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Letras e Músicas do Filme 

 

 

 

 

Meu eu de volta | composição: Julio Andrade execução: Julio Andrade 

 
Ei brother, eu pude estar 
Milhas e milhas distantes sem viajar 
Meu mundo agora não é só meu 
O que ouço e enxergo também é seu 
 
Ô Dona certeza, traga meu eu de volta 
Não importa se a vida está toda torta 
Eu vou me achar...oh yeah 
Eu vou me achar...oh yeah 
 
Em beiras de rios já pude morar 
Com minha bike já fui pra qualquer lugar 
Agora estou a me expor a você 
Mas muito distante da minha embriaguês 
 
Ô Dona certeza, traga meu eu de volta 
Não importa se a vida está toda torta 
Eu vou me achar...oh yeah 
Eu vou me achar...oh yeah 
 
Eu lembro a fogueira sentado na porta 
As estrelas, as luas, já não importa 
Cadê o sol em que eu já dormi? 
Cadê o sol o qual já senti? 
Eu vou me achar... 
 
 
Cosmopolita | composição: Julio Andrade execução: The Baggios 

 
 
Eu não sei man aonde estou 
Eu não sei man aonde estou 
Para longe vou seguindo 
Eu vou! 
 
Eu não sei man pra onde eu vou 
Eu não sei man, oh yeah! 
Para longe vou seguindo 
Eu vou! 
 
Eu vou seguindo a pé o céu e eu 
Eu vou seguindo a pe o asfalto e eu 
Pra onde eu vou 
Aonde estou? 
Cosmopolita eu sou 
Cosmopolita eu sou 
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O velhinho | composição: Baggio execução: Baggio 

 
Pobre daquele velhinho, que anda sozinho 
Caminhando pela rua, como um anjinho 
Pra ele não há tristeza, no coração 
Vive sempre brilhando em um sol de verão 
 
Ao cair da tarde quando o sol se vai 
Ele volta a sua casa e agradece ao pai 
Obrigado por mais um dia, que eu tenho de pai 
Espero que a tristeza não me procure mais 
 
Mas certo dia ele não apareceu 
E eu logo descobri que o velhinho morreu 
 
Deus guarde sua alma em um bom lugar 
E que na ressurreição ele possa voltar 
Deus guarde sua alma em um bom lugar 
E que na ressurreição ele possa voltar 
 

 

 

 

 
 
 

Aqui vou eu | composição: Julio Andrade execução: The Baggios 

 
Aqui vou eu e nas mãos vento a abanar 
Aqui vou eu nada perder nada a ganhar 
Estou entregue a gentilezas 
Pena que ainda a mau 
 
O passado já não cola, pesadelo já passou 
Levar filha a escola foi um sonho e terminou 
Não vou ficar mais esperando mais um dinheiro de você 
Estou entregue a gentilezas 
Agora livre pra viver 
 
Os mangos acabou, estou a mercê vou me mandar 
Pois os mangos acabou em outro mocó vou me virar 
O caminho que eu sigo 
É o mais lodento e o mais feliz 
O caminho que eu sigo 
É o mais lodento e o mais feliz 
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Tu | composição: Baggio execução: Baggio 

 
Quando tu partistes me deixastes o olhar 
 
Tu que está longe mas pode dizer 
Que ainda vive aqui 
 
Tu que sabes o quanto eu te amei 
Tu que sabes que chorei..ei..ei 
 
Tu muito além longe daqui 
Tu que existe para mim 
 
Se algum dia outro amor acontecer 
Quando há saudade de mim 
 
Sei que cada filho que eu era de ter 
Em homenagem a ti 
 
Tu que sabes o quanto eu te amei 
Tu que sabes que chorei..ei..ei 
 
Tu muito além longe daqui 
Tu que existe para mim 
Tu muito além longe daqui 
Tu que existe para mim 
 
 
 
 
 
 
 
Pisa macio interestellar | composição: Julio Andrade execução: The Baggios 

 
Me leve pra bem longe em outro mundo 
Só você pode levar 
Velho, grande pisa, doce, amargo 
Tanto faz eu tolerar 
Canela, cravo e mel, limão, álcool 
Pois me faça um favor 
Me leve novamente com clareza 
Onde só você me levou 
 
Não importa se é calor ou frio 
Desde que eu tenha o meu Pisa macio 
 
Carmo, São Francisco, Matriz, Cristo 
Tanto faz agente estar 
O que importa que é muito longe 
Onde ele vai me levar 
 
Não importa se é calor ou frio 
Desde que eu tenha o meu Pisa macio 
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Baggio sedado | composição: Julio Andrade execução: The Baggios 

 
Baggio e seu cachorro na esquina entediado 
Com nada pra falar 
A dose que ele toma não é de álcool 
E pra ficar muito mais alto não pode ficar 
Ate parece esta doente sem barba demente 
A espera de um amor 
Com a qual fazia planos em ter filhos, ladrões e bancos 
Para ele tudo isso acabou 
Acabou! 
 
Deixe ele ser aquele cara hippie de idéias caras 
De bom coração 
Se de noite olhava estrelas, se de dia viajava 
Nas nuvens de algodão 
Bem eu me achava honrado em ter Baggio do meu lado 
Como um cara cantor 
O Raul é preferido para ele e para todos 
Mas uma pena tudo isso acabou 
Acabou! 

 

 

 

Flores astrais | composição: João Ricardo execução: Secos e Molhados 

 
Um grito de estrelas vem do infinito 
E um bando de luz repete o grito 
Todas as cores e outras mais 
Procriam flores astrais 
O verme passeia na lua cheia 
 

 

 

Pegando um punga | composição: Julio Andrade execução: The Baggios 

 
Tédio na cidade vejo tudo outra vez 
Tento alguma coisa longe da sensatez            
Vou pegar um punga, eu vou viajar 
Monótono e parado é que não posso ficar 
 
Estou correndo atrás da tal felicidade 
Estou caindo fora dessa tal cidade 
Estou ficando doido  Estou ficando doido 
Com nada pra fazer 
 
Nada pra fazer, somente uma a dizer 
Vou pegar um punga e cair fora no trem 
Mesmo sem dinheiro, mesmo sem mulher  
A vida é uma aventura e aventura quem quiser 
 
Estou correndo atrás da tal felicidade 
Estou caindo fora dessa tal cidade 
Estou ficando doido  Estou ficando doido 
Com nada pra fazer 

 


