
Chico Buarque, Bye, Bye, Brasil
Oi corao!
No d pr falar muito no
Espera passar o avio
Assim que o inverno passar
Eu acho que vou te buscar
Aqui t fazendo calor
Deu pane no ventilador
J tem fliperama em Macau
Tomei a costeira em Belm do Par
Puseram uma usina no mar
Talvez fique ruim pr pescar
Meu amor...

No Tocantins
O chefe dos Parintintins
Vidrou na minha cala Lee
Eu vi uns patins pr voc
Eu vi um Brasil na tev
Capaz de cair um tor&amp;oacute;
Estou me sentindo to s&amp;oacute;
Oh! tenha d&amp;oacute; de mim
Pintou uma chance legal
Um lance l na capital
Nem tem que ter ginasial
Meu amor...

No Tabaris
O som  que nem os Bee Gees
Dancei com uma dona infeliz
Que tem um tufo nos quadris
Tem um japons trs de mim
Eu vou dar um pulo em Manaus
Aqui t quarenta e dois graus
O sol nunca mais vai se pr
Eu tenho saudades da nossa cano
Saudades de roa e serto
Bom mesmo  ter um caminho
Meu amor...

Baby, bye! bye!
Abraos na me e no pai
Eu acho que vou desligar
As fichas j vo terminar
Eu vou me mandar de tren&amp;oacute;
Pr rua do sol, Macei&amp;oacute;
Peguei uma doena em Ilhus
Mas j estou quase bom
Em maro vou pro Cear
Com a bno do meu Orix
Eu acho bauxita por l
Meu amor...

Bye, bye Brasil
A ltima ficha caiu
Eu penso em vocs night'n day
Explica que t tudo ok
Eu s&amp;oacute; ando dentro da Lei
Eu quero voltar podes crer
Eu vi um Brasil na TV
Peguei uma doena em Belm
Agora j t tudo bem
Mas a ligao t no fim
Tem um japons trs de mim
Aquela aquarela mudou



Na estrada peguei uma cor
Capaz de cair um tor&amp;oacute;
Estou me sentindo um jil&amp;oacute;
Eu tenho teso  no mar
Assim que o inverno passar
Bateu uma saudade de ti
Estou a fim de encarar um siri
Com a bno do Nosso Senhor
O sol nunca mais vai se pr...

Chico Buarque - Bye, Bye, Brasil w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/chico-buarque-bye-bye-brasil-tekst-piosenki,t,226746.html

