


BANDA DA FLORESTA
Paulo Bi

Quatro amigos foram passear
Cobra, elefante, jacaré, gambá
Era aniversário do mico-leão
E a bicharada ia fazer um som
O sapo na guitarra
Urubu no violão
Canguru na flauta
Jabuti na percussão
Coelho nos teclados
Avestruz no rabecão
A Banda da Floresta deixa a festa animada

Mas de repente foi um zunzunzum
É que o porco-espinho soltou um pum
Corre pra frente, corre pro lado
O pum do porco-espinho deixou todos   
 agitados
E agora só se ouve um tal de pum, pum, 
 pum pra lá
Zunzunzum pra cá

MARIA RITA
Folclore

Os olhos de Maria Rita
São pretos que nem carvão

Ah! sim Maria Rita 
Ah! sim Maria Rita
Ah! sim Maria Rita, não

Os cabelos de Maria Rita
São pretos que nem carvão

Ah! sim Maria Rita 
Ah! sim Maria Rita
Ah! sim Maria Rita, não

A pele de Maria Rita
É preta que nem carvão

Ah! sim Maria Rita 
Ah! sim Maria Rita
Ah! sim Maria Rita, não

SAPO MARTELO
Hamilton Catete

O sapo martelo
Faz tuc tuc tuc
Pula bem alto
Tuc tuc tuc
Come mosquito
Tuc tuc tuc
Enche a barriga
Tuc tuc tuc
Nada na lagoa
Tuc tuc tuc
Nada numa boa 
Tuc tuc tuc

TATU SE ESCONDE
Direitos  Reservados

Quando chove o tatu se esconde
Com medo de se molhar
Mas quando o sol aparece
Tatu sai pra passear

Rola ali
Rola lá
Rola ali, rola ali, rola, lá
Rola ali
Rola lá
Rola ali, rola ali, rola, lá



HOJE É DOMINGO
Folclore

Hoje é domingo
Pede cachimbo
O cachimbo é de barro
Bate no jarro
O jarro é de ouro 
Bate no touro
O touro é valente
Bate na gente
A gente é fraco
Cai no buraco
O buraco é fundo
Acabou-se o mundo...

A DONA ARANHA
Domínio Público

A Dona Aranha subiu pela parede
Veio a chuva forte e a derrubou
Já passou a chuva 
O sol já vai surgindo
E Dona Aranha continua a subir
Ela é teimosa e desobediente
Sobe, sobe, sobe
E nunca está contente

VAGALUME
Direitos  Reservados

A floresta estava escura
Estava mesmo um negrume
Quando apareceu no céu
No céu o vagalume
Pisca, pisca, pisca vagalume
Pisca, pisca, pisca vagalume
Pisca, pisca, pisca vagalume
Pra floresta iluminar

LARANJA MADURA
Folclore

Laranja madura
Que cor são elas
Elas são verde, amarela
Elas são verde, amarela
Vira Luísa de costas pra ela
Vira Rafifa de costas pra ela

Laranja madura
Que cor são elas
Elas são verde, amarela
Elas são verde, amarela
Vira Cléa de costas pra ela
Vira Dani de costas pra ela

Laranja madura
Que cor são elas
Elas são verde, amarela
Elas são verde, amarela
Vira Lulu de costas pra ela
Vira Olguinha de costas pra ela

Laranja madura
Que cor são elas
Elas são verde, amarela
Elas são verde, amarela
Vira todo mundo de frente pra ela

O GIGANTÃO
Direitos  Reservados

O gigantão 
Pra ser maior
Pôs-se a inchar feito um balão
E tanto inchou o valentão
Ficou gordão 
E estourou!



A MENINA SEM NOME
Paulo Bi e Guilherme Figueiredo

Procuro um nome e não tenho
Não há quem chame por mim
Não sei mesmo de onde eu venho
Nem sei por onde vou assim
O vento chama a poeira
Chama as areias o mar
Mas eu não sei quem me queira
Não tenho a quem me chamar

Procuro um nome e não tenho
Não há quem chame por mim
Não sei mesmo de onde eu venho
Nem sei pra onde vou assim

SALVE SALVE
Paulo Bi

Salve Salve
Salve os animais em extinção
Salve Salve
Salve o mico-leão dourado

Não estou aqui pra brincadeira
Cinco vivas pro tamanduá-bandeira!
Olhe xará, quem vem de lá
Meu amigo lobo guará

Chegou irritada a onça pintada
Procurando o queixada que se foi na mata
Atrás do cateto, na pista da anta
Que marcou um apontamento
Com a mamãe  lontra

Tatu canastra falou que viu
O gato do mato na beira rio
Jogando biriba com o sagui de bigode
O rei do carteado
Com ele ninguém pode

Mico-leão-preto
Salve Salve
Onça parda
Salve Salve
Macaco-aranha
Salve Salve
Ararajuba
Salve Salve
Gato-maracajá
Salve Salve
Cervo do mangue
Salve Salve
Cachorro vinagre
Salve Salve
Arara una
Salve Salve
Jabutinga
Salve Salve
Marreca cabocla
Salve Salve

Gavião real 
Salve Salve
Guará e condor
Salve Salve
Veado campeiro
Salve Salve
Ararinha azul
Salve Salve
Flamingo, macuco 
Salve Salve
Jacaretinga
Salve Salve


