
A Bailarina 

Cecília Meireles

1. Esta menina

2. Tão pequenina

3. Quer ser bailarina.

4. Não conhece nem dó nem ré

5. Mas sabe ficar na ponta do pé.

6. Não conhece nem mi nem fá

7. Mas inclina o corpo para cá e para lá.

8. Não conhece nem lá nem si,

9. Mas fecha os olhos e sorri.

10. Roda, roda, roda, com os bracinhos no ar

11. E não fica tonta nem sai do lugar.

12. Põe no cabelo uma estrela e um véu

13. E diz que caiu do céu.

14. Esta menina

15. Tão pequenina

16. Quer ser bailarina.

17. Mas depois esquece todas as danças,

18. E também quer dormir como as outras crianças.
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A  Porta

Vinicius Moraes 

1. Eu sou feita de madeira

2. Madeira, matéria morta

3. Mas não há coisa no mundo

4. Mais viva do que uma porta

5. Eu abro devagarinho

6. Pra passar o menininho

7. Eu abro bem com cuidado

8. Pra passar o namorado

9. Eu abro bem prazenteira

10. Pra passar a cozinheira

11. Eu abro de supetão

12. Pra passar o capitão

13. Eu fecho a frente da casa

14. Fecho a frente do quartel

15. Fecho tudo no mundo

16. Só vivo aberta no céu!
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Canção de Dulce

Cecília Meireles

1. Dulce, doce Dulce

2. Menino do campo

3. De olhos verdes de água

4. De água e pirilampo.

5. Doce Dulce, doce dócil,

6. Estendendo pelo sol lençóis

7. Entre anil e vento.

8. Dócil, doce Dulce

9. De face vermelha,

10. Doce rosa airosa

11. A fugir da abelha,

12. Da abelha, de vespas

13. E besoiros* tontos

14. Pelo arroio de ouro

15. De seixos redondos.....

---------------------------------------

line 13:  “besouros” is an accepted variant for “besoiros”
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O Leãozinho

Caetano Veloso

1. Gosto muito de te ver, leãozinho

2. Caminhando sob o sol

3. Gosto muito de você, leãozinho

4. Para desentristecer, leãozinho

5. O meu coração tão só

6. Basta eu encontrar você no caminho

7. Um filhote de leão raio da manhã;

8. Arrastando o meu olhar como um imã...

9. O meu coração é o sol, pai de toda cor;

10. Quando ele lhe doura a pele ao léu...

11. Gosto de te ver ao sol, leãozinho

12. De te ver entrar no mar

13. Tua pele, tua luz, tua juba

14. Gosto de ficar ao sol, leãozinho

15. De molhar minha juba

16. De estar perto de você e entrar numa
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O VALOR DO VENTO 

Ruy Belo

1. Está hoje um dia de vento e eu gosto do vento

2. O vento tem entrado nos meus versos de todas as maneiras e

3. só entram nos meus versos as coisas de que gosto

4. O vento das árvores o vento dos cabelos

5.      o vento do inverno o vento do verão

6. O vento é o melhor veículo que conheço

7. Só ele traz o perfume das flores só ele traz

8. a música que jaz à beira-mar em agosto

9. Mas só hoje soube o verdadeiro valor do vento

10. O vento actualmente vale oitenta escudos

11. Partiu-se o vidro grande da janela do meu quarto.
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