watch?v=txtyzWLPy50
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Xutos e Pontapés-Contentores

A5
A carga pronta metida nos contentores

D5
Adeus aos meus amores que me vou

A5 E5
P’ra outro mundo
D5 A5 E5
É uma escolha que se faz
D5 A5
O passado foi lá atrás

A5
A carga pronta metida nos contentores

D5
Adeus aos meus amores que me vou

A5
P’ra outro mundo
A5
Num voo nocturno num cargueiro espacial

D5
Não voa nada mal isto onde vou

A5 E5
P’lo espaço fundo

D5 A5 E5
Mudaram todas as cores
D5 A5
Rugem baixinho os motores
E5 A5
E numa força invencível
E5 A5
Deixo a cidade natal
A5
Não voa nada mal
A5
Não voa nada mal

Pela certeza dum bocado de treva 
De novo Adão e Eva a renascer 
No outro mundo
Voltar a zero num planeta distante
Memória de elefante talvez
O outro mundo

205



Portuguesas
Xutos e Pontapés-Contentores

É uma escolha que se faz
O passado foi lá atrás 
E nasce de novo o dia 
Nesta nave de Noé 
Um pouco de fé (x2)

http://www.youtube.com/watch?v=ck8fN-hrAoM
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Zé Amaro-Malhão do beijo

Acordes: G   D

Meu amor pediu-me um beijo (2x) 
E eu dei-lhe um beijo na testa (2x)
Ela disse mais abaixo, mais abaixo temos festa
E entao eu fui mais abaixo
Dei-lhe um beijinho na boca
Ela logo respondeu, mais abaixo eu fico louca

E entao eu fui mais abaixo (2x)
E dei-lhe um beijinho no seio (2x)
Ela disse mais abaixo, oh zé nao tenhas receio

E entao eu fui mais abaixo (2x) 
Dei-lhe um beijo no umbigo (2x)
Ela disse mais abaixo, mais abaixo nao ha perigo

E entao eu fui mais abaixo (2x) 
E beijei-lhe os pés sensuais (2x)
Ela disse mais acima, ja foste abaixo demais

E entao eu fui mais acima (2x)
E dei-lhe um beijo nas canelas (2x)
Ela disse mais acima, mais acima é que são elas
E entao eu fui mais acima
De-lhe um beijo no joelho
Ela logo respondeu, estás perto do aparelho

E então eu fui mais acima (2x) 
Dei-lhe um beijo na virilha (2x)
Ela disse mais ao lado, mais ao lado é maravilha

Entao eu fui mais ao lado (2x) 
E meu coraçao parou (2x)
Dou-te um beijo em todo o lado, so aí é que eu nao dou

Para acabar a confusão (2x) 
E pra te fazer feliz (2x)
Decidi dar-te um beijinho, na ponta do teu nariz

[Link to embedded object]
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Brasileiras
Cidinho & Doca-Rap das Armas

Acordes: C Dm G C

Parapapapapapapapapa 
Paparapaparapapara clack bum 
Parapapapapapapapapa

Morro do Dendê é ruim de invadir Nois, 
com os Alemão, vamo se diverti Porque no 
Dendê eu vo dizer como é que é Aqui não 
tem mole nem pra DRE
Pra subir aqui no morro até a BOPE treme 
Não tem mole pro exército civil nem pra PM 
Eu dou o maior conceito para os amigos meus
Mais Morro Do Dendê Também é terra de Deus

Fé em Deus, DJ 
Vamo lá

Acordes: C# D#m G# C#

Parapapapapapapapapa 
Parapapapapapapapapa 
Paparapaparapapara clack bum 
Parapapapapapapapapa

Morro do Dendê é ruim de invadir Nois, 
com os alemão, vamo se diverti Porque no 
Dendê eu vo dizer como é que é Aqui não 
tem mole nem pra DRE
Pra subir aqui no morro até a BOPE treme 
Não tem mole pro exército civil nem pra PM 
Eu dou o maior conceito para os amigos meus 
Mas morro do Dendê também é terra de Deus

Vem um de AR15 e outro de 12 na mão
Vem mais um de pistola e outro com 2oitão
Um vai de URU na frente escotando o camburão
Tem mais dois na retaguarda mas tão de Glock na mão
Amigos que eu não esqueço nem deixo pra depois
Lá vem dois irmãozinho de 762
Dando tiro pro alto só pra fazer teste
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De ina-ingratek, pisto-uzi ou de winchester
É que eles são bandido ruim e ninguém trabalha
De AK47 e na outra mão a metralha 
Esse rap é maneiro eu digo pra vocês, 
Quem é aqueles cara de M16
A vizinhaça dessa massa já diz que não agüenta
Nas entradas da favela já tem ponto 50
E se tu toma um pá, será que você grita
Seja de ponto 50 ou então de ponto 30
Mas se for Alemão eu não deixo pra amanhã 
Acabo com o safado dou-lhe um tiro de pazã 
Porque esses Alemão são tudo safado
Vem de garrucha velha dá dois tiro e sai voado
E se não for de revolver eu quebro na porrada
E finalizo o rap detonando de granada

[Link to embedded object]
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Darvin-Pensa em mim

Acordes: Bm  G  D  A

Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar
Quero ficar só contigo, não vou poder voar
Por que parar pra refletir se meu reflexo é você? 
Aprendendo uma só vida, compartilhando prazer

Porque parece que na hora eu não vou aguentar 
Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar? 
Como num filme, no final tudo vai dar certo
Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto?

Refrão:
Pense em mim, que eu to pensando em você
E me diz, o que eu quero te dizer
Vem pra cá, pra ver que juntos estamos
E te falar, mais uma vez que te amo

O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre
Intimidade, brincadeiras, só a gente entende
Pra quem fala que namorar é perder tempo eu digo
Há muito tempo não cresci o que eu cresci contigo

Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado
Sempre acontece, o tempo para quando eu to do seu lado 
A noite chega eu fecho os olhos, é você que eu vejo 
Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo

Refrão

[Link to embedded object]
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Hallux & Nuno Fernandez Feat. Marcus - Bem Gostosinho (Mulher Solteira)

Hallux & Nuno Fernandez Feat. Marcus - Bem Gostosinho (Mulher Solteira)

Acordes: D#9  D#9  A#  Cm

É quem esta aí?
Se tem mulher solteira da um grito que eu quero ouvir. (2x)

Eu hoje vim pra festa, vim pra namorar 
Eu vou beijar na boca até o dia clarear. 
Se voce der bobeira eu vou te pegar
Não é brincadeira tou doido pra te amar

Te amar bem gostosinho com muita paixao
Quem quiser agora bata na palma da mão (2x)

[Link to embedded object]
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Jorge e Mateus-Amo noite e dia

C#m A9
Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu
C#m A9
Alguma chave, algum segredo, que me prende ao seu
C#m A9
Um jeito perigoso de me conquistar
E B4
Teu jeito tão gostoso de me abraçar

C#m A9
Tudo se perde, se transforma, se ninguém te vê
C#m A9
Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você
C#m A9
O tempo já não passa, só anda pra trás
E B4
Me perco nessa estrada não aguento mais

Refrão: (C#m A9  E  B4) 
Iê, iê
Passa o dia, passa a noite tô apaixonado 
Coração no peito sofre sem você do lado 
Dessa vez tudo é real, nada de fantasia 
Saiba que eu te amo, amo noite e dia

[Link to embedded object]
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Los Hermanos-Anna Julia

Afinação: meio tom abaixo do normal: D# G# C# F# A# D#

E C#m G#m
Quem te ver passar assim por mim

A B
Não sabe o que é sofrer.
E C#m G#m  A B
Ter que ver você assim sempre tão linda.
E C#m G#m A B 
Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar 
E C#m G#m
Na certeza de um amor 
A B C#m 
me achar um nada,

G#m
Pois sem ter teu carinho

A
eu me sinto sozinho

B
eu me afogo em solidão… 

(E  A  B)

Oh Anna Juliaaaaa (2x)

(igual ao anterior)
Nunca acreditei na ilusão de ter você pra mim. 
Me atormenta a previsão do nosso destino.
Eu passando o dia a te esperar, 
você sem me notar.
Quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara, 
Um alguém sem carinho.
Será sempre um espinho 
dentro do meu coração.

Oh Anna Juliaaaaa (2x)

C#m G#m   A E 
Sei que você já não quer o meu amor, 
C#m G#m A E
Sei que você já não gosta de mim,
C#m G#m A E
Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou,
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C#m G#m A B
Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim. 

Oh Anna Juliaaaaa (3x)

http://www.youtube.com/watch?v=-PArDXQX-4M
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LS Jack-Carla

Verso: Bm  Em  A  A

Eu cheguei a deixar 
Vestígios pra você me achar 
Foi assim
Que entreguei meu coração devagar
Eu tentei te roubar
Aos poucos pra você notar
Que fui eu
Te guardei onde ninguém vai tirar
No fundo dos meus olhos
Pra dentro da memória te levei
Amor você me tentou

Refrão: D   G  Em   A
Oh! Carla
Eu te amei como jamais
Um outro alguém vai te amar 
Antes que o sol pudesse acordar 
Eu te amei
Oh! Carla

http://www.youtube.com/watch?v=UlwS1-d7oyo
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Mc Leozinho-Ela so pensa em Beijar (se ela dança eu danço)

Acordes: Bbm7  Cm7

Se ela dança, eu danço! 
Se ela dança, eu danço! 
Se ela dança, eu danço! 
Falei com o DJ (2x)

Pra fazer diferente, 
Botar chapa quente 
Pra gente dançar.
Me diz quem é a menina
Que dança e fascina,
Que alucina querendo beijar.

Se ela dança, eu danço! 
Balancei no balanço, 
Nesse doce encanto
Que me faz cantar.

Que é quando eu te vejo, 
Desperta o desejo,
Eu lembro do seu beijo
E não paro de sonhar.

Ela só pensa em beijar, 
Beijar, beijar, beijar!
E vem comigo dançar, 
Dançar, dançar, dançar!…

Vem viver esse sonho!
Eu te proponho, até suponho, 
Vai se apaixonar
Por essa alegria que contagia
A melodia que te faz dançar.

Eu viajei no teu corpo,
Descobri o teu gosto, 
Deslizei no teu rosto 
Só prá te beijar.

Dê uma chance! 
Quem sabe esse lance 
Vai virar um romance
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E a gente vai namorar?

Ela só pensa em beijar, 
Beijar, beijar, beijar!
E vem comigo dançar, 
Dançar, dançar, dançar! (2x)

Se ela dança, eu danço! 
Se ela dança, eu danço! 
Se ela dança, eu danço! 
Falei com o DJ (2x)

Pra fazer diferente, 
Botar chapa quente 
Pra gente dançar.
Me diz quem é a menina
Que dança e fascina,
Que alucina querendo beijar.

Se ela dança, eu danço! 
Balancei no balanço, 
Nesse doce encanto
Que me faz cantar.

Que é quando eu te vejo, 
Desperta o desejo,
Eu lembro do seu beijo
E não paro de sonhar.

Ela só pensa em beijar, 
Beijar, beijar, beijar!
E vem comigo dançar, 
Dançar, dançar, dançar! (2x)

Se ela dança, eu danço! 
Se ela dança, eu danço! 
Se ela dança, eu danço!
Se ela dança, eu danço! (2x)

-eN25Cezvsc
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Netinho-Milla

Netinho-Milla

D G
E tudo começou
A D
A um tempo atrás

G A
Na ilha do sol
D G
Destino te mandou de volta
A D G   A
Para o meu cais(2x)

Bm F#m
No coração ficou
G D
Lembranças de nós dois 
Bm F#m 
Como ferida aberta
D D7
Como tatuagem…

G A
Ô Milla!

F#m
Mil e uma noites

Bm
De amor com você

G
Na praia, num barco

A
No farol apagado

F#m
Num moinho abandonado

Bm
Numa grande alto astral…

G
Lá em Hollywood

A
Prá de tudo rolar

F#m
Vendo estrelas caindo

Bm
Vendo a noite passar

G A G A
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Eu e você, na ilha do sol
D

Na ilha do sol…

http://www.youtube.com/watch?v=drtbbJ-niTc
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Papas da Língua-Eu sei

Intro: C  G   Em  Bm7 (2x)

Verso: C  G   Em  D
Eu sei
Tudo pode acontecer
Eu sei
Nosso amor não vai morrer

Verso2: Em  Bm7  C  G
Vou pedir aos céus 
Você aqui comigo 
Vou jogar no mar

D7
Flores prá te encontrar…

(verso1) 
Não sei…
Por que você disse adeus
Guardei!
O beijo que você me deu
(Verso2)
Vou pedir aos céus 
Você aqui comigo 
Vou jogar no mar
Flores para te encontrar…

Refrão: C  G  C  G
Hey, Yei…
You say good-bye 
And I say hello 
You say good-bye

D7
And I say hello

(Verso1) 
Não sei
Por que você disse adeus
Não sei
Guardei
O beijo que você me deu

(verso2)
Vou pedir aos céus
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Você aqui comigo
Vou jogar no mar
Flores prá te encontrar…

http://www.youtube.com/watch?v=AKEoT7NQNiU
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Senhores Cafetões-Ela quer dançar

Acordes: G#m C#m7 B9 G#m

Ela quer dançar
Ela quer mexer
No verão esta doida pra derreter 
Vem dançar, vem rebolando 
Embalando a noite inteira
É o bonde dos señores agitando a quebradeira

Chegou fim de semana a gatinha quer dançar 
Combina com as amigas para onde vão zuar 
Rebolando a noite toda esta gata me fascina 
Ela é minha garota
Ela é minha menina…

[Link to embedded object]
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Vanessa da Mata e Ben Harper-Boa Sorte

(C#m E  B  F#) 
É só isso
Não tem mais jeito
Acabou
Boa sorte
Não tenho o que dizer
São só palavras 
E o que eu sinto 
Não mudará

(C#m E  B  F#)
Tudo o que quer me dar
É demais É 
pesado Não 
há paz
Tudo o que quer de mim
Irreais 
Expectativas 
Desleais

(C#m E  B  F#)
That’s it
There is no way
It’s over
Good luck
I have nothing left to say
It’s only words 
And what l feel 
Won’t change

(Refrão)
(C#m E  B  F#)
Tudo o que quer me dar 
(Everything you want to give me) 
É demais
(It too much) 
É pesado
(It’s heavy) 
Não há paz
(There is no peace)
Tudo o que quer de mim 
(All you want from me) 
Irreais
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(Isn´t real) 
Expectativas 
(Expectations) 
Desleais

(C#m  A  F# F#) 
Mesmo, se segure 
Quero que se cure 
Dessa pessoa
Que o aconselha
Há um desencontro
Veja por esse ponto
Há tantas pessoas especiais

(C#m  A  F# F#)
Now even if you hold yourself
I want you to get cured
From this person
Who advises you
There is a disconnection
See through this point of view
There are so many special people in the world
So many special people in the world… in the world
All you want all you want

(Repete refrão) 

(C#m  A  F# F#)
Now were falling (falling), falling (falling) into the night (into the night), 
Falling (falling), falling (falling) into the night (um bom encontro é de dois), 
Now were falling (falling), falling (falling) into the night (into the night), 
Falling (falling), falling (falling) into the night.

http://www.youtube.com/watch?v=Jw6TnHYUkPg

Internacionais
Alicia Keys-No one

Chords: E  B   C#m  A

I just want you close
Where you can stay forever
You can be sure
That it will only get better
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You and me together 
Through the days and nights 
I don’t worry ’cause
Everything’s gonna be allright

People keep talking
They can say what they like
But all I know is
Everything’s gonna be allright

No one, no one, no one
Can get in the way of what I’m feeling
No one, no one, no one
Can get in the way of what I feel
For you, you, you
Can get in the way of what I feel for you

When the rain is pouring down
And my heart is hurting 
You will always be around 
This I know for certain

You and me together 
Through the days and nights 
I don’t worry ’cause
Everything’s gonna be alright

People keep talking
They can say what they like
But all I know is
Everything’s gonna be alright

No one, no one, no one
Can get in the way of what I’m feeling
No one, no one, no one
Can get in the way of what I feel
For you, you, you
Can get in the way of what I feel

I know, some people search the world
To find something like what we have
I know, people will try
Try to divide something so real
So ’till the end of time
I’m telling you
That no one
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No one, no one
Can get in the way of what I’m feeling
No one, no one, no one
Can get in the way of what I feel for you 

oh oh oh…

[Link to embedded object]
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Bobby McFerrin-Don't Worry, be Happy

Bobby McFerrin-Don't Worry, be Happy

Chords: B  C#m  E  B

Here’s a little song I wrote
You might want to sing it note for note
Don’t worry, be happy

In every life we have some trouble
But when you worry you make it double
Don’t worry, be happy

Don’t worry, be happy now
Oo, ooo…

Don’t worry, be happy(4x) 
Oo, ooo…

Ain’t got no place to lay your head 
Somebody came and took your bed 
Don’t worry, be happy

The land-lord say your rent is late
He may have to litigate
Don’t worry, be happy

Look at me, I’m happy

Don’t worry…….. be happy

let me give you my phone number
when you worry, call me I will make you happy

Don’t worry…… be happy

Ain’t got no cash, ain’t got no style 
Ain’t got no girl to make you smile 
Don’t worry, be happy

‘Cause when you worry your face will frown
And that will bring everybody down
So don’t worry, be happy

Don’t worry, be happy now
Oo, ooo…
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Don’t worry, be happy (4X) 
Oo, ooo…

Don’t worry, don’t worry, don’t do it, be happy
Let the smile on your face
Don’t bring everybody down like this

Don’t worry, people will soon pass 
what ever it is

Don’t worry, be happy

I am not worried, “I am happy” 

[Link to embedded object]
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Bodyrockers-I like the way you move

Chords: G#5  F#5  G#5 (3x) 
C#5   B5

There’s so many things i like about you, I 
I just don’t know where to begin,

I like the way you, look at me with those beautiful eyes, 
I like the way you, act all surprised,
I like the way you, sing along,
I like the way you, always get it wrong, 
I like the way you, clap your hands,
I like the way you, love to dance,
I like the way you, put your hands up in the air, 
I like the way you, shake your hair,
I like the way you, like to touch,
I like the way you, stare so much,

Chords: C#5  B5 (2x) 
C#5

but most of all
Yeah
most of all

(stop)
I like the way you move

Again the same inicial chords. 
Enjoy 

[Link to embedded object]
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B.o.B & Hayley Williams-Airplanes

Chords: F#m   Dsus2 A   E/G# (repeat throught the chorus and the verses) 

CHORUS:
Can we pretend that airplanes in the night sky are 
like shooting stars
I could really use a wish right now, a wish right 
now, a wish right now
Can we pretend that airplanes in the night sky are 
like shooting stars
I could really use a wish right now, a wish right 
now, a wish right now

I could use a dream or a genie or a wish
To go back to a place much simpler than this
‘Cause after all the partyin’ and smashin’ and 
crashin’
And all the glitz and glam and the fashion
And all the pandemonium and all the madness 
There comes a time when you fade to the blackness 
And when you’re starin at the phone in your lap
And you hopin’ but them people never call you back
But that’s just how the story unfolds
You get another hand soon after you fold
And when your plans unravel in the sand
What would you wish for if you had one chance? 
So airplane airplane sorry I’m late
I’m on my way so don’t close that gate
If I don’t make that then I’ll switch my flight and
I’ll be right back at it by the end of the night

Chorus

Yeah somebody take me back to the days
Before this was a job before I got paid
Before it ever mattered what I had in my bank
Yeah back when I was trying to get into the subway
And back when I was rappin for the hell of it
But nowadays we rappin’ to stay relevant
I’m guessing that if we could make some wishes out or 
airplanes
Then maybe oh maybe I’d go back to the days
Before the politics that we call the rap game
And back when ain’t nobody listened to my mix tape
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And back before when I tried to cover up my slang
But this is for the Decatur what’s up Bobby Ray
So can I get a wish to end the politics
And get back to the music that started this shit
So here I stand and then again I say
I’m hopin we can make some wishes outa airplanes

Chorus

[Link to embedded object]
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Cee-lo Green-Fuck You

Chords: C  D7  F  C (bar chords)  acordes em barra

(Chorus)
I see you driving ’round town 
With the girl i love and i’m like, 
Fuck you!
Oo, oo, ooo
I guess the change in my pocket
Wasn’t enough i’m like, 
Fuck you!
And fuck her too!
I said, if i was richer, i’d still be with ya
Ha, now ain’t that some shit? (ain’t that some shit?) 
And although there’s pain in my chest
I still wish you the best with a… 
Fuck you!
Oo, oo, ooo

Yeah i’m sorry, i can’t afford a ferrari, 
But that don’t mean i can’t get you there. 
I guess he’s an xbox and i’m more atari,
But the way you play your game ain’t fair.

I picture the fool that falls in love with you
(oh shit she’s a gold digger) 
Well
(just thought you should know nigga) 
Ooooooh
I’ve got some news for you
Yeah go run and tell your little boyfriend

(chorus)

Now i know, that i had to borrow, 
Beg and steal and lie and cheat.
Trying to keep ya, trying to please ya.
‘Cause being in love with you ass ain’t cheap.

I picture the fool that falls in love with you
(oh shit she’s a gold digger) 
Well
(just thought you should know nigga) 
Ooooooh

232



Internacionais
Cee-lo Green-Fuck You

I’ve got some news for you
i really hate yo ass right now
(chorus)

Now baby, baby, baby, why d’you wanna wanna hurt me so bad? 

(so bad, so bad, so bad)
I tried to tell my mamma but she told me
“this is one for your dad”
(your dad, your dad, your dad) 
Uh! Whhhy? Uh! Whhhy? Uh! 
Whhhy lady? Oh! I love you oh! 
I still love you. Oooh!

(chorus) http://www.youtube.com/watch?v=pc0mxOXbWIU
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Creed-My Sacrifice

Verse: D  D  Bm  G
Hello my friend, we meet again
It’s been awhile, where should we begin? 
Feels like forever
Within my heart are memories
Of perfect love that you gave to me
Oh, I remember

Chorus: D  A Bm  G
When you are with me, I’m free
I’m careless, I believe
Above all the others we’ll fly 
This brings tears to my eyes 
My sacrifice

Verse: D D Bm G
We’ve seen our share of ups and downs
Oh how quickly life can turn around
In an instant
It feels so good to reunite
Within yourself and within your mind
Let’s find peace there

Chorus

[Link to embedded object]
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David Guetta-When Love Takes Over

Chords: F#   C#m  B   F#

It’s complicated, it always is
That’s just the way it goes
Feels like I waited so long for this
I wonder if it shows

Head under water, now I can’t breathe
It never felt so good
Cause I can feel it coming over me
I wouldn’t stop it if I could

When love takes over (yeah, ah, yeah) 
You know you can’t deny
When love takes over (yeah, ah, yeah)
‘Cause something’s here tonight

Give me a reason, I gotta know
Do you feel it too?
Can’t you see me here all alone
And this time I blame you

Looking out for you to hold my hand
It feels like I could fall
Now love me right, like I know you can
We could lose it all

When love takes over (yeah, ah, yeah) 
You know you can’t deny
When love takes over (yeah, ah, yeah)
‘Cause something’s here tonight

Tonight, tonight, tonight, tonight 
Tonight, tonight, tonight, tonight 
Tonight, tonight, tonight, tonight 
Tonight, tonight, tonight, tonight

And I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I’ll be loving you all the time, it’s true
Cause I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I’ll want to make it right, with you

When love takes over 
When love takes over 
When love takes over
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When love takes over 
When love takes over 
When love takes over 
When love takes over

Over, over, over 
Over, over, over 
Over, over, over

When love takes over (yeah, ah, yeah) 
You know you can’t deny
When love takes over (yeah, ah, yeah)
‘Cause something’s here tonight.

[Link to embedded object]
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Daddy Yankee-Gasolina

Chords: F   F#

(Jo! Jo! Jo! Jo!) 
(Jo! Jo! Jo! Jo!) 
(Who’s this?) 
(Da-ddy!)
(Yan-kee!)

Zumbale mambo pa’ que mi gata prenda lo motore… 
Zumbale mambo pa’ que mi gata prenda lo motore… 
Zumbale mambo pa’ que mi gata prenda lo motore… 
Que se preparen que lo que viene es pa’ que le den… 
(Duro!) Mamita, yo se que tu no te me vas a quitar… 
(Duro!) Lo que me gusta es que tu te dejas llevar… 
(Duro!) Todos los weekend’es ella sale a vacilar.. 
(Duro!) Mi gata no para de janguear,porque…

A ella le gusta la gasolina
(Dame mas gasolina!)
Cómo le encanta la gasolina
(Dame mas gasolina!)
A ella le gusta la gasolina
(Dame mas gasolina!)
Cómo le encanta la gasolina
(Dame mas gasolina!)

Ella prende las turbinas
No discrimina
No se pierde ni un party de marquesina
Se asicala hasta pa’ la esquina
Luce tan bien que hasta la sombra le combina
Asesina, me domina
Janguea en carros, motoras y limosinas
Llena su tanque de adrenalina
Cuando escucha reggaeton en la cocina

A ella le gusta la gasolina
(Dame más gasolina!)
Cómo le encanta la gasolina
(Dame más gasolina!)
A ella le gusta la gasolina
(Dame más gasolina!)
Cómo le encanta la gasolina
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(Dame más gasolina!)

Aqui nosotros somos los mejores, no te me ajores
En la pista nos llaman “Los Matadores” 
Tu haces que cualquiera se enamore 
Cuando bailas al ritmo de los tambores 
Esto vá pa’ las gatas de to’s colores
Pa’ las mayores, pa’ las menores
Pa’ las que son más zorras que los cazadores 
Pa’ las mujeres que no apagan sus motores 
Tenemos tu y yo algo pendiente
Tu me debes algo y lo sabes
Conmigo ella se pierde
No le rinde cuentas a nadie 
Tenemos tu y yo algo pendiente 
Tu me debes algo y lo sabes 
Conmigo ella se pierde
No le rinde cuentas a nadie

Zumbale mambo pa’ que mi gata prenda lo motore… 
Zumbale mambo pa’ que mi gata prenda lo motore… 
Zumbale mambo pa’ que mi gata prenda lo motore… 
Que se preparen que lo que viene es pa’ que le den… 
(Duro!) Mamita, ya yo se que tu no te me vas a quitar… 
(Duro!) Lo que me gusta es que tu te dejas llevar… 
(Duro!) Todos los weekend’es ella sale a vacilar.. 
(Duro!) Mi gata no pára de janguear, porque…

A ella le gusta la gasolina
(Dame mas gasolina!)
Cómo le encanta la gasolina
(Dame mas gasolina!)
A ella le gusta la gasolina
(Dame mas gasolina!)
Cómo le encanta la gasolina
(Dame mas gasolina!)

OHiHz2pwWho
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Don Omar feat Lucenzo-Danza Kuduro

Acordes: Bbm  F#  C#  G#

A&X
El Orfanato
Danza Kuduro (Plop, Plop, Plop…) 
Lucenzo
El Rey…!
La Mano Arriba
Cintura Sola
Da Media Vuelta
Danza Kuduro
No Te Canses Ahora 
Que Esto Sólo Empieza 
Mueve La Cabeza 
Danza Kuduro
La Mano Arriba
Cintura Sola
Da Media Vuelta
Danza Kuduro
No Te Canses Ahora 
Que Esto Sólo Empieza 
Mueve La Cabeza 
Danza Kuduro
Quien Puede Domar La Fuerza Del Mal Que Se Mete Por Tus Venas
Lo Caliente Del Sol Que Se Te Metió Y No Te Deja Quieta, Nena
Quien Puede Parar Eso Que Al Bailar Descontrola Tus Caderas (Sexy…!) 
Y Ese Fuego Que Quema Por Dentro Y Lento, Te Convierte En Fiera

Con La Mano Arriba
Cintura Sola
Da Media Vuelta
Sacude Duro
No Te Quites Ahora 
Que Esto Sólo Empieza 
Mueve La Cabeza 
Sacude Duro
Balançar que é uma loucura 
Morena vem o meu lado 
Ninguém vai ficar parado 
Quero ver mexe cú duro 
Balançar que é uma loucura 
Morena vem o meu lado 
Ninguém vai ficar parado
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Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi…
Vem para quebrar kuduro, vamos dançar kuduro
Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi…
Ta issa morena o loira vem balançar kuduro
Oi, oi, oi…
La Mano Arriba
Cintura Sola
Da Media Vuelta
Danza Kuduro

No Te Canses Ahora 
Que Esto Sólo Empieza 
Mueve La Cabeza 
Danza Kuduro

La Mano Arriba
Cintura Sola
Da Media Vuelta
Danza Kuduro
No Te Canses Ahora 
Que Esto Sólo Empieza 
Mueve La Cabeza 
Danza Kuduro
Balançar que é uma loucura 
Morena vem o meu lado 
Ninguém vai ficar parado 
Quero ver mexe cú duro 
Balançar que é uma loucura 
Morena vem o meu lado 
Ninguém vai ficar parado 
Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi…
vem para quebrar kuduro, vamos dançar kuduro
Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi…
Ta issa morena o loira vem balançar kuduro
Oi, oi, oi… 
El Orfanato
La Mano Arriba
Cintura Sola
Da Media Vuelta
Danza Kuduro
No Te Canses Ahora 
Que Esto Sólo Empieza 
Mueve La Cabeza 
Danza Kuduro

La Mano Arriba
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Cintura Sola
Da Media Vuelta
Danza Kuduro
No Te Canses Ahora 
Que Esto Sólo Empieza 
Mueve La Cabeza 
Danza Kuduro
A&X…

[Link to embedded object]
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David Guetta-Where Them Girls At feat Nicki Minaj & Flo Rida

Chords: Cm Cm  Bb  G#

So many girls in here, where do I begin? 
I seen this one, I’m bout to go in
Then she said, I’m here with my friends
She got me thinking and that’s when I said

Where them girls at, girls at? 
Where them girls at, girls at? 
Where them girls at, girls at?
So go get them, we can all be friends

[Flo Rida - Verse 1]

Hey, bring it on baby, all your friends
You’re the shit and I love that body
You wanna ball, lets mix it, I swear you’re good, I wont tell nobody
You got a BFF, I wanna see that girl, it’s all women invited 
Hair do’s and nails, that Louis, Chanel all up in the body 
President’s in my wallet, no rules I’m bout it
Blow the whistle for the hotties
I got it, shawty, it’s never too much, can’t be doing too much
10 to one of me, I can handle that love 
Outta of my reach, we can all get buzz 
Holla cause I’m free, no matter it’s no rush

Chorus:

So many boys in here, where do I begin? 
I seen this one, I’m bout to go in
Then he said, I’m here with my friends
He got to thinking and that’s when he said

Where them girls at, girls at? 
Where them girls at, girls at? 
Where them girls at, girls at?
So go get them, we can all be friends

[Nicki Minaj - Verse 2]

Peebe, peebe, who’s people barkin’ 
Two years ago I renewed my license
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Anyway why’d I start my verse like that
Cause I can do it, you can suck on a ballsack
No no I don’t endorse that, pause that, abort that
Just the other day mi go London, saw dat, kids down the street
Paparazzi, all dat
Hey hey what can I say? 
Day day day da-day day
Coming through the club all the girls in the back of me
This aint football why the f-ck they tryna tackle me?
Really, I pick dude at the bar like really, looking like he wanna good time like really
Said he had a friend for my home girl Lilly Lilly, Lilly, Lilly

So many girls in here, where do I begin? 
I seen this one, I’m bout to go in
Then she said, I’m here with my friends
She got me thinking and that’s when I said

[Hook]

Where dem girls at, girls at? 
Where dem girls at, girls at? 
Where dem girls at, girls at?
So go get them, we can all be friends

[Nicki Minaj]

Where my girls at uhh, hmm, uhh
Where my girls at uhh, hmm, uhh
Yo, where my girls at uhh, hmm, uhh
Yo, where my girls tryna get to jumpin’ 

Chorus

[Link to embedded object]
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Damian Marley & Bruno Mars-Liquor Store Blues

Chords: C#m  G#m  A  B 

Verse 1:
Standing at this liquor store,
Whisky coming through my pores, Feeling like I run this whole block.
Lotto tickets and cheap beer That’s why you can catch me here, Tryna scratch my way up to the top.

Hook:
Because my job got me going nowhere, so I ain’t got a thing to lose.
Take me to a place where I don’t care, this is me and my liquor store blues.

Chorus:
I’ll take one shot for my pain, One drag for my sorrow. 
Get messed up today, I’ll be ok tomorrow.
One shot for my pain, One drag for my sorrow. Get messed up today, I’ll be ok tomorrow.

Verse 2:
Me and my guitar tonight, singing to the city lights, tryna live on more than what I got. 
Cause ’68 Citrus ain’t gonna pay the rent, so I’ll be out here til they call the cops.

Hook

Chorus

Damian Marley:
Here comes junior gong
I’m flying like I’m Superman
I’m thinking that I run the whole block.

I don’t know if it’s just because 
Pineapple kush between my jaws 
Has got me feeling that I’m on top

Feeling like I would have stand up to the cops
I saw the puda? dey? guys
A got a hula? de? mas?

I got a talk and walk talking
And fly? making shop?
No kind? for you and the best? kick me drop

Chorus

244



Internacionais
Damian Marley & Bruno Mars-Liquor Store Blues

[Link to embedded object]
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David Guetta-Memories

Chords: Am Am  G  D

All the crazy shit I did tonight, 
Those would be the best memories, 
I just wanna let it go for the night,
That would be the best therapy for me.

Hey hey
Yeah yeah (X5)

It’s Gettin late but I don’t mind (7x) 

[Link to embedded object]
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David Guetta-Love is Gone

Chords: Em  Bm  Am  C  D

What are we supposed to do
After all that we’ve been through
When everything that felt so right is wrong
Now that the love is gone ?

There is nothing left to prove
No use to deny this simple truth
Can’t find the reason to keep holding on
Now that the love is gone, love is gone

[Link to embedded object]
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David Guetta-Gettin' Over You

Chords: F  Cm Eb  Bb

Chorus:
All the things I know right now 
If I only knew back then 
There’s no gettin’ over
No gettin over’
There’s just no getting over you.

Wish I could spin my world into reverse, just to have you back again
There’s no getting over
There’s no gettin over
There’s just no getting over you (you)!

Verse: F
We’re back
Hey hey I cant forget you baby
I think about you everyday
I tried to mascarate the pain
Thats why im next on the booth 
D-d-d dance to the groove
There is no there is no getting over you. 
Baby it feels so right
To dance to the beat up night
The heat between you and I retreat to the morning light
We like to live like class
And pour them shots up in the glass
But there is no,there is no getting over you. 
I’m a party, and party and party and party… 
And party and party and party…
I’m a party, and party and party and party… 
And party and party and party…

Chorus

F
I’m a party, and party and party and party… 
And party and party and party…
I’m a party, and party and party and party… 
And party and party and party…

People in the place
If you ever felt love
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Then you know what I’m talking about
There is no getting over
Aaaaaahhhhhh

I’m a party, and party and party and party… 
And party and party and party…
I’m a party, and party and party and party… 
And party and party and party…

[Link to embedded object]
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Diego Miranda-Ibiza for Dreams

Chords: B  F#  G#m  E

Away away away away away away away away

The sun
The sun is rising 
Starts another day 
Still
Still the magic 
of the night
Didn’t blow away

Chorus:
I want to live in ibiza 
Kiss the night and 
embrace the day
I want to live in ibiza
Feel your body and everybody
That´s the game we will play

The sexiest island
The powerful one
If you don’t have the spirit
Then you can´t return

[Link to embedded object]
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Diddy - Dirty Money-Coming Home

Chords: G  D  Bm  A

Chorus:
I’m coming home
I’m coming home
Tell the World I’m coming home
Let the rain wash away all the pain of yesterday
I know my kingdom awaits and they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home, I’m coming home
Tell the World that I’m coming

[Diddy]
Back where I belong, yeah I never felt so strong
(I’m back baby)
I feel like there’s nothing that I can’t try 
And if you with me put your hands high 
(put your hands high)
If you ever lost a light before, this ones for you
And you, the dreams are for you

I hear “The Tears of a Clown” 
I hate that song
I feel like they talking to me when it comes on
Another day another Dawn
Another Keisha, nice to meet ya, get the math I’m gone 
What am I ‘posed to do when the club lights come on 
Its easy to be Puff, its harder to be Sean
What if the twins ask why I aint marry their mom (why, damn!) 
How do I respond?
What if my son stares with a face like my own 
And says he wants to be like me when he’s grown 
Sh-t! But I aint finished growing
Another night the inevitible prolongs
Another day another Dawn
Just tell Taneka and Taresha I’ll be better in the morn’ 
Another lie that I carry on
I need to get back to the place I belong

Chorus

[Diddy]
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“A house is Not a Home”, I hate this song
Is a house really a home when your loved ones are gone
And n-ggas got the nerve to blame you for it
And you know you woulda took the bullet if you saw it
But you felt it and still feel it
And money can’t make up for it or conceal it
But you deal with it and you keep ballin’
Pour out some liquor, play ball and we keep ballin’
Baby we’ve been living in sin ’cause we’ve been really in love
But we’ve been living as friends
So you’ve been a guest in your own home 
It’s time to make your house your home 
Pick up your phone, come on

Chorus

[Diddy]
“Ain’t No Stopping Us Now”, I love that song 
Whenever it comes on it makes me feel strong 
I thought I told y’all that we won’t stop
We back cruising through Harlem, Viso blocks 
It’s what made me, saved me, drove me crazy 
Drove me away than embraced me
Forgave me for all of my shortcomings
Welcome to my homecoming
Yeah it’s been a long time coming
Lot of fights, lot of scars, lot of bottles
Lot of cars, lot of ups, lot of downs
Made it back, lost my dog (I miss you BIG) 
And here I stand, a better man! (a better man) 
Thankyou Lord (Thank you Lord)

Chorus

[Link to embedded object]
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Edward Maya-Stereo Love

Chords: C#m   A  E  B

When you’re gonna stop breaking my heart
I don’t wanna be another one 
Paying for the things I never done 
Don’t let go, don’t let go
To my love

Can I get to your soul?
Can you get to my thoughts?
Can you promise we won’t let go? 
All the things that I need
All the things that you need
You can make it feel so real

Cuz’ you can’t deny 
You’ve blown my mind 
When I touch your body
I feel I’m loosing control 
Cuz’ you can’t deny 
You’ve blown my mind 
When I see you baby
I just don’t wanna let go

I hate to see you cry
Your smile is a beautiful lie
I hate to see you cry
My love is dying inside

I can fix all those lies
But baby, baby I run, but I’m running to you
You won’t see me cry, I’m hiding inside
My heart is in pain but I’m smiling for you

I’ll post the acoustic version since it’s easier for you to understand the chords sequence in it. Enjoy.

http://www.youtube.com/watch?v=y9rjVBT6Esc
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Fort Minor-Remember the name

Chords: Cm Cm  Ab  Bb

You ready?! Let’s go!
Yeah, for those of you that want to know what we’re all about
It’s like this y’all (c’mon!)

Chorus:
This is ten percent luck, twenty percent skill 
Fifteen percent concentrated power of will 
Five percent pleasure, fifty percent pain
And a hundred percent reason to remember the name!

Mike! – He doesn’t need his name up in lights
He just wants to be heard whether it’s the beat or the mic
He feels so unlike everybody else, alone
In spite of the fact that some people still think that they know him
But fuck em, he knows the code
It’s not about the salary
It’s all about reality and making some noise
Making the story – making sure his clique stays up
That means when he puts it down Tak’s picking it up! Let’s go!

Who the hell is he anyway? 
He never really talks much
Never concerned with status but still leaving them star struck
Humbled through opportunities given despite the fact
That many misjudge him because he makes a living from writing raps
Put it together himself, now the picture connects
Never asking for someone’s help, or to get some respect
He’s only focused on what he wrote, his will is beyond reach
And now it all unfolds, the skill of an artist

This is twenty percent skill
Eighty percent beer
Be a hundred percent clear cause Ryu is ill
Who would’ve thought that he’d be the one to set the west in flames
And I heard him wreck it with The Crystal Method, “Name Of The Game” 
Came back dropped Megadef, took em to church
I like bleach man, why you had the stupidest verse?
This dude is the truth, now everybody’s giving him guest spots
His stock’s through the roof I heard he’s fuckin’ with S. Dot!

Chorus
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They call him Ryu, he’s sick
And he’s spitting fire
And mike got him out the dryer he’s hot
Found him in Fort Minor with Tak 
What a fuckin’ nihilist porcupine 
He’s a prick, he’s a cock
The type woman want to be with, and rappers hope he get shot
Eight years in the making, patiently waiting to blow 
Now the record with Shinoda’s taking over the globe 
He’s got a partner in crime, his shit is equally dope
You wont believe the kind of shit that comes out of this kid’s throat

Tak! – He’s not your everyday on the block 
He knows how to work with what he’s got 
Making his way to the top
He often gets a comment on his name
People keep asking him was it given at birth
Or does it stand for an acronym?
No he’s living proof, got him rocking the booth
He’ll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice 
Him and his crew are known around as one of the best 
Dedicated to what they do and give a hundred percent

Forget Mike – Nobody really knows how or why he works so hard
It seems like he’s never got time
Because he writes every note and he writes every line
And I’ve seen him at work when that light goes on in his mind
It’s like a design is written in his head every time 
Before he even touches a key or speaks in a rhyme 
And those motherfuckers he runs with,
The kids that he signed? 
Ridiculous, without even trying, 
How did he do it?!

Chorus
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Fine Young Canibals-She drives me crazy

Chords: D  G  Bm  A

I can’t stop the 
way I feel 
Things you do 
don’t seem real
Tell you what I got in mind
’cause we’re runnin’ out of time 
Won’t you ever set me free? 
This waitin’ ’rounds killin’ me

Chorus:
She drives me crazy 
like no one else
She drives me crazy 
and I can’t help myself

I can’t get 
any rest 
People say 
I’m obsessed
Everything that’s serious lasts 
But to me there’s no surprise 
What I have, I knew was true 
Things go wrong, they always do

Chorus

I won’t make it, 
On my own
No on likes, 
To be alone

Chorus
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256



Internacionais
Green Day-Nice Guys Finish Last

Green Day-Nice Guys Finish Last

E
Nice guys finish last. 
You’re running out of gas.
B E A
Your sympathy will get you left behind.
E
Sometimes you’re at your best, when you feel the worst.
B E
Do you feel washed up, like piss going down the drain

A E
Pressure cooker pick my brain and tell me I’m insane.
A E
I’m so fucking happy I could cry.
A E
Every joke can have its truth and now the joke’s on you.
F# B
I never knew you were such a funny guy.

E A E A
Oh nice guys finish last, when you are the outcast.
E A B
Don’t pat yourself in the back you might break your spine.

E
Living on command.
You’re shaking lots of hands.
B E A
You’re kissing up and bleeding all your trust
E
Taking what you need. 
Bite the hand that feeds.
B E
You lose your memory and you got no shame.

[Link to embedded object]

257



Internacionais
Gym Class Heroes-Cupid's Chokehold

Gym Class Heroes-Cupid's Chokehold

Chorus: C#m  B9  A9  A9
Take a look at my girlfriend
She’s the only one I got (ba ba da da) 
Not much of a girlfriend
I never seem to get a lot (ba ba da da, ba ba da da)

Verses: C#m  B9  E  A9
It’s been some time since we last spoke
This is gonna sound like a bad joke
But momma I fell in love again
It’s safe to say I have a new girlfriend
And I know it sounds so old
But cupid got me in a chokehold
And I’m afraid I might give in
Towels on the mat my white flag is wavin’
I mean she even cooks me pancakes
And Alka Seltzer when my tummy aches
If that ain’t love then I don’t know what love is
We even got a secret handshake
And she loves the music that my band makes
I know I’m young but if I had to choose her or the sun
I’d be one nocturnal son of a gun

Chorus

It’s been awhile since we talked last and I’m tryin’ hard not to talk fast
But dad I’m finally thinkin’ I may have found the one
Type of girl that will make you way proud of your son
And I know you heard the last song about the girls that didn’t last long
But I promise this is on a whole new plane
I can tell by the way she says my name (ba ba da da) 
I love it when she calls my phone
She even got her very own ringtone
If that ain’t love then I don’t know what love is (ba ba da da)
It’s gonna be a long drive home but I know as soon as I arrive home 
And I open the door take off my coat and throw my bag on the floor 
She’ll be back into my arms once more for sure

Chorus

She’s got a smile that would make the most senile
Annoying old man bite his tongue
I’m not done
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She’s got eyes comparable to sunrise
And it doesn’t stop there
Man I swear
She’s got porcelain skin of course she’s a ten
And now she’s even got her own song
But movin’ on
She’s got the cutest laugh I ever heard
And we can be on the phone for three hours
Not sayin’ one word
And I would still cherish every moment
And when I start to build my future she’s the main component 
Call it dumb call it luck call it love or whatever you call it but 
Everywhere I go I keep her picture in my wallet like here

[Link to embedded object]
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Green Day-When I come around

Capo 1st fret

Verse: (F  C  Dm  Bb)
I heard you crying loud, 
all the way across town
You’ve been searching for that someone, 
and it’s me out on the prowl
As you sit around feeling sorry for yourself
Well, don’t get lonely now
And dry your whining eyes
I’m just roaming for the moment
Sleazin’ my back yard so don’t get so uptight 
you been thinking about ditching me

Chorus:
G Bb 
No time to search the world around 
G Bb 
Cause you know where I’ll be found 
When I come around

Verse: (F  C  Dm  Bb) 
I heard it all before
So don’t knock down my door
I’m a loser and a user so I don’t need no accuser
to try and flag me down because I know you’re right
So go do what you like
Make sure you do it wise
You may find out that your self-doubt means nothing 
was ever there
You can’t go forcing something if it’s just 
not right

Chorus

http://www.youtube.com/watch?v=SmJxtgmsqAE
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Green Day-Boulevard of broken dreams

Capo 1st fret

Verse: (Em G Dsus2  Asus2) 

I walk a lonely road
The only one that I have ever known
Don’t know where it goes
But it’s home to me and I walk alone

I walk this empty street
On the Boulevard of Broken Dreams
Where the city sleeps
and I’m the only one and I walk alone

I walk alone
I walk alone

I walk alone
I walk a…

Chorus: (C  G  Dsus2  Asus2)
My shadow’s the only one that walks beside me 
My shallow heart’s the only thing that’s beating 
Sometimes I wish someone out there will find me
‘Til then I walk alone

Verse:
Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah, Aaah-ah, 
Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah

I’m walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line
Of the edge and where I walk alone

Read between the lines
What’s fucked up when everything’s alright
Check my vital signs
To know I’m still alive and I walk alone

I walk alone
I walk alone
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I walk alone
I walk a…

Chorus

Ah-ah, Ah-ah, Ah-ah, Aaah-ah
Ah-ah, Ah-ah

I walk alone
I walk a…

I walk this empty street
On the Boulevard of Broken Dreams
Where the city sleeps
And I’m the only one and I walk a…

Chorus

http://www.youtube.com/watch?v=gWNRUVMboq4
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Jessie J feat B.o.B-Price Tag

Chords: F  Am  Dm  B

Seems like everybody’s got a price 
I wonder how they sleep at night 
When the sale comes first
And the truth comes second 
Just stop for a minute and 
Smile

Why is everybody so serious
Acting so damn mysterious
You got your shades on your eyes
And your heels so high
That you can’t even have a good
Time

Bridge:
Everybody look to their left (yeah) 
Everybody look to their right (ha) 
Can you feel that (yeah)
Well pay them with love tonight

Chorus:
It’s not about the money, money, money 
We don’t need your money, money, money 
We just wanna make the world dance 
Forget about the price tag

Ain’t about the (ha) Cha-Ching Cha-Ching 
Aint about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling 
Wanna make the world dance
Forget about the price tag

(Okay)
We need to take it back in time
When music made us all unite
And it wasn’t low blows and video hoes
Am I the only one getting… tired?

Why is everybody so obsessed
Money can’t buy us happiness
If we all slow down and enjoy right now
Guarantee we’ll be feelin’
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All right

Bridge+Chorus

(B.o.B.) 
Yeah yeah
Well, keep the price tag
And take the cash back
Just give me six streams and a half stack
And you can keep the cars
Leave me the garage
And all I
Yes all I need are keys and guitars
And guess what, in 30 seconds I’m leaving to mars
Yes we leaving across these undefinable odds
Its like this man, you can’t put a price on life
We do this for the love so we fight and sacrifice every night
So we ain’t gon’ stumble and fall never
Waiting to see, a sign of defeat uh uh
So we gon’ keep everyone moving their feet 
So bring back the beat and then everyone sing 
It’s not about

Chorus

[Link to embedded object]

264



Internacionais
Jason Mraz-I'm Yours

Jason Mraz-I'm Yours

Always the same chords: B  F#  G#m  E

Well you done done me and you bet I felt it
I tried to get you but you’re so hot that I melted
I fell right through the cracks 
and I’m trying to get back 
Before the cool done run out 
I’ll be giving it my bestest
Nothin’s going to stop me but devine intervention
I reckon its again my turn to win some or learn some

I won’t hesitate no more
No more it cannot wait, I’m yours

Well open up your mind and see like me
Open up your plans and damn you’re free
Look into your heart and you’ll find love love love 
Listen to the music of the moment maybe sing with me 
Ah la peaceful melody
Its your godforsaken right to be loved love loved love love

So I won’t hesitate no more
No more it cannot wait I’m sure 
Theres no need to complicate 
Our time is short
This is our fate, I’m yours

I been spending way too long checking my tongue in the mirror
And bendin over backwards just to try to see it clearer
My breath fogged up the glass
So I drew a new face and laughed
I guess what I’m sayin is there ain’t no better reason 
To rid yourself of vanity and just go with the seasons 
Its what we aim to do
Our name is our virtue 

chorus again

http://www.youtube.com/watch?v=EkHTsc9PU2A
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Nigahiga, Kev Jumba and Chester See-Shed a Tear

Chords: Bm  D   G   Em

Chorus:
Here it comes, 
can’t you see,
that we’re tough guys, and we have feelings. 
Take my hand,
close your eyes,
with you right here, Im a shed a tear and

Cry,
dont be afraid to cry,
you can still be a manly guy. 
Just cry,
dont be afraid to cry,
let it free fall from your eyes

Verse
Wake up, see a sunrise,
let it free fall from your eyes. 
start my day, and I read a sonnet, 
got a soft cheek with a tear on it. 
Step out and the skies are clear, 
I’m a man, and I have no fear. 
take a step, and I land in crap,
I let it out, no holding back

Chorus:
Here it comes, 
can’t you see,
that we’re tough guys, and we have feelings. 
Take my hand,
close your eyes,
with you right here, i might shed a tear and

Cry,
dont be afraid to cry,
you can still be a manly guy. 
Just cry,
dont be afraid to cry,
let it free fall from your eyes

Verse
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Baby, we can go out on a first date,
but you come and pick me up half an hour late.
Now I’m not gonna lie, that you almost made me cry, 
but I’m a masculin guy, I’ll be okay, yeah.
Your place, toy story 3
the greatest all time kids movie, 
But I forgot, Andy leaves Woody,
and now the tears are coming right back over me

Chorus:
Here it comes, 
can’t you see,
that we’re tough guys, and we have feelings. 
Take my hand,
close your eyes,
with you right here, i might shed a tear and

Cry,
dont be afraid to cry,
you can still be a manly guy. 
Just cry,
dont be afraid to cry,
let it free fall from your eyes

[Link to embedded object]
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Nigahiga, Chester See and Kev Jumba-Nice Guys

Chords: Gm  D#  Bb  F

CHORUS – Chester See
Nice guys finish last,
That’s why I’ll treat you like trash, 
It’s not what I really wanna do. 
But, you only date bad guys so,
I’ll give it my best try to,
Treat you the way you want me to.

VERSE 1 – Kevin Wu Aka Kevjumba
I never open a door, 
or pull out a chair.
You can tell me how your day was 
but I don’t really care.
And if you ever get cold, 
you’ll just have to hack it, 
Cause I’d be cold too
If I gave you my jacket.
Like WHOA, you ain’t sittin up front,
Front is for the homies you can sit in the trunk. 
I never answer my phone,
Whenever you call it
And when the waiter brings the bill
I never reach for my wallet.

CHORUS

VERSE 2 – Ryan Higa
And Ima BEAT you! At 
every competition. 
Going out with the girls
You better get my permission.
Wait no, i take that back, you can’t go, 
House is on tonight
And that’s my favorite show! 
Do I look fat in this dress? 
Hell yeah you do!
Wait lemme speak your language
Cows go Moo!
Mooo Moooo Mooo MOOOO!

CHORUS
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BRIDGE – Chester See
But behind the scenes she means the world to me.
Wanna tell her that she’s beautiful, and show her that she’s loved. 
Hold her hand when she’s scared, tell her how much I care…
But that won’t win her heart BECAUSE….

CHORUS

[Link to embedded object]
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Kanye West-Gold Digger

Accapella
She take my money when I’m in need
Yea she’s a trifflin friend indeed Oh she’s a gold digga way over town
That dig’s on me

Chords: G#7 (x4)  C#7 (4x)

Chorus:
(She take my money)
Now I aint sayin she a gold digger
(When I’m Need)
But she aint messin wit no broke niggaz
(She take my money)
Now I aint sayin she a gold digger
(When I’m need) but she aint messin wit no broke niggaz
Get down girl go head get down
(I gotta leave) get down girl go head get down 
(I gotta leave) get down girl go head get down 
(I gotta leave) get down girl go head

Verse1:
Cutie the bomb
Met her at a beauty salon 
With a baby louis vuitton 
Under her underarm
She said I can tell you
ROC I can tell by ya charm
Far as girls you got a flock
I can tell by ya charm and ya arm but I’m lookin for the one have you seen her 
My psychic told me she have a ass like Serena Trina, Jennifer Lopez, four kids 
An i gotta take all they bad asses to show-biz
Ok get ya kids but then they got they friends I 
Pulled up in the Benz, they all got up In
We all went to Din and then I had to pay
If you fuckin with this girl then you betta be payed
You know why It take too much to touch her. 
From what I heard she got a baby by Busta
My best friend say she use to fuck wit Usher I dont care what none of yall say I still love her

Chorus

Verse 2
18 years, 18 years
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She got one of yo kids got you for
18 years I know somebody payin child support for one of his kids
His baby momma’s car and crib is bigger than his
You will see him on TV
Any Given Sunday Win the Superbowl and drive off in a Hyundai
She was suppose to buy ya shorty TYCO with ya money
She went to the doctor got lypo with ya money
She walkin around lookin like Michael with ya money 
Should of got that insured got GEICO for ya moneeey If 
you aint no punk holla
We Want Prenup WE WANT PRENUP!, 
Yeaah
It’s something that you need to have
Cause when she leave yo ass she gone leave with half
18 years, 18 years
And on her 18th birthday he found out it wasn’t his

Chorus

Verse 3
Now I aint sayin you a gold digger you got needs
You dont want ya dude to smoke but he can’t buy weed 
You go out to eat and he cant pay yall cant leave 
There’s dishes in the back, he gotta roll up his sleeves 
But why yall washin watch him
He gone make it into a Benz out of that Datson
He got that ambition baby look in his eyes
This week he moppin floorz next week it’s the fries
So, stick by his side I know his dude’s ballin but yea thats nice
And they gone keep callin and tryin
But you stay right girl
But when you get on he leave yo ass for a white girl

[Link to embedded object]
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LMFAO-Party rock anthem (feat Lauren Bennet)

Chords: Fm  D#  C# 
Chorus:
Party rock is in the house tonight
Everybody just have a good time
And we gonna make you lose your mind
Everybody just have a good time

(2x)

(Shake that!)

In the club party rock

Look upon your girl she on my jock

Non stop when we in the spot

Booty move away,

Like she own the block

What the track, 

I gots to know

Top jeans tattoo, ’cause I’m rock ‘ n’ roll

Half black half white diamino 

Gane the money out the door 

Yo!

I’m runnin’ through these hoes like drano

I got that devilish flow 

Rock ‘n’ roll no halo 

We party rock

That’s the cool that I’m reppin’
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On the rise the top

No led in our zeppelin’ 

Hey!

Party rock is in the house tonight

Everybody just have a good time

And we gonna make you lose your mind

Everybody just have a good time

Chorus

(Shake that!)

(Everyday I’m shuffelin’) 

Shufflein’, shufflein’

Step up fast

And be the first girl to make me throw this cash

We get money, 

Don’t be mad,

Now stop hatin’ is bad

One more shot for us (another round) 

Please fill up my cup (don’t mess around) 

We just wanna see (you shake it now) 

Now you wanna be (your naked now) 

[Lauren Bennett]

Get up, get down

Put your hands up to the sound
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Get up, get down

Put your hands up to the sound

Get up, get down

Put your hands up to the sound 

Put your hands up to the sound 

Put your hands up to the sound 

Get up,Get up,Get up,Get up, 

Get up,Get up,Get up,Get up, 

Get up,

Put your hands up to the sound

To the sound

Put your hands up, put your hands up, 

Put your hands up, put your hands up, 

Chorus

Oh, oh, oh

Put your hands up

Oh, oh, oh (I gotta feeling babe) 

Oh, oh, oh

Put your hands up, 

Oh, oh, oh

Put your hands up, 

Shake that

Everyday I’m shuffelin’

274



Internacionais
LMFAO-Party rock anthem (feat Lauren Bennet)

Put your, put you, put your 

Put your, put you, put your 

Put your, put you, put your

Put your hands up, put your hands up, 

Put your hands up,

[Link to embedded object]
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Los Lobos-La Bamba

Chords: C  F  G

Para bailar la bamba
Para bailar la bamba se necesita
Una poca de gracia
Una poca de gracia y otra cosita
Ay, arriba y arriba
Ay, arriba y arriba y arriba iré
Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, por ti seré
Por ti seré, por ti seré

Chorus: 
Bamba, bamba 
Bamba, bamba 
Bamba, bamba 
Bamba

Para subir al cielo
Para subir al cielo se necesita
Una escalera grande
Una escalera grande y otra chiquita
Ay, arriba y arriba
Ay, arriba y arriba y arriba iré
Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, soy capitán
Soy capitán, soy capitán

(chorus)

Una vez que te dije
Una vez que te dije que eras bonita
Se te puso la cara
Se te puso la cara coloradita
Ay, arriba y arriba
Ay, arriba y arriba y arriba iré
Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, por ti seré
Por ti seré, por ti seré

(chorus)

Muchos tocan la bamba
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Muchos tocan la bamba, pero los dinos
Le dan saborcito
Le dan saborcito, pero bonito
Ay, arriba y arriba
Ay, arriba y arriba y arriba iré
Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, soy capitán
Soy capitán, soy capitán

Also there’s the initial riff: 

(only on the 1st time)
e———————|——————————-|———————————| 
B———————|—————————— |———————————| 
G———————|———————2—0—|———————————| 
D———————|———2——3————|———0—3—3—2–0—| 
A——–0—2——|——3——3—————|——2————————-| 
E—–3————–|—————————— |–3——————————|

repeat throught the whole song e—————————
—-|———————————| B————————
—— |———————————| G———————
2—0—|———————————| D———2——3—
———|———0—3—3—2–0—| A——3——3———
——|——2————————-| E————————
—— |–3——————————|

http://www.youtube.com/watch?v=yhFM81IcChk
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Lady Gaga-Alejandro

Verse: Bm  D  F#m

She’s got both hands
In her pocket (In her pocket) 
And she won’t look at you 
Won’t look at you
She hides true love en su bolsillo 
She’s got a halo around her finger 
Around you-aah

You know that I love you, boy
Hot like Mexico, 
Rejoice!
At this point I’ve gotta choose
Nothing to lose

Chorus: G  Dm  A  B

Don’t call my name 
Don’t call my name 
Alejandro
I’m not your babe 
I’m not your babe 
Fernando
Don’t wanna kiss
Don’t wanna touch
Just smoke my cigarette and run
Don’t call my name 
Don’t call my name 
Roberto
Alejandro Alejandro
Ale-Alejandro Ale-Alejandro

Verse:
She’s not broken
She’s just a baby
But her boyfriend’s like her dad
Just like a dad
And all those flames that
Burn before him (Burn before him) 
Now he’s gonna find a fight
Gonna full the bad
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You know that I love you, boy
Hot like Mexico, Rejoice!
At this point I’ve gotta choose
Nothing to lose

Chorus

http://www.youtube.com/watch?v=niqrrmev4mA
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Martin Solveig-Hello

Chords: Eb  Bb
Eb Bb
Eb Bb  Ab

I could stick around a little longer with you, hello. 
It doesn’t really mean that I’m into you, hello.
You’re alright but I’m here, darling, to enjoy the party. 
Don’t get too excited ’cause that’s all you get from me, hey. 
Yeah, I think you’re cute, but really you should know.
I just came to say hello, hello, hello, hello.

I’m not the kinda girl to get messed up with you, hello. 
I’ma let you try to convince me to, hello.
It’s alright I’m getting dizzy just enjoy the party.
It’s OK with me if you don’t have that much to say, hey. 
Kinda like this game but there’s something you should know. 
I just came to say hello, hello, hey, hey.

[Link to embedded object]
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The Lonely island feat Michael Bolton-Jack Sparrow

Chords: Cm   G#   D#   Bb

[Andy]
Uh, Lonely Island, Michael Bolton (Yeah) 
The night starts now
Together on the track, the boys are back
The night starts now
Night starts now, baby, roll with us
Chickens snapping at the neck when we rollin’ up (Rollin’ up!) 
Blow through the doors, ain’t no holdin’ up
Black card at the bar like I gives a f*ck (Come on!)

[Jorma]
Ladies shifty eyed when we walk into the set
F*ck the fellas looking jealous
Play the back and get wet (Yeah yeah)
Three pound in my waist, shank in my sock, 
You either get cut, get stuffed or get shot.

[Michael]
This is the tale of Captain Jack Sparrow 
Pirate so brave on the seven seas (What?) 
A mystical quest to the isle of Tortuga 
Raven locks sway on the ocean’s breeze

[Akiva]
Yeah that was kinda weird, but we’re back in the club
Buying up the bar so the groupies show us love (Keira Knightley!) 
Motherf*cking ice-man, I’m the top gunner
Heater on blast, I’m the number one stunner (Jack Sparrow!)

[Andy]
Watch it girl cause I ain’t your “Mr. Nice Guy”,
More like the “meet ya, take you home and f*ck you twice guy” 
(Yeah yeah!)
All dressed up with nowhere to run,
And now I make you feel crazy with the-
(Now back to the good part!)

[Michael]
From the day he was born
He yearned for adventure (No!) 
Old Captain Jack (Yeah)
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Giving them what for
He’s the pauper of the surf
The jester of Tortuga (Oh God) 
But is Davy Jones’ locker
What lies in store? (Yeah, we’ve seen the movie)

[Andy]
Throw your hands in the air
And say hell yeah

[Michael]
Captain Jack (What?) 
Johnny Depp (No)

[Jorma]
From the front to the back
Say we count stacks c’mon

[Michael]
Davy Jones (Nope) 
Giant squid (Wrong)

[Akiva]
Michael Bolton we’re really gonna need you to focus up

[Michael]
Roger that let me try it with another film (Wait)
Life is a box of chocolates and my name is Forrest Gump (Not better) 
Though I’m not the sharpest tool in the shed
I give Jenny all my love (Come on) 
Okay, then I’m a legal aid
Erin Brockovich is my name (Oh God) 
Then you can call me Scarface
Snortin’ mountains of cocaine (Close enough) 
You cockroaches wanna play rough?
Okay, I’m reloaded! Ha ha!

This is the tale of Tony Montana 
Cubano flame with the Miami nuts 
(Take it home!)
Got a basehead wife
But her womb is polluted 
This whole town’s a pussy 
Just waiting to get f*cked 
Just waiting to get f*cked!
(Okay it turns out Michael Bolton is a major cinephile)
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You complete me (Yeah, yeah okay)

[Link to embedded object]
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Marilyn Manson/Eurythmics-Sweet dreams (are made of this)

Marylin Manson: 
Chords: Dm F Am

Eurythmics:
Chords: Cm  D#  Gm

Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree?
Travel the world and the seven seas 
Everybody’s looking for something 
Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

[Link to embedded object]
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Manolo Escobar-El Perompompero

capo on 3rd fret
Chords: Am  G  F  E

El trigo entre todas las flores 
ha elegido a la amapola,
y yo elijo a mi Dolores, 
Dolores, Lolita, Lola.

Y yo, y yo elijo a mi Dolores
que es la , que es la flor más perfumada, 
Doló, Dolores, Lolita, Lola.

Porompom pón, poropo, porompom pero, peró, 
poropo, porom pompero, peró,
poropo, porompom pon. (bis)

A los chicos de mi cara
les voy a poner un candao 
por no ver las cosas raras
de este niñato chalao, por no,
por no ver las cosas raras de esé, 
de ese niñato chalao que te,
que te apunta y no dispara.

El cateto de tu hermano
que no me venga con leyes, 
es payo y yo soy gitano
que llevo sangre de reyes, que es pa, 
que es payo y yo soy gitano, que lle, 
que llevo sangre de reyes en la,
en la palma de la mano.

Verde era la hoja, 
verde era la parra, 
debajo del puente,
retumba,retumba, retumba….

[Link to embedded object]
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Millow-Ayo Technology

Chords: Bm Bm  A  G  (bar chords)

She work it girl, she work the pole 
She break it down, she take it low 
She fine as hell, she about the dough 
She doing her thing out on the floor
Her money money, she makin’ makin’ 
Look at the way she shakin’
Make you want to touch it, make you want to taste it
Have you lustin’ for her, go crazy face it
She’s so much more than you’re used to
She know’s just how to move to seduce you
She gone do the right thing and touch the right spot
Dance in you’re lap till you’re ready to pop

She always ready, when you want it she want it
Like a nympho, the info
I show you where to meet her
On the late night, till daylight the club jumpin’
If you want a good time, she gone give you what you want

Chorus:
Baby this a new age, 
You like my new craze 
Let’s get together
Maybe we can start a new phase The 
smokes got the club all hazy, 
Spotlights don’t do you justice baby
Why don’t you come over here, you got me saying

Aayooh
I’m tired of using technology,
Why don’t you sit down on top of me
Aayooh
I’m tired of using technology
I need you right in front of me

In her fantasy, there’s plain to see 
Just how it be, on me, backstrokin’, 
Sweat soaking
All into my set sheets
When she ready to ride, I’m ready to roll
I’ll be in this bitch till the club close
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What should I do, one thing on all fours 
Now that that shit should be against the law 
Different style, different move,
Damn I like the way you move
Girl you got me thinking about, 
All the things I do to you
Let’s get it poppin’ shorty
We can switch positions
From the couch to the counters in my kitchen

Chorus

http://www.youtube.com/watch?v=DE9IchvpOPk
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Nicki Minaj-Super Bass

Verse: (G#m  E  B  F#)

This one is for the boys with the booming system
Top down, AC with the cooling system
When he come up in the club, he be blazin’ up
Got stacks on deck like he savin’ up

And he ill, he real, he might got a deal
He pop bottles and he got the right kind of bill
He cold, he dope, he might sell coke
He always in the air, but he never fly coach
He a muthafuckin trip, trip, sailor of the ship, ship 
When he make it drip, drip kiss him on the lip, lip 
That’s the kind of dude I was lookin’ for
And yes you’ll get slapped if you’re lookin’ hoe
I said, excuse me you’re a hell of a guy
I mean my, my, my, my you’re like pelican fly
I mean, you’re so shy and I’m loving your tie
You’re like slicker than the guy with the thing on his eye, oh
Yes I did, yes I did, somebody please tell him who the F I is
I am Nicki Minaj, I mack them dudes up, back coupes up, and chuck the deuce up

Chorus (E  F#  G#m)
Boy you got my heartbeat runnin’ away
Beating like a drum and it’s coming your way
Can’t you hear that boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass
Yeah that’s that super bass
Got that super bass boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass
Yeah that’s that super bass
Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, he got that super bass 
boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, he got that super bass

[Verse 2:]
This one is for the boys in the polos
Entrepreneur niggas in the moguls
He could ball with the crew, he could solo
But I think I like him better when he dolo
And I think I like him better with the fitted cap on
He ain’t even gotta try to put the mac on
He just gotta give me that look, when he give me that look
Then the panties comin’ off, off, uh
Excuse me, you’re a hell of a guy you know I really got a thing for American guys
I mean, sigh, sickenin’ eyes I can tell that you’re in touch with your feminine side
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Yes I did, yes I did, somebody please tell him who the F I is
I am Nicki Minaj, I mack them dudes up, back coupes up, and chuck the deuce up

Chorus

[Hook:]
See I need you in my life for me to stay 
No, no, no, no, no I know you’ll stay 
No, no, no, no, no don’t go away
Boy you got my heartbeat runnin’ away
Don’t you hear that heartbeat comin’ your way
Oh it be like, boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass
Can’t you hear that boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass

http://youtu.be/4JipHEz53sU
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Nigahiga, Kev Jumba and Chester See-Shed a Tear

Chords: Bm  D   G   Em

Chorus:
Here it comes, 
can’t you see,
that we’re tough guys, and we have feelings. 
Take my hand,
close your eyes,
with you right here, Im a shed a tear and

Cry,
dont be afraid to cry,
you can still be a manly guy. 
Just cry,
dont be afraid to cry,
let it free fall from your eyes

Verse
Wake up, see a sunrise,
let it free fall from your eyes. 
start my day, and I read a sonnet, 
got a soft cheek with a tear on it. 
Step out and the skies are clear, 
I’m a man, and I have no fear. 
take a step, and I land in crap,
I let it out, no holding back

Chorus:
Here it comes, 
can’t you see,
that we’re tough guys, and we have feelings. 
Take my hand,
close your eyes,
with you right here, i might shed a tear and

Cry,
dont be afraid to cry,
you can still be a manly guy. 
Just cry,
dont be afraid to cry,
let it free fall from your eyes

Verse
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Baby, we can go out on a first date,
but you come and pick me up half an hour late.
Now I’m not gonna lie, that you almost made me cry, 
but I’m a masculin guy, I’ll be okay, yeah.
Your place, toy story 3
the greatest all time kids movie, 
But I forgot, Andy leaves Woody,
and now the tears are coming right back over me

Chorus:
Here it comes, 
can’t you see,
that we’re tough guys, and we have feelings. 
Take my hand,
close your eyes,
with you right here, i might shed a tear and

Cry,
dont be afraid to cry,
you can still be a manly guy. 
Just cry,
dont be afraid to cry,
let it free fall from your eyes

[Link to embedded object]
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Nigahiga, Chester See and Kev Jumba-Nice Guys

Chords: Gm  D#  Bb  F

CHORUS – Chester See
Nice guys finish last,
That’s why I’ll treat you like trash, 
It’s not what I really wanna do. 
But, you only date bad guys so,
I’ll give it my best try to,
Treat you the way you want me to.

VERSE 1 – Kevin Wu Aka Kevjumba
I never open a door, 
or pull out a chair.
You can tell me how your day was 
but I don’t really care.
And if you ever get cold, 
you’ll just have to hack it, 
Cause I’d be cold too
If I gave you my jacket.
Like WHOA, you ain’t sittin up front,
Front is for the homies you can sit in the trunk. 
I never answer my phone,
Whenever you call it
And when the waiter brings the bill
I never reach for my wallet.

CHORUS

VERSE 2 – Ryan Higa
And Ima BEAT you! At 
every competition. 
Going out with the girls
You better get my permission.
Wait no, i take that back, you can’t go, 
House is on tonight
And that’s my favorite show! 
Do I look fat in this dress? 
Hell yeah you do!
Wait lemme speak your language
Cows go Moo!
Mooo Moooo Mooo MOOOO!

CHORUS
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BRIDGE – Chester See
But behind the scenes she means the world to me.
Wanna tell her that she’s beautiful, and show her that she’s loved. 
Hold her hand when she’s scared, tell her how much I care…
But that won’t win her heart BECAUSE….

CHORUS

[Link to embedded object]
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Nirvana-Smells Like Teen Spirit

Chords: F5   Bb5   G#5   C#5

Load up on guns, 
Bring your friends
It’s fun to lose and to pretend 
She’s overboard self assured 
Oh no I know, a dirty word.

Chorus:
Hello, hello, hello, hello? Hello, 
hello, hello, how low? Hello, 
hello, how low, how low? Hello, 
hello, hello.

With the lights out, it’s less dangerous
Here we are now, entertain us 
i feel stupid and contagious 
Here we are now, entertain us 
A mulato!
An Albino! 
A mosquito! 
My libido!
Yay! Hey! Yay!

I’m worse at what I do best And 
for this gift I feel blessed Our 
little group has always been And 
always will until the end

Chorus

(Solo)

And I forget just why I taste -
Oh yeah, I guess it makes me smile 
I found it hard, it was hard to find 
Oh well, whatever, nevermind

Chorus

A denial!(x9)

[Link to embedded object]
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Nirvana-Lithium

Chords: Em  G#m  C#m  A  C  D  B  D

I’m so happy ’cause today
I found my friends
They’re in my head
I’m so ugly, that’s okay
‘Cause so are you
Broke our mirrors
Sunday morning is everyday
For all I care
And I’m not scared
Light my candles, in a daze
‘Cause I’ve found God

Yeah yeah yeah yeah 
Yeah yeah yeah yeah 
Yeah yeah yeah yeah 
Yeah

I’m so lonely, that’s ok
I shaved my head 
And I’m not sad 
And just maybe
I’m to blame for all I’ve heard
I’m not sure
I’m so excited
I can’t wait to meet you there
And I don’t care
I’m so horny, that’s okay
My will is good

Yeah yeah yeah yeah 
Yeah yeah yeah yeah 
Yeah yeah yeah yeah 
Yeah

Chords: A5  C5
I like it I’m not gonna crack
I miss you I’m not gonna crack
I love you I’m not gonna crack
I killed you I’m not gonna crack
I like it I’m not gonna crack
I miss you I’m not gonna crack
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I love you I’m not gonna crack
I killed you I’m not gonna crack

I’m so happy ’cause today
I found my friends
They’re in my head
I’m so ugly, but that’s okay
‘Cause so are you
Broke our mirrors
Sunday morning is everyday
For all I care
And I’m not scared
Light my candles in a daze
‘Cause I’ve found god

Yeah yeah yeah yeah 
Yeah yeah yeah yeah 
Yeah yeah yeah yeah 
Yeah

[Link to embedded object]
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Ozone-Dragostea Din Tei

Chords: F C G Am

Ma-ia-hii 
Ma-ia-huu 
Ma-ia-hoo
Ma-ia-haa(x2)

Alo, Salut, sunt eu, un haiduc
Si te rog, iubirea mea, primeste fericirea
Alo, alo, sunt eu Picasso
Ti-am dat beep, si sunt voinic
Dar sa stii nu-ti cer nimic

Chorus:
Vrei sa pleci dar nu ma, nu ma iei
Nu ma, nu ma iei, nu ma, nu ma, nu ma iei
Chipul tau si dragostea din tei
Mi-amintesc de ochii tai (2x)

Te sun
sa-ti spun 
ce simt 
acum
Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea
Alo, alo, sunt iarasi eu, Picasso 
Ti-am dat beep, si sunt voinic 
Dar sa stii nu-ti cer nimic

Chorus 2x

Ma-ia-hii 
Ma-ia-huu 
Ma-ia-hoo
Ma-ia-haa(x2)

Chorus 2x

http://youtu.be/jRx5PrAlUdY

298



Internacionais
Outkast-Hey ya

Outkast-Hey ya

Chords: G  C  D  Em

My baby don’t mess around
Because she loves me so 
and this I know for show

but does she really wanna 
but can’t stand to see me 
walk out the door

Don’t try to fight the feeling
’cause the thought alone 
is killin’ me right now

Thank god for mommy and daddy 
for sticking two together
’cause we dont know how

[Chorus] 
heeeeeeeeeeeey yaaaa 
heeey ya

heeeeeeeeeeeey yaaaa 
heeey ya

heeeeeeeeeeeey yaaaa 
heeey ya

heeeeeeeeeeeey yaaaa 
heeey ya

[Verse 2]

You think you’ve got it
oh, you think you’ve got it 
but got it just don’t get it
’til theres nothing at allll 
ah allllll ah allllll
ah alll ah allllll

We’ve get together
ohhh we’ve get together
but seperate is always better
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when there’s feelings involed 
ah alllll ah allllll
ah alllll ah allllll

If what they say is “nothing is forever”
then what makes then what makes 
then what makes then what makes 
then what makes love is a exception

So why you, why you
Why you, why you,
Why you are we so in denial
when we know we’re not happy here?

[Chorus (Andre 3000 Talking)]
(Ya’ll dont wanna hear me you just wanna dance)
heeeeeeeeeeeey yaaaa 
heeey ya
(dont want to meet your daddy)
heeeeeeeeeeeey yaaaa
(just want you in my caddy)
heeey ya
(dont want to meet your momma)
heeeeeeeeeeeey yaaaa
(just want to make you comma)
heeey ya

heeeeeeeeeeeey yaaaa
(I am, I am, I am, just being honest)
heeey ya

[Andre 3000 (Guys)]
hey! alright now alright now fellas
(yeaaa) now whats cooler than being cool? (ICE COLD!!)

i cant hear ya i say whats..
whats cooler than being cool (ICECOLD!!!) 

All Right (15x)

[Andre 3000 (Ladies)]

Ok now ladies (yeah)
We gon break this thing down in just afew seconds 
Now dont have me break this thing down for nothing 
I wanna seeya’ll on ur BADDDEST behavior
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Lend me some sugar
I am your neighbor

Ah hear we go now

Shake it sh shake it 
Shake it sh shake it 
Shake it sh shake it 
Shake it
Shake it sh shake it
Shake it like a polaroid picture
Shake it sh shake it 
Shake it sh shake it 
Shake it sh shake it 
Shake it sugar
Shake it like a polaroid picture

[Andre 3000 talking]

now all Beyonces and Lucy Lui’s 
and Baby Dolls get on the floor 
you know what to dooooooooo 
you know what to dooooooooo 
ahhh you know what to do

Chorus

http://www.youtube.com/watch?v=PWgvGjAhvIw
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One republic feat Timbaland-Apologize

Capo 3ª casa

Am F C G
I’m holding on your rope, got me ten feet off the ground
Am F C G
And I’m hearing what you say, but I just can’t make a sound
Am F C G
You tell me that you need me then you go and cut me down, But wait
Am F C G
You tell me that you’re sorry, didn’t think I’d turn around And say…

Am F
It’s too late to apologize
C G
It’s too late

Am F
I said it’s too late to apologize
C G
It’s too late

Wooa-wooa-oooohhhh

I’d take another chance, take a fall, take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat, but it’s nothing new (yeah) 
I loved you with a fire red, now it’s turning blue
And you say
“Sorry” like an angel, “heaven” let me think was you
But I’m afraid…

It’s too late to apologize
It’s too late
I said it’s too late to apologize
It’s too late

Wooa-wooa-oooohhhh

It’s too late to apologize, 
It’s too late
I said it’s too late to apologize
It’s too late
I said it’s too late to apologize, (yeah) 
I said it’s too late to apologize, (yeah)
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I’m holding on your rope, got me ten feet off the ground…

http://www.youtube.com/watch?v=PGwoBorkNmk
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Pitbull-Give me Everything feat ne-yo, afrojack, nayer

Chords: Cm   G#

Me not working hard?
Yea right picture that with a kodak 
And better yet, go to times square 
Take a picture of me with a kodak
Took my life from negative to positive
And I just want y’all know that
And tonight, let’s enjoy life

Pitbull, Nayer, Ne-Yo

[Ne-Yo / Nayer - Chorus]

Tonight I will love love you tonight
Give me everything tonight
For all we know we might not get tomorrow
Let’s do it tonight
I will love love you tonight
Give me everything tonight
For all we know we might not get tomorrow
Lets do it tonight

Don’t care what they say 
All the games they play 
Nothing is enough
Till they handle love (Lets do it tonight) 
I want you tonight, I want you today
I want you tonight

Grab somebody sexy tell ‘em hey
Give me everything tonight 
Give me everything tonight 
Give me everything tonight 
Give me everything tonight

[Pitbull - Verse 1] 

Get busy tonight
Cuz to more and more to do bad before and for Prius
Desperate tonight
I can make you my queen
And make love to you eanless
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This is insane, the way the name growin’, money keep flowin’ 
Hustlers move aside, so I’m tiptoein, keep flowin’
I gotta locked up like Lindsay Lohan

Put it on my life baby
I can make you feel right baby
I can’t promise tomorrow
But I promise tonight

Dale

[Pitbull - Pre Chorus] 

Excuse me
But I might drink a little bit more than I should tonight 
And I might take you home with me if I could tonight 
And I think you should let me cause I look good tonight 
And we might not get tomorrow

[Ne-Yo / Nayer - Chorus]

Tonight I will love love you tonight
Give me everything tonight
For all we know we might not get tomorrow
Lets do it tonight
I will love love you tonight
Give me everything tonight
For all we know we might not get tomorrow

Lets do it tonight
Lets do it tonight

Don’t care what they say 
All the games they play 
Nothing is enough
Till they handle love (Lets do it tonight) 
I want you tonight, I want you today
I want you tonight

Grab somebody sexy tell ‘em hey
Give me everything tonight 
Give me everything tonight 
Give me everything tonight 
Give me everything tonight

Grab somebody sexy tell ‘em hey
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Give me everything tonight 
Give me everything tonight 
Give me everything tonight 
Give me everything tonight

[Pitbull - Verse 2] 

Reach for the stars
And if you don’t grab em, at least you’re on top of the world
Think about it
Cuz if you slip I’m gonna fall on top of you girl 
Put on ‘em ball when they sleep at the Macy’s 
And it ain’t no secret
My granny’s from Cuba but I’m an American
Tied over money like Seacrest

Put it on my life baby
I can make you feel right baby
I can’t promise tomorrow
But I promise tonight

Dale

[Pitbull - Pre Chorus] 

Excuse me
But I might drink a little bit more than I should tonight 
And I might take you home with me if I could tonight 
And I think you should let me cause I look good tonight 
And we might not get tomorrow

[Ne-Yo / Nayer - Chorus]

Tonight I will love love you tonight
Give me everything tonight
For all we know we might not get tomorrow
Let’s do it tonight
I will love love you tonight
Give me everything tonight
For all we know we might not get tomorrow
Lets do it tonight

Don’t care what they say 
All the games they play 
Nothing is enough
Till they handle love (Lets do it tonight)
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I want you tonight, I want you today
I want you tonight

Grab somebody sexy tell ‘em hey
Give me everything tonight 
Give me everything tonight 
Give me everything tonight 
Give me everything tonight

EPo5wWmKEaI
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Pitbull-I know You want me (calle ocho)

Chords: Dm  Am

Dale,
one-two-three-four
Uno-do’-tres-cuatro
I know you want me (want me) 
you know I want cha (want cha) 
I know you want me
you know I want cha (want cha) 
I know you want me (want me) 
you know I want cha (want cha) 
I know you want me
You know I want cha (want cha)

(Hahaha)
one-two-three-four
Uno-do’-tres-cuatro

Rumba (Si)
Ella quiere su Rumba (Como?) 
Rumba (Si)
Ella quiere si Rumba (Como?)

Si e’ verdad que tu ere guapa, 
Yo te voy a poner gozar
Tu tiene la boca grande 
dale ponte a jugar (Como)

one-two-three-four
Uno-do’-tres-cuatro (Woooo-ooo!)

6 to tha clock, on my way to the top uh, 
Pit got it locked from brews to the locker, 
All I.P uh, big and packer,
That he’s not, but damn he’s hot, 
label fly but Pit wont stop,
got her in the car, quit playin’ with his (Como?)
watch him make a movie like Alba Hitch Hock, ha Enjoy Me

[Chorus]:

I know you want me (want me)
you know I want cha (want cha)

308



Internacionais
Pitbull-I know You want me (calle ocho)

I know you want me
you know I want cha (want cha) 
I know you want me (want me)
you know I want cha (want cha) 
I know you want me
You know I want cha (want cha)

one-two-three-four
Uno-do’-tres-cuatro

Rumba (Si)
Ella quiere su Rumba (Como?) 
Rumba (Si)
Ella quiere su Rumba (Como?)

Si es verdad que tu ere guapa, 
Yo te voy a poner gozar
Tu tiene la boca grande 
dale ponte a jugar (Como)

one-two-three-four
Uno-do’-tres-cuatro (Woooo-ooo!) 

[Verse 2]:

Mami got an ass like a donkey, with a monkey, 
look like King Kong, welcome to the crib,
305 thats what it is,
with a woman down ya s*** dont play games,
they up the chain, and they let her do everythang and anythang, hit tha thang 
and they love it gettin’ it in, gettin’ on,
all night long (Dale)

Chorus

one-two-three-four
Uno-do’-tres-cuatro

Rumba (Si)
Ella quiere su Rumba (Como?) 
Rumba (Si)
Ella quiere su Rumba (Como?)

Si es verdad que tu ere guapa, 
Yo te voy a poner gozar
Tu tiene la boca grande
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dale ponte a jugar (Como)

one-two-three-four
Uno-do’-tres-cuatro

[Verse 3]:

Baby you can get it, if you win it we can play, 
baby I got cribs, I got condos we can stay, 
even got a king size matress we can lay,
baby I dont care, I dont care, what they say

Chorus

one-two-three-four
Uno-do’-tres-cuatro

Rumba (Si)
Ella quiere su Rumba (Como?) 
Rumba (Si)
Ella quiere su Rumba (Como?)

Si es verdad que tu ere guapa, 
Yo te voy a poner gozar
Tu tiene la boca grande 
dale ponte a jugar (Como)

one-two-three-four
Uno-do’-tres-cuatro

LAhMTSEE250
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Patrice-Another One

Chords: Bb  F   Cm   Gm

Chorus:
Off he goes
There goes another one
Bless you so
There goes another one
Off he goes
There goes another one
Bless you so
There goes – another one
One one-one one-one one-one

Is time to love
Time to give these words new meaning 
Time to leave what of your zone of comfort 
And come it’s time to be great
Time to be strong
It’s time to move
We all see what is going on around us
Time to clean-up the mind
Then the the house 
Then the town 
Then the country
And then the world

Chorus

Is time for news 
Cause what’s on tv 
Is time to bore me
Is one time for your mind 
To look what’s behind 
And then form your task 
And then walk the walk
Is time to go
For those who have gone already 
See their way up might well be 
The way down to hell
But me I’m not going down

Chorus
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another one heads the star
And is going down
And is going down
And another one’s giving up
And is going down
And is going down
And another one’s trying a chord
And is going down
And is going down
And onother one no give-up

Chorus
2x

[Link to embedded object]
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Patrice-Soulstorm

Chords: Am  Dm G  Am (bar chords)

Now we’re walking down an alley
No I’m talking spiritually
We got one eye on the future 
And the other on our money 
And all our feeling goes dead
When we switch on that channel
So over fed with the terrible flannel
Try to switch off my head
Use my soul instead
So I’ll get ahead of these things
I said

Chorus: 
There’s a soul 
Soul
A soulstorm everywhere 
It’s a everywhere 
Everywhere
A soulstorm everywhere

Verse
I was taught that talk is cheap
And I have learned that love is deep
God gave me my soul to keep 
So I talk love a whole big heap 
And I will not point a finger
For it is timeless and will linger
I keep my own words down so I won’t drown
Repeat one more time and don’t hinder

Chorus

Verse
Some people might be wondering
Is his head in the clouds and no ground under him
What the so and so’s he on about
So I’ll just break it down down (no doubt) 
I got up out of bed one misty morning
Found myself sitting there and brainstorming
About how to be true without being corny
Do some soulsstorming
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Must be the benefit of the global warming 
I realised that there ain’t no harm in 
Planting soul and a little farming
Do some soul farming
Soul

Chorus

http://www.youtube.com/watch?v=HpLcnUQ9TRs
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Paramore-The Only Exception

Always the same chords sequence:
B B  F#m  E

When I was younger I 
saw my daddy cry And 
curse at the wind He 
broke his own heart 
And I watched
As he tried to reassemble it

And my momma swore that
She would never let herself forget 
And that was the day that I promised 
I’d never sing of love
If it does not exist

But darling,
You, are, the only exception 
You, are, the only exception 
You, are, the only exception 
You, are, the only exception

Maybe I know, somewhere
Deep in my soul
That love never lasts
And we’ve got to find other ways
To make it alone
Keep a straight face

And I’ve always lived like this 
Keeping a comfortable, distance 
And up until now
I had sworn to myself that I’m
Content with loneliness

Because none of it was ever worth the risk

Well, You, are, the only exception
You, are, the only exception 
You, are, the only exception 
You, are, the only exception

Changes: C#m   C#m   B   F#
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I’ve got a tight grip on reality
But I can’t
Let go of what’s in front of me here
I know you’re leaving
In the morning, when you wake up
Leave me with some kind of proof it’s not a dream
E
oohhh
(chorus again)

http://www.youtube.com/watch?v=-J7J_IWUhls
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R.I.O. - After The Love

Chords: C  G  Am  G

After the love shine down on me
I see beautiful people love and you rise, me say
Oh yeah

Beautiful people come down on, right

Me see the sunrise, I wanna get down down down
The tide is rising high, all the way
No raindrop in the sky, no reason to run run run
Watch all these spirits fly, sees the day

Be one generation, join the love foundation
We’ll make it all the way 
To a brighter day now 
Feel the desperation 
Every human nation
All around the world go feel it

After the love shine down on me
I see the beautiful sunlight rising above the world
What me say now

After the love shine down on me
All ya beautiful people love and you rise, me say

Me see the sunrise, I wanna get down down down
The tide is rising high, all the way
There’s a night we’ll learning, feel the fire burning
It will shine a light to the darkest night yo
No more compromising, feel the hope is rising high, right

It was deeper sink 
And me fall down 
Into new river blow 
One world, one heart
And one understanding yo
No corruption
There’s love a spread you know
As them duelling deep inside you
‘Cause after the love
Come peace and harmony
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After the love shine down on me
I see the beautiful sunlight rise in a party way
What me say now

After the love shined down on me
I see beautiful people love and you rise, me say
Beautiful people come down on, righ

[Link to embedded object]
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R.I.O-Shine On

Chords: Cm  Gm  Bb  F

Open up ya eyes and watch the sunrise
One part of me I’ve been made clear
Love that goes spread all the world, you know
Me love ya comes out of devotion
To rule ya spread to the world
In strange town I’m on my mission
Where we praise the day straight our way
All the nation

Let me be the love that comes from the sun
Let me be your rainbow rising on 
Every single race out of space 
Will Shine on, shine on!

Let me be the love that comes from the sun 
I wanna be your love light from above 
Shine on, shine on, shine on!

Me love ya comes out of devotion
To rule ya spread to the world
In strange town I’m on my mission
Where we praise the day straight our way
All the nation

Everybody listen…

Let me be the love that comes from the sun
Let me be your rainbow rising on 
Every single race out of space 
Will Shine on, shine on!

Let me be the love that comes from the sun 
I wanna be your love light from above 
Shine on, shine on, shine on!

Let the sunshine down on your face
No need to feel wrong, you’re in the right place
And me know that you feel what we are gonna tell you now
So gather all your friends around and
Come join me down the club, got the song and go move you
So prove you’re right, so feel it tonight now

319



Internacionais
R.I.O-Shine On

Let me be the love that comes from the sun
Let me be your rainbow rising on 
Every single race out of space 
Will Shine on, shine on!

[Link to embedded object]
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Rihanna-Man Down

Verse: 
Cm
I didn’t mean to end his life
I know it wasn’t right
Bb
I cant even sleep at night 
Can’t get it off my mind
Cm
I need to get out of sight

Bb
Before I end up behind bars

Pre-chorus:
Cm

What started out as a simple altercation
Bb

Turned into a real sticky situation
G#

Me just thinking on the time that im facing
Bb

Makes me wanna cry

Cm
Cause I didn’t mean to hurt him
Bb
Coulda been somebody’s son
Cm
And I took his heart
Bb
When I pulled up that gun

(Cm Bb  G#  Bb)
Rum pum pum pum rum pum 
Pum pum rum pum pum pum 
Man down
Rum pum pum pum rum pum 
Pum pum rum pum pum pum 
Man down

(Cm  Bb)
Oh, mama, mama, mama
I just shot a man down
In central station
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In front of a big ol’ crowd
Oh why, oh why?
Oh, mama, mama, mama
I just shot a man down
In central station

Verse:
It’s a 22, I call her peggy sue
When she fits right down in my shoes
What do you expect me to do? 
If you’re playing me for a fool 
I will lose my cool
And reach for my firearm

I didn’t mean to lay him down 
But it’s too late to turn back now 
Don’t know what I was thinking 
Now he’s no longer living
So I’m ’bout to leave town

Pre-chorus
‘Cause I didn’t mean to hurt him 
Coulda been somebody’s son 
And I took his heart
When I pulled up that gun

Chorus

Cm
Look I never thought I’d do it
Never thought I’d do it
Bb
Never thought I’d do it
Oh, gosh
Cm
What ever happened to me? 
Ever happened to me?
Bb
Ever happened to me?
Cm
Why did I pull the trigger?
Pull the trigger, pull the trigger, BOOM
Bb
And end a nigga, end a nigga’s life so soon
G#
When I pull the trigger, pull the trigger, pull it on you
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Bb
Somebody tell me what I’m gonna, what I’m gonna do

(Cm Bb)
Rum pum pum pum rum pum 
Pum pum rum pum pum pum 
They say one man down
Rum pum pum pum rum pum 
Pum pum rum pum pum pum 
And I ran downtown

Cm Bb
‘Cause now I’m criminal, criminal, criminal
Cm Bb
Oh, lord, oh, mercy now I am a criminal
Man down
G#
Tell the judge please give me minimal
Bb
Run out of town on the Grand seminal, seminal

Oh, mama, mama, mama
I just shot a man down
In central station
In front of a big ol’ crowd
Oh why, oh why?
Oh, mama, mama, mama
I just shot a man down
In central station

[Link to embedded object]
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Robert Palmer-Bad Case of Loving you

E
A hot summer night, fell like a net
A B E 
I’ve gotta find my baby yet 
E
I need you to soothe my head 
A B E 
Turn my blue heart to red

Chorus:
Doctor, doctor give me the news

E
I’ve got a bad case of lovin’ you
A
No pill’s gonna cure my ill

E B E
I’ve got a bad case of lovin’ you

A pretty face don’t make no pretty heart
I learned that buddy, from the start 
You think I’m cute, a little bit shy 
Momma, I ain’t that kind of guy

Chorus

Wooah

E
I know you like it, you like it on top
A C#m B E
Tell me momma are you gonna stop

You had me down, 21 to zip 
Smile of Judas on your lip 
Shake my fist, knock on wood
I’ve got it bad and I’ve got it good

[Link to embedded object]
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Chords: G  B  C  Cm (try it on bar chords) em acordes de barra

When you were here before 
Couldn’t look you in the eye 
You’re just like an angel 
Your skin makes me cry
You float like a feather
In a beautiful world I 
wish I was special You’re 
so fucking special

But I’m a creep
I’m a weirdo
What the hell am I doing here? 
I don’t belong here

I don’t care if it hurts
I want to have control
I want a perfect body
I want a perfect soul
I want you to notice when I’m not around
You’re so fucking special
I wish I was special

But I’m a creep
I’m a weirdo
What the hell I’m doing here? 
I don’t belong here

She’s running out the door
She’s running out
She runs runs runs

Whatever makes you happy
Whatever you want 
You’re so fucking special 
I wish I was special

But I’m a creep
I’m a weirdo
What the hell am I doing here? 
I don’t belong here
I don’t belong here
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http://www.youtube.com/watch?v=jzjUjNPYzLg
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Rihanna - Love the way you lie (parte 1)

Chords: Gm D# A# F
Image not found

Chorus:
Just gonna stand there

And watch me burn 
But that’s alright 
Because I like
The way it hurts
Just gonna stand there
And hear me cry 
But that’s alright 
Because I love 
The way you lie
I love the way you lie
I love the way you lie

Verse 1
I can’t tell you what it really is
I can only tell you what it feels like 
And right now there’s a steel knife 
In my windpipe
I can’t breathe
But I still fight while I can fight
As long as the wrong feels right it’s like I’m in flight
High off the love
Drunk from my hate
It’s like I’m huffin’ paint
And I love it the more I suffer, 
I suffocate
Right before I’m about to drown, 
She resuscitates me,
She fuckin’ hates me, 
And I love it
Wait!
Where you going? 
I’m leaving you 
No you ain’t
Come back
We’re running right back
Here we go again, 
It’s so insane
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Cuz when it’s going good, 
It’s going great
I’m Superman with the wind in his back
She’s Lois Lane 
But when it’s bad, 
It’s awful
I feel so ashamed,
I snap “who’s that dude?”
I don’t even know his name
I laid hands on him,
I never stood so low again
I guess I don’t know my own strength

Chorus

Verse 2:
You ever love somebody so much,
You can barely breathe when you with ‘em? 
You meet
And neither one of you even know it hit ‘em
Got that warm fuzzy feeling,
Yeah them chills you still get ‘em
Now you gettin’ fuckin’ sick of lookin’ at ‘em
You swore you’d never hit ‘em, 
Never do nothing to hurt ‘em
Now you’re in each other’s face spewing venom in your words when you spit ‘em
You push,
Pull each other’s hair, 
Scratch, claw, bit ‘em 
Throw ‘em down,
Pin ‘em,
So lost in the moments when you’re in ‘em
It’s the craze that the corporate controls you both
So they say it’s best
To go your separate ways 
Guess that they don’t know ya 
Cause today,
That was yesterday,
Yesterday is over and it’s a different day 
Sound like broken records playing over
But you promised her,
Next time you’d show restraint 
You don’t get another chance 
Life is no Nintendo Game
But you lied again
Now you get to watch her leave out the window
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Guess that’s why they call it “window pane” 

Chorus

Verse 3:
Now I know we said things, 
Did things
That we didn’t mean
And we fall back into the same patterns, 
Same team
But your temper’s just as bad as mine is
You’re the same as me
When it comes to love you’re just as blinded
Baby please come back
It wasn’t you
Baby it was me
Maybe our relationship isn’t as crazy as it seems
Maybe that’s what happens when a tornado meets a volcano
All I know is I love you too much, 
To walk away now
Come inside,
Pick up your bags off the sidewalk
Don’t you hear sincerity in my voice when I talk? 
Told you this is my fault,
Look me in the eyeball
Next time I’m pissed,
I’ll aim my fist at the dry wall
Next time?
There won’t be no next time
I apologize
Even though I know it’s lies
I’m tired of the games, 
I just want her back
I know I’m a liar
If she ever tries to fucking leave again, 
Ima tie her to the bed
And set this house on fire
Just gonna

Chorus

http://www.youtube.com/watch?v=uelHwf8o7_U&tracker=False
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Rihanna - Love the way you lie (part 2)

Chords: Gm D# A# F

Image not found

(Verse 1)

On the first page of our story, 
the future seems so bright.
And this thing turned out so evil,
I don’t know why I’m still surprised. 
Even angels have their wicked
schemes and you take death to new extremes. 
But you’ll always be my hero,
even though you lost your mind.

Chorus:
Just gonna stand there and watch me burn,
But that’s alright because I like the way it hurts. 
Just gonna stand there and hear me cry,
But that’s alright because
I love the way you lie, I love the way you lie. 
ooh….I love the way you lie.

(Verse 2)
Now this gravel in our voices, 
glass is shattered from the fight.
In this tug of war, you’ll always win, even when I’m right. 
Cause you feed me  fables from your hand,
With violet words and empty threats and it’s sick 
that all these battles are what keeps me satisfied.

Chorus

So maybe I’m a masochist
I try to run but I don’t wanna ever leave. 
Til the walls are goin’
up in smoke with all our memories. 

(Eminem )

( Gm D# A# F )

330



Internacionais
Rihanna - Love the way you lie (part 2)

This morning, you wake, a sunray hits your face 
smeared makeup as we lay in the wake of destruction 
hush baby, speak softly, tell me I’ll be sorry that you
pushed me into the coffee table last night so I can push you off me 
try and touch me so I can scream at you not to touch me
run out the room and I’ll follow you like a lost puppy 
baby, without you, I’m nothing, I’m so lost, hug me
then tell me how ugly I am , but that you’ll always love me 
then after that, shove me, in the aftermath of the
destructive path that we’re on, two psychopaths but we
know that no matter how many knives we put in each other’s backs 
that we’ll have each other’s backs, ’cause we’re that lucky
together, we move mountains, let’s not make mountains out of molehills, 
you hit me twice, yeah, but who’s countin’
I may have hit you three times, I’m startin’ to lose count
but together, we’ll live forever, we found the youth fountain 
our love is crazy, we’re nuts, but I refused counselin’
this house is too huge, if you move out I’ll burn all two thousand 
square feet of it to the ground, ain’t shit you can do about it
with you I’m in my f–kin’ mind, without you, I’m out it
Chorus

http://www.youtube.com/watch?v=2B50RUXbs-8&tracker=False
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Secondhand Serenade-It's not over

Capo 2nd step

Tab:

E|--------0-----------0----|-------0-----------0-----| 
B|-----0-----0-----0-----0-|----0-----0-----0-----0--| 
G|--9-----------9----------|-4-----------4-----------| 
D|-------------------------|-------------------------| 
A|-------------------------|-------------------------| 
E|-------------------------|-------------------------|

E|--------0-----------0----|-------0-----------0-----| 
B|-----0-----0-----0-----0-|----0-----0-----0-----0--| 
G|--6-----------6----------|-2-----------2-----------| 
D|-------------------------|-------------------------| 
A|-------------------------|-------------------------|

Chords: E  B  C#m  A

My tears run down like razorblades 
And no, I’m not the one to blame 
It’s you ‘ or is it me?
And all the words we never say
Come out and now we’re all ashamed 
And there’s no sense in playing games 
When you’ve done all you can do

But now it’s over, it’s over, why is it over? 
We had the chance to make it
Now it’s over, it’s over, it can’t be over
I wish that I could take it back
But it’s over

I lose myself in all these fights
I lose my sense of wrong and right
I cry, I cry
It’s shaking from the pain that’s in my head
I just wanna crawl into my bed
And throw away the life I led
But I won’t let it die, but I won’t let it die
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But now it’s over, it’s over, why is it over? 
We had the chance to make it
Now it’s over, it’s over, it can’t be over
I wish that I could take it back

I’m falling apart, I’m falling apart
Don’t say this won’t last forever
You’re breaking my heart, you’re breaking my heart
Don’t tell me that we will never be together
We could be, over and over
We could be, forever

I’m falling apart, I’m falling apart
Don’t say this won’t last forever
You’re breaking my heart, you’re breaking my heart
Don’t tell me that we will never be together
We could be, over and over
We could be, forever

It’s not over, it’s not over, it’s never over
Unless you let it take you
It’s not over, it’s not over, it’s not over
Unless you let it break you
It’s not over

[Link to embedded object]
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Secondhand Serenade-Your Call

Tuning half step down: D#   G#  C#   F#   Bb   D#

Tabs:

Verse:

E|-------------|------------|------------|-------------| 
B|-------------|------------|------------|-------------| 
G|--------0----|-------0----|-------0----|-------0-----| 
D|-----0-----0-|----4-----4-|----5-----5-|----5-----5--| 
A|--3----------|-5----------|-7----------|-7-----------| 
E|-------------|------------|------------|-------------|

Chorus:

E|--------------------------|------------------------| 
B|--------------------------|------------------------| 
G|--------0-----------0-----|-------0-----------0----| 
D|-----0-----0-----0-----0--|----4-----4-----4-----4-| 
A|--------------------------|-5-----------5----------| 
E|--3-----------3-----------|------------------------|

E|-------------------------|-------------------------| 
B|-------------------------|-------------------------| 
G|--------0-----------0----|-------0-----------0-----| 
D|-----5-----5-----5-----5-|----0-----0-----0-----0--| 
A|--7-----------7----------|-3-----------3-----------| 
E|-------------------------|-------------------------|

Bridge:

E|-------------|------------|------------|-------------| 
B|-------------|------------|------------|-------------| 
G|--------0----|-------0----|-------0----|-------0-----| 
D|-----5-----5-|----4-----4-|----0-----0-|----4-----4--| 
A|--7----------|-5----------|-3----------|-5-----------| 
E|-------------|------------|------------|-------------|
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Verse: (C  D  Em  Em) 
Waiting for your call, i’m sick, 
Call i’m angry
Call i’m desperate for your voice
I’m listening to the song we used to sing
In the car, do you remember? 
Butterfly, early summer
It’s playing on repeat,
Just like when we would meet (like when we would meet)

Chorus: (G  D  Em  C)
Cause i was born to tell you i love you
And i am torn to do what i have to, 
To make you mine
Stay with me tonight

Verse:
Stripped and pollished, 
I am new, i am fresh
I am feeling so ambitious, 
You and me, flesh to flesh
Cause every breath that you will take
When you are sitting next to me
Will bring life into my deepest hopes, 
What’s your fantasy?

(chorus)
Bridge: (Em  D   C  D)
And i’m tired of being all alone, and this solitary moment makes
Me want to come back home x4
(I know everything you wanted isn’t anything you have)

[Link to embedded object]
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Shontelle-Impossible

Verse: (Fm  G#  Eb  C#) 
I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did, I did

And you were strong and I was not
My illusion, my mistake
I was careless, I forgot
I did

Pré-chorus:
C#
And now when all is done

Eb
There is nothing to say

Fm
You have gone and so effortlessly
You have won

Eb
You can go ahead tell them

Chorus: (Fm  G#   Eb  C#) 
Tell them all I know now 
Shout it from the roof tops 
Write it on the sky line
All we had is gone now 
Tell them I was happy 
And my heart is broken 
All my scars are open
Tell them what I hoped would be 
Impossible, impossible 
Impossible, impossible

Verse:
Falling out of love is hard 
Falling for betrayal is worst 
Broken trust and broken hearts 
I know, I know

Thinking all you need is there 
Building faith on love and words 
Empty promises will wear
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I know, I know

Pré-chorus:
And now when all is gone
There is nothing to say
And if you’re done with embarrassing me
On your own you can go ahead tell them

chorus:
Tell them all I know now 
Shout it from the roof tops 
Write it on the sky line
All we had is gone now 
Tell them I was happy 
And my heart is broken 
All my scars are open
Tell them what I hoped would be 
Impossible, impossible 
Impossible, impossible 
Impossible, impossible 
Impossible, impossible!
Ooh impossible (yeah yeah)

Verse:
I remember years ago
Someone told me I should take
Caution when it comes to love
I did

Chorus:
Tell them all I know now 
Shout it from the roof tops 
Write it on the sky line
All we had is gone now 
Tell them I was happy 
And my heart is broken 
All my scars are open
Tell them what I hoped would be 
Impossible, impossible 
Impossible, impossible 
Impossible, impossible 
Impossible, impossible

Verse:
I remember years ago
Someone told me I should take
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Caution when it comes to love
I did
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Shakira-Waka Waka

Chords: D  A Bm  G

You’re a good soldier 
Choosing your battles 
Pick yourself up
And dust yourself off
Get back in the saddle

You’re on the front line 
Everyone’s watching 
You know it’s serious 
We are getting closer 
This isn’t over

The pressure is on
You feel it
But you got it all
Believe it

When you fall get up, oh oh 
If you fall get up, eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
Cause this is Africa

Tsamina mina, eh eh 
Waka waka, eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
This time for Africa

Listen to your God 
This is our motto 
Your time to shine 
Don’t wait in line 
Y vamos por todo

People are raising 
Their expectations 
Go on and feed them 
This is your moment 
No hesitations

Today’s your day
I feel it
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You paved the way
Believe it

If you get down get up, oh oh 
When you get down get up, eh eh 
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa

Tsamina mina, eh eh 
Waka waka, eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
Anawa, ah ah

Tsamina mina, eh eh 
Waka waka, eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
This time for Africa

Awela Majoni Biggie Biggie Mama
One A To Zet
Athi sithi LaMajoni Biggie Biggie Mama
From East To West

Bathi… Waka Waka Ma Eh Eh
Waka Waka Ma Eh Eh 
Zonke zizwe mazi buye 
Cause this is Africa

[Link to embedded object]
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Sunrise Avenue-Fairytale Gone Bad

Bbm F# 
This is the end you know 
C#
Lady, the plans we had went all wrong
G# Bbm 
We ain’t nothing but fight and shout and tears 
Bbm F#
We got to a point I can’t stand
C#
I ‘ve had it to the limit I can’t be your man
G# Bbm
I ain’t more than a minute away from walking

F# C# F#
We can’t cry the pain away
C# G# F#
We can’t find a need to stay
C# G#
I slowly realized there ‘s nothing on our side

Chorus:
Bbm
Out of my life, out of my mind
F#
Out of the tears we can’t deny
G#
We need to swallow all our pride
F# G# 
And leave this mess behind 
Bbm
Out of my head, out of my bed
F#
Out of the dreams we had, they ‘re bad
G#
Tell them it’s me that made you sad
F# G# Bbm
Tell them the fairytale gone bad

Another night and I bleed
They all make mistakes and so did we
But we did something we can never turn back right
Find a new one to fool
Leave and don’t look back. I won’t follow
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We have nothing left it ‘s the end of our time

We can’t cry the pain away
We can’t find a need to stay
There’s no more rabbits in my hat to make things right

http://www.youtube.com/watch?v=77ey1aWDnyY
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Travie Mccoy feat Cee lo Green-Dr feel Good

Chords: Bbm  C#  G#  Bbm
Chorus: 
Doctor
Won’t you come and help me take this pain away? 
Oh, oh, oh doctor
Give me what I need to get me through the day
I want that feel good
That feel good
That real good, yeah 
I want that feel good 
That feel good
That real good Dr. Feel Good, help me

Lately I been beside myself

It ist’t likely to hide myself

It’s not like I like being by myself

I wanna see the world but can’t decide myself 

Whether or not to get up off this couch 

Whether or not to get about this house

I wanna know what it’s like to feel real good

Is there somethin’ you can prescribe Dr. Feel Good? 

I mean he’s so happy, she’s so free

Doctor, what in the world is wrong with me? 

I just need some reassurance

I know my carrier wont be insurin’ this

If you could just be earnest

Oops, I meant honest and make this promise

If any of this makes sense

Put a not I wasn’t crazy, just thoroughly convinced
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Chorus

She got the set of lips like a sedative Every 

time I kiss, it’s like medicine Somethin said 

to me no, no, don’t let it ring

‘Cause every time I do, I end up upset again

And then it’s back to the waitin’ room

Waitin’ patiently for them to bring another patient soon

Anything is possible

Especially when you see it in the hospital

I hope Dr. Feel Good can fix me

And help me find peace of mind before 50 

(Mr. McCoy, you’re up next)

I made a detour quickly

Behind, take a tour, the edge of door before they could get me

It didn’t take much to lose ‘em

But before I got home, I came to a conclusion

That feeling good means another appointment

It’s ain’t [Incomprehensible] and don’t expect the common morning

Chorus

Ladies and Gentlemen, hey, pardon me, patients 

See what I’mma do right now is break it down 

Put your hands together

Repeat after me, come on
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I feel good (I feel good) 

Real good (Real good)

I feel good (I feel good) 

Real good (Real good) 

Chorus

Yeah, I’ll let this one ride out

Yeah, brought to you by yours truly

Mr. Cee Lo Green

The delectable Smeezingtons

Thank y’all for comin’ out, God bless

Good night

Travie, ride away

[Link to embedded object]
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Tim Berg-Seek Bromance

Chords: E  B  G#m  C#m 

I’ve been watching you 

You’ve been hurting too 

You give all your love 

Nothing left to show.

I have been there too 
Alone in my despair 
Watching life go by,
No one whom to share.

Boy you got it bad
But I got something good
I will treat you good 
in every way yeah

You will never feel alone
My touch is such a rush
It over-flows..

Chorus:
I will give to you the love you seek and more
So are you waiting for?
I will give to you the love you seek and more 
I will give to you the love you seek and more 
Your what I’m waiting for you
I will give to you the love you seek and more
(your all I really need)
I will give to you the love you seek and more
So what are you waiting for?
I will give to you the love you seek and more

Baby here we are standing face to face Just 

the two of us locked in your embrace Now I 

got it bad but you got something good
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Won’t you treat me good in every way, yeah

Are you ready

I can feel your passion and your love

It oh oh ohhh overflows

Chorus

Bridge
I got love you seek 
I got love you seek 
I got love you seek 
I got lovee

Chorus

[Link to embedded object]
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The Black Keys-Set You Free

C5 A5
You hold on to love that’s gone
C5 A5
Run a mile to see him smile
C5 A5
But you don’t know he’s door to door
C5 A5
Playin’ you for the fool

Chorus: (G5 A5 F5 G5)
Let him go, walk out the door
And come to me, I’m gonna set you free

[Link to embedded object]
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The Lonely Island-We're Back

Chords: During the rap: Bm
With the backing voices:  Bm  A

Jorma Taccone:
Ayo, new Lonely Island!
2011!
Let’s get ‘em, Kiv!

Akiva:
Ayo, my dick don’t work, that shit is soft as a pillow
My girlie lookin’ at me like “You for real, dude?”

Jorma:
Ayo, hold up, hold up
We gotta come harder than that! 
Yo, tell ‘em, Andy

Andy:
I think there might be somethin’ wrong with my dick
It’s like a melted stick of butter, so soft that it can’t feel the rubber

Jorma:
Ayo, come on, man This 
is Lonely Island! People 
are countin’ on us!
I gotta write all these motherfuckers myself!

Ayo, I think I broke my dick in the sink
It’s so small and ugly
All splashed and flat like it was playin’ rugby

Hold up, hold up, this is serious
Kiv, let ‘em know

Akiva:
Yo, for real though, I suffer from stinky dick
Every time I take a piss it smell just like shit

Jorma:
Haha, yeah, that’s what I’m talkin’ ’bout
Andy, show ‘em how it’s done

Andy:
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My dick looks like the fat that you cut off a steak
Smashed in like my balls went and stepped on a rake

Jorma:
Lonely Island!
Grammy-nominated, yeah! 
(Hit ‘em again)

Akiva:
Yo, straight out the box with my soggy little shrivel
I was an eight-year-old girl before the doctor found my dick

Jorma:
We make too much money for this shit
Murder music

Andy:
I shit the bed ’cause my dick played a prank on my butt
Straight tripped when I slept, and stuck a laxative up

Jorma:
Suppository music!
What y’all know about incontinence!?

Akiva:
I got hepatitis C from a horse, but no confusion
It wasn’t from the sex, it was a blood transfusion

Jorma:
What?
Motherfucker got horse blood! 
What y’all got!?

Andy:
I write freaky fan fiction where cartoons fuck
Got CGI Garfield lickin’ Marmaduke’s nuts

Jorma:
Woo, I would like to see that! 
This is that Garfield sex music!
Now y’all just show me love, preach

Akiva:
I got a friend named Reggie who lives down at the dump (Tell ‘em) 
Every other week I swing by to bring him some lunch
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Jorma:
Oh, now that just sounds nice! 
I’ma call it right there!
Game over, motherfuckers!
Lonely Island, we started this fake rap shit
The world needs us!

[Link to embedded object]
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The Strokes-Last Night

Verse:
C
Last nite she said

Dm
Oh baby I feel so down

G
When you turn me off

Em Dm
When I feel left out

So I, I turned round
Oh baby don’t care no more
I know this for sure
I’m walking out that door

Well I’ve been in town for just about fifteen minutes now
And baby I feel so down
And I don’t know why
I’ve been walking for miles

Chorus:
F G
And people they don’t understand
F G
Your girlfriends they can’t understand
F G
Your grandsons they won’t understand
F G
On top of this I ain’t ever gonna understand

Last nite she said
Oh baby don’t feel so down
When you turn me off
When I feel left out

So I, I turned round,
Oh baby gonna be alright
It was a great big lie 
Coz I left that night 
Yeah

Chorus:
Oh people they don’t understand
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No girlfriends they don’t understand 
In spaceships they won’t understand 
And me I ain’t ever gonna understand

Last nite she said
Oh baby I feel so down 
She could turn me off 
When I feel left out

So I turned round
Oh little girl I don’t care no more
I know it’s for sure
I’m walking out that door, yeah

[Link to embedded object]
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The Strokes-Someday

Verses: (A  Bm  D  A)
In many ways, they’ll miss the good old days
Someday, someday
Yeah, it hurts to say, but I want you to stay
Sometimes, sometimes

When we was young, oh man, did we have fun
Always, always
Promises, they break before they’re made
Sometimes, sometimes

Chorus:
A E F#m
Oh, Maya says I’m lacking in depth
D A
I will do my best
A E F#m
You say you wanna stay by my side
D A
Darlin’, your head’s not right
A E F#m 
See, alone we stand, together we fall apart 
D A
Yeah, I think I’ll be alright
A E F#m 
I’m working so I won’t have to try so hard 
D A
Tables, they turn sometimes

E
Oh, someday…

A
No, I ain’t wastin’ no more time

Verses:
And now my fears
They come to me in threes
So, I Sometimes

Say, “Fate my friend,
You say the strangest things
I find, sometimes”

[Link to embedded object]
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The Lonely island feat Michael Bolton-Jack Sparrow

Chords: Cm   G#   D#   Bb

[Andy]
Uh, Lonely Island, Michael Bolton (Yeah) 
The night starts now
Together on the track, the boys are back
The night starts now
Night starts now, baby, roll with us
Chickens snapping at the neck when we rollin’ up (Rollin’ up!) 
Blow through the doors, ain’t no holdin’ up
Black card at the bar like I gives a f*ck (Come on!)

[Jorma]
Ladies shifty eyed when we walk into the set
F*ck the fellas looking jealous
Play the back and get wet (Yeah yeah)
Three pound in my waist, shank in my sock, 
You either get cut, get stuffed or get shot.

[Michael]
This is the tale of Captain Jack Sparrow 
Pirate so brave on the seven seas (What?) 
A mystical quest to the isle of Tortuga 
Raven locks sway on the ocean’s breeze

[Akiva]
Yeah that was kinda weird, but we’re back in the club
Buying up the bar so the groupies show us love (Keira Knightley!) 
Motherf*cking ice-man, I’m the top gunner
Heater on blast, I’m the number one stunner (Jack Sparrow!)

[Andy]
Watch it girl cause I ain’t your “Mr. Nice Guy”,
More like the “meet ya, take you home and f*ck you twice guy” 
(Yeah yeah!)
All dressed up with nowhere to run,
And now I make you feel crazy with the-
(Now back to the good part!)

[Michael]
From the day he was born
He yearned for adventure (No!) 
Old Captain Jack (Yeah)
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Giving them what for
He’s the pauper of the surf
The jester of Tortuga (Oh God) 
But is Davy Jones’ locker
What lies in store? (Yeah, we’ve seen the movie)

[Andy]
Throw your hands in the air
And say hell yeah

[Michael]
Captain Jack (What?) 
Johnny Depp (No)

[Jorma]
From the front to the back
Say we count stacks c’mon

[Michael]
Davy Jones (Nope) 
Giant squid (Wrong)

[Akiva]
Michael Bolton we’re really gonna need you to focus up

[Michael]
Roger that let me try it with another film (Wait)
Life is a box of chocolates and my name is Forrest Gump (Not better) 
Though I’m not the sharpest tool in the shed
I give Jenny all my love (Come on) 
Okay, then I’m a legal aid
Erin Brockovich is my name (Oh God) 
Then you can call me Scarface
Snortin’ mountains of cocaine (Close enough) 
You cockroaches wanna play rough?
Okay, I’m reloaded! Ha ha!

This is the tale of Tony Montana 
Cubano flame with the Miami nuts 
(Take it home!)
Got a basehead wife
But her womb is polluted 
This whole town’s a pussy 
Just waiting to get f*cked 
Just waiting to get f*cked!
(Okay it turns out Michael Bolton is a major cinephile)
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You complete me (Yeah, yeah okay)

[Link to embedded object]
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The Lonely Island feat Akon-I just had sex

Chords D#m B  F#  C#

Sometimes (ooohhhh)
Something beautiful happens in this world (Akon)
You don’t know how to express yourself so… (and Lonely Island) 
You just gotta sing!

[Akon]
I Just Had sex…
And it felt so good! (felt so good)
A woman let me put my penis inside of her! 
I Just Had sex…
And I’ll never go back (I’ll never go back) 
To the not havin’-sex ways of the past.

[Andy]
Have you ever had sex? 
I have it felt great!
It felt so good when I did it
With my penis

A girl let me do it
It literally just happened
Havin’ sex can make a nice man…
…out the meanest!

[Jorma]
Never guess where I just came from
I had sex!
If I had to describe the feeling
It was the best!

When I had the sex,
Man my penis felt great!
And I called my parents right after
I was done!

[Andy]
Oh hey, didn’t see you there
Guess what I just did?
Had sex, undressed, saw her boobies and the rest. 
(Was sure nice of her to let you do that thing) 
Nice of any girl ever.
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(Now Sing!)

[Akon]
I Just Had sex…
And it felt so good! (felt so good)
A woman let me put my penis inside of her! 
I wanna tell the world!

[Andy]
To be honest I’m surprised she even wanted me to do it
(Doesn’t really make sense?) But man, screw it! 
(I ain’t one to argue with a good thing)
She could be my wife- (That good?) 
The best 30 seconds of my life!

[Jorma] I’m so humbled by a girl’s ability to let me do her. 
[Andy] ‘Cuz honestly I’d have sex with a pile of manure. 
With that in mind, the soft, nice smellin’ girl’s better.
[Jorma] Plus she let me wear my chain and my turtle neck sweater.

[Akon]
So this one’s dedicated to then girls
That let us flop around on top of them! (yeah)
If you’re near or far, whether short or tall. (yeah) 
We wanna thank you all for lettin’ us fuck you!

[Lonely Island]
She kept lookin’ and her watch (doesn’t matter, have sex!) 
But I cried the whole time- (doesn’t matter, have sex!)
I think she might’ve been a racist- (doesn’t matter, have sex!) 
She put a bag on my head- (still counts!)

[Akon]
I just had sex… and my dreams came true!
So if you had sex in the last 30 minutes then you’re qualified
To sing with me!

I Just had sex (everbody sing!)
And felt so good! (we all had sex!)
A woman let me put my penis inside of her! 
(I wanna tell the world!)

I just had sex
And I’ll never go back…(I’ll never go back!) 
To the not-having-sex days of the past!
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The Script-For the first time

Verse: A  E  F#m  D
She’s all laid up in bed with a broken heart
While i’m drinking jack all alone in my local bar
And we don’t know how we got into this mad situation
Only doing things out of frustration
Trying to make it work but man these times are hard

She needs me now but I can’t seem to find a time
I’ve got a new job now in the unemployment line
And we don’t know how we got into this mess it’s a gods test
Someone help us cause we’re doing our best
Trying to make it work but man these times are hard

Chorus: F#m  D  A  E
But we’re gonna start by drinking old cheap bottles of wine
Sit talking up all night
Saying things we haven’t for a while, a while yeah

We’re smiling but we’re close to tearsEven after all these years
We just now got the feeling that we’re meeting
For the first time

She’s in line at the door with her head held high
While I just lost my job but didn’t lose my flight
But we both know how we’re gonna make it work when it hurts
When you pick yourself up you get kicked in the dirt
Trying to make it work but man these times are hard

But we’re gonna start by drinking old cheap bottles of wine
Sit talking up all night
Saying things we haven’t for a while, a while yeah

Chorus

Oh these times are hard
Yeah they’re making us crazy
Don’t give up on me baby

[Link to embedded object]
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The Verve-Bittersweet Symphony

Chords: E  Asus2  Dsus2  Asus2

‘Cause it’s a bittersweet symphony, this life
Trying to make ends meet
You’re a slave to money then you die
I’ll take you down the only road I’ve ever been down
You know the one that takes you to the places 
where all the veins meet yeah

No change, I can’t change
I can’t change, I can’t change
But I’m here in my mind
I am here in my mind
But I’m a million different people 
from one day to the next
I can’t change my mind
No, no, no, no, no, no, no,no,no,no,no,no(fading away)

Well I never pray
But tonight I’m on my knees yeah
I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah
I let the melody shine, let it cleanse my mind, I feel free now
But the airways are clean and there’s nobody singing to me now

No change, I can’t change
I can’t change, I can’t change
But I’m here in my mind
I am here in my mind
And I’m a million different people 
from one day to the next
I can’t change my mind 
No, no, no, no, no, no, no 
I can’t change
I can’t change it

‘Cause it’s a bittersweet symphony, this life
Trying to make ends meet
Trying to find some money then you die
I’ll take you down the only road I’ve ever been down
You know the one that takes you to the places 
where all the veins meet yeah

You know I can’t change, I can’t change
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I can’t change, I can’t change
But I’m here in my mind
I am here in my mind
And I’m a million different people 
from one day to the next
I can’t change my mind
No, no, no, no, no

I can’t change my mind 
no, no, no, no, no,
I can’t change
Can’t change my body, 
no, no, no

http://www.youtube.com/watch?v=rV5VmhY3-Sw
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We Trust-Better not stop

Acordes: E  Bm  D  A

Better not stop
Better not stop moving

(a musica é essencialmente instrumental pelo que a letra se baseia apenas nas duas frases acima) 

[Link to embedded object]
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Wraygunn-Love Letters from a mothafucka

G5
I can’t tell you what you’re waiting for
& i don’t want you knocking on my door 
don’t wanna know your reasons
yeah, think again, stop wasting my time 
life’s just a long long long long walk
& it’s time to let go
i’m sick and tired of your twisted mail 
love letters from a muthafucka

Refrão: (G5  Bb5  C5  C#5)
love letters from a muthafucka (x 4)

G5
your body feels no love
& your mind is down
& i know, baby, you’re the baddest bitch in town 
yeah don’t follow me, ‘cause i am lost too
you’re in a rum induced coma since 1992
G5 Bb5
hey pretty lady, hope you had a blast
C5 C#5
knew it, baby, said it wouldn’t last 
love letters from a muthafucka

Refrão

Verso:(G5  Bb5  C5  C#5) 
you need hugs, not drugs 
need a smoke, not coke
go back to your roast chicken & country music 
to your rum & coke
go down that punch drunk love of yours
& let me deal with mine
just keep on wasting your time 
on aligator wine
you took it all too far 
you wanted all too soon
in that freaked out mind of yours 
you thought you’d get the moon 
sometime, somehow
it would be good to see something work out 
someday, somehow
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it would be good to live without your

Refrão

[Link to embedded object]
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Yolanda Be Cool & DCUP-We no Speak Americano

D#m F7 Bbm 
Comme te po’ capì chi te vò bene 
D#m F7 Bbm 
Si tu le parle ‘mmiezzo americano? 
D#m Bbm 
Quando se fa l’ammore sotto ‘a luna
C F7
Come te vene ‘capa e di: “I love you!?”

Bbm
Pa pa l’ americano 
Pa pa l’ americano 
Pa pa l’ americano 
Fa l’ americano!
Pa pa l’ americano 
Fa fa l’ americano
Bbm
Whisky soda e rockenroll 
Whisky soda e rockenroll 
Whisky soda e rockenroll

[Link to embedded object]
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Your Favourite Martian-Orphan Tears

Chords: Dm  C  Am  Bb  G

It was a weekend, and you can’t stop Us 
from going to the local dance spot. Instead of 
drinking imported beers, Somebody brought 
a bottle of Orphan Tears.

We popped the top. We know what was in it. 
Yeah, we were all so stupid to sip it.
Orphan Tears are hallucinogenic.
I took one sip and saw a two-headed midget.

Then the room filled with colors and shapes, 
And suddenly DeeJay was covered in snakes. 
Oh snap! And what made it worse
Is I swear I saw a unicorn humping a smurf.

Then a rainbow appeared out of Wax’s ass. 
He passed some gas and it snapped in half. 
Yo Deejay! Are you still there?
Yeah, I’m trying to hook up with this girl in a wheelchair.

Alright. Chill there. I think a bulimic
Carebear might pick a fight with Jesus.
I don’t believe it. I’m gonna be sea sick.
These Orphan Tears are about to make me trip.

Chorus:
Little children, near and far
Don’t know where your parents are. 
Cry directly in this jar.
I will drink it at the bar.
Sip sippin’ on Orphan Tears.
Sip sip sippin’ on Orphan Tears. 
Sip sippin’ on Orphan Tears.
Sip sip sippin’ on Orphan Tears.

These Orphan Tears got me feeling like I ain’t felt before. 
I tried to bust-a-move but fell asleep on the dance floor. 
(DeeJay falls asleep and snores)
I swear I saw Bill Cosby like, “Hello with the pudding!” 
He was dancing in his underwear showing off his woody.

369



Internacionais
Your Favourite Martian-Orphan Tears

I ran to the bathroom. Everything is in slow mo.
I couldn’t throw up, because the toilet bowl called me a homo. 
I barfed up a kitten, and I’m feeling strange.
Sippin’ these Orphan Tears, now it’s got me seeing things. 

Chorus

All up in the VIP section, straight relaxed. 
The DJ playing my favorite tracks. 
Waitress asked, what can I bring you.
I said the most expensive thing on the menu.

She came back with a glass of liquid.
I said, I asked for something different. 
This looks like a normal beer.
She said, no it’s Orphan Tears.

Took a swig. Then I walked down where the dance floor is, 
Whole club looking like a forest.
DeeJay turned into a brontosaurus.
Everybody in the club looked like Chuck Norris.

I tried to run to the bathroom but when
I did I felt a vacuum suction. 
Pulling me back slow
Dance floor turned into a black hole.

Spinning around horribly. 
Feeling like Dorothy.
Woke up and was still at home. 
Orphan Tears got us in the zone.

Chorus

[Link to embedded object]
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Your Favourite martian-Bottles of beer

Chords: Bb  C   F  F

I was chilling with my BUD, SAM ADAMS.
We get a call from MILLER. The man was having spasms. 
And he said, “dude get dressed. There’s not a chance in hell 
That we could miss this keg party up in SAN MIGUEL.”

“Do I have to go out, dude?”
“No but that Mexican chick CORONA’S there, 
And she’s been asking about you.”
I hung up the phone. It’s time to get dressed, I
Put on my MAGIC HAT and my shirt with the RED STRIPE.

We hit a BUSCH dodging traffic as we passed by ‘em
In that KILLIAN’S RED charger with the FAT TIRE(s). 
We drove around for like half the night.
Luckily the BLUE MOON provided NATURAL LIGHT.

We rolled up to the party, errybody was rockin’, 
Playing BECK’S old single on that iPod dock and 
That’s where it’s at. My ears were all ringing.
The party crowd was getting loud, and everybody started singing:

nana bottles of beer on the wall 
nana bottles of beer.
You take one down, you pass it around, 
You got nana bottles of beer on the wall.

Now everyone was crammed in the basement, wasted
Even ASAHI, that foreign exchange kid.
He was just in KINGFISHER, wreckin’ his Vette
Like “automobile, big leck!”

I poured myself a brew and drank half the glass
This ugly MOOSEHEAD chick kept grabbing my ass. 
I told that ugly HARP that she could go to hell
And then I saw CORONA, and she was looking STE-STE-STELLA.

And down to have some fun, she
Was still a freshman, a YUENGLING with a tongue-ring. 
The alcohol was all clouding my thinking,
So I slapped her on the HEINIKEN I get you a drink? And
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She said, “ha! You’re totally cute.
“If you fetch me a beer, I’ll let you touch my boob.” 
Hell yeah, I went to get her a drink, then
The party started moving, and everybody started singing:

99 bottles of beer on the wall.
99 bottles of beer.
You take one down, you pass it around, 
You got 99 bottles of beer on the wall.

CORONA’S ex-boyfriend started talking to me
His FOSTERS parents nicknamed him MILWAUKEE’S BEST.
‘Cause dude was big enough that he could tackle the world. 
He was like “Hey Broski, you’re jacking my girl.
I should bust your SKOL. You look like a queer, I’m
Gonna challenge you to a game of beer pong.”

“Of COORS! Challenge accepted.”
You can call me GUINNESS, ’cause I’m touting the record.” 
Beer pong’s my game, and with my shoulder cocked
I bounced that ball in the cup like a ROLLING ROCK.

We played for a while, and I was wooing them when
I showed everyone who’d win the BLUE RIBBON… PABST 
And CORONA was like, “wow!
You can totally touch my boob now.”

I was EL PRESIDENTE
Or maybe a king with my CORONA
In my NEW CASTLE, and everybody started singing:

99 bottles of beer on the wall.
99 bottles of beer.
You take one down, you pass it around, 
You got 99 bottles of beer on the wall.

http://www.youtube.com/watch?v=HIgJ0MYSjv8
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Your Favorite Martian-Zombie Love song

Chords Sequence: Em C G D

You don’t know me, baby, but I’ve seen you around.

It might be kind of crazy, but I’m just new in town. And 

now I wonder what you’d think if I said, hey look I’d 

like to get your number and a link to your Facebook. 

Now if I tell you what a nice guy’s supposed to

Would that compel you not to scream when I approach you? 

You’ll have to promise me you’ll take this news calmly,

But honestly, I’m sort of a zombie.

I knew you’d be surprised. You can bet that I

May not be alive, but I sure as hell ain’t dead inside. 

What’s with the shotty? I ain’t wishing you harm.

You see, I’d try to hold your hand but I’m missing an arm. 

Brains are all I’ve eaten all week it’s true,

But if my heart were still beating, it would beat for you. 

So let me take you to Wendy’s. You deserve it.

Yeah, I’m a zombie, baby. Ain’t nobody perfect.

I’ll chase you through the yard and all through the house into the dark. 

I wanna steal your heart and eat your brains.

I’ve never been so true, but if my heart were still beating, it would beat for you.

I wanna steal your heart and eat your brains.
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Baby, sometimes I bite, and you can bet

That I’ve got an appetite for human flesh.

I’ll always be near though. You’ll have to accept that 

When I nibble on your earlobe you might get infected. 

Cause I fell in love with you and I’m

Undead but you make me feel alive.

And when I chase you through the graveyard

It feels like foreplay.

If I’m lying I’m dying, and I speak truly

When I say I love your mind. I’ll take brains over beauty. 

We’ll be the undead Dagwood and Blondie

When I teach you how to zombie, teach you, teach you how to zombie. 

And everybody will love you, and you can sing along

to this post-apocalyptic, postmortem love song.

So give me a chance,girl. You know I’ll be worth it. 

Yeah, I’m a zombie, baby. Ain’t nobody perfect.

I’ll chase you through the yard and all through the house into the dark. 

I wanna steal your heart and eat your brains.

I’ve never been so true, but if my heart were still beating, it would beat for you. 

I wanna steal your heart and eat your brains.

Brains. Brains. Brains. Brains. 

Brains. Brains.

I’ll chase you through the yard and all through the house into the dark.
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I wanna steal your heart and eat your brains.

I’ve never been so true, but if my heart were still beating, it would beat for you. 

I wanna steal your heart and eat your brains.

http://www.youtube.com/watch?v=YCVMuevcCvY
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