
Canção do amor que chegou 

Vinicius de Moraes e Carlos Lyra  

Eu não sei, não sei dizer  
Mas de repente essa alegria em mim  
Alegria de viver  
Que alegria de viver  
E de ver tanta luz, tanto azul!  
Quem jamais poderia supor  
Que de um mundo que era tão triste e sem cor  
Brotaria essa flor inocente  
Chegaria esse amor de repente  
E o que era somente um vazio sem fim  
Se encheria de cores assim  
 
Coração, põe-te a cantar  
Canta o poema da primavera em flor  
É o amor, o amor chegou  
Chegou enfim.  
 

 

 

Coisa mais linda  

Vinicius de Moraes, Carlos Lyra  

Coisa mais bonita é você, assim  
Justinho você, eu juro  
Eu não sei por que você  
Você é mais bonita que a flor  
Quem dera a primavera da flor  
Tivesse todo esse aroma de beleza  
Que é o amor  
Perfumando a natureza numa forma de mulher  
 
Porque tão linda assim  
Não existe a flor  
Nem mesmo a cor não existe  
E o amor  
Nem mesmo o amor existe  
 
E eu fico um pouco triste  
Um pouco sem saber  
Se é tão lindo o amor  
Que eu tenho por você 

 

 

 

Mulher, sempre mulher 

Vinicius de Moraes e Tom Jobim 

Mulher, ai, ai, mulher  
Sempre mulher  
Dê no que der  
Você me abraça, me beija, me xinga  
Me bota mandinga  
Depois faz a briga  
Só pra ver quebrar  
Mulher, seja leal  
Você bota muita banca  
Infelizmente eu não sou jornal  
 
Mulher, martírio meu  
O nosso amor  
Deu no que deu  
E sendo assim, não insista  
Desista, vá fazendo a pista  
Chore um bocadinho  
E se esqueça de mim 

 

Ela é carioca 

Vinicius de Moraes, Antônio Carlos Jobim  

Ela é carioca, ela é carioca  
Basta o jeitinho dela andar  
Nem ninguém tem carinho assim para dar  
Eu vejo na cor dos seus olhos  
As noites do Rio ao luar  
Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu  
Vejo o mesmo mar  
 
Ela é meu amor, só me vê a mim  
A mim que vivi para encontrar  
Na luz do seu olhar  
A paz que sonhei  
Só sei que sou louco por ela  
E pra mim ela é linda demais  
E além do mais  
Ela é carioca, ela é carioca  

 

 

 

 

 



Para  viver um grande amor 

Vinicius de Moraes, Toquinho  

Cantado  
 
Eu não ando só  
Só ando em boa companhia  
Com meu violão  
Minha canção e a poesia  
 
Falado  
 
Para viver um grande amor, preciso  
É muita concentração e muito siso  
Muita seriedade e pouco riso  
Para viver um grande amor  
Para viver um grande amor, mister  
É ser um homem de uma só mulher  
Pois ser de muitas - poxa! - é pra quem quer  
Nem tem nenhum valor  
Para viver um grande amor, primeiro  
É preciso sagrar-se cavalheiro  
E ser de sua dama por inteiro  
Seja lá como for  
Há que fazer do corpo uma morada  
Onde clausure-se a mulher amada  
E postar-se de fora com uma espada  
Para viver um grande amor  
 
Cantado  
 
Eu não ando só,  
Só ando em boa companhia  
Com meu violão  
Minha canção e a poesia  
 
Falado  
 
Para viver um grande amor direito  
Não basta apenas ser um bom sujeito  
É preciso também ter muito peito  
Peito de remador  
É sempre necessário ter em vista  
Um crédito de rosas no florista  
Muito mais, muito mais que na modista!  
Para viver um grande amor  
Conta ponto saber fazer coisinhas  
Ovos mexidos, camarões, sopinhas  
Molhos, filés com fritas, comidinhas  
Para depois do amor  
E o que há de melhor que ir pra cozinha  

E preparar com amor uma galinha  
Com uma rica e gostosa farofinha  
Para o seu grande amor?  
 
Cantado  
 
Eu não ando só  
Só ando em boa companhia  
Com meu violão  
Minha canção e a poesia  
 
Falado  
 
Para viver um grande amor, é muito  
Muito importante viver sempre junto  
E até ser, se possível, um só defunto  
Pra não morrer de dor  
É preciso um cuidado permanente  
Não só com o corpo, mas também com a mente  
Pois qualquer "baixo" seu a amada sente  
E esfria um pouco o amor  
Há que ser bem cortês sem cortesia  
Doce e conciliador sem covardia  
Saber ganhar dinheiro com poesia  
Não ser um ganhador  
Mas tudo isso não adianta nada  
Se nesta selva escura e desvairada  
Não se souber achar a grande amada  
Para viver um grande amor!  
 
Cantado  
 
Eu não ando só  
Só ando em boa companhia  
Com meu violão  
Minha canção e a poesia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuide bem do seu amor  

Os Paralamas do Sucesso 

A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega 
No momento em que eu queria ver 
O segundo que antecede o beijo 
A palavra que destrói o amor 
Quando tudo ainda estava inteiro 
No instante em que desmoronou 
Palavras duras em voz de veludo 
E tudo muda, adeus velho mundo 
Há um segundo tudo estava em paz 

Cuide bem do seu amor 
Seja quem for, 
Cuide bem do seu amor 
Seja quem for... 

E cada segundo, cada momento, cada instante 
É quase eterno, passa devagar 
Se o seu mundo for o mundo inteiro 
Sua vida, seu amor, seu lar 
Cuide tudo que for verdadeiro 
Deixe tudo que não for passar 
Palavras duras em voz de veludo 
E tudo muda, adeus velho mundo 
Há um segundo tudo estava em paz 

Cuide bem do seu amor 
Seja quem for, 
Cuide bem do seu amor 
Seja quem for... 

Palavras duras em voz de veludo 
E tudo muda, adeus velho mundo 
Há um segundo tudo estava em paz 

Cuide bem do seu amor 
Seja quem for, 
Cuide bem do seu amor 
Seja quem for... 

 


