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Tenho vi vido mui to, desde que vim ao mund o;
recordacão.
Núitas saudades t'i úe, muita
Nada me doeu tanto, nada feriu tão fundo'
e omo perder as belas noites do meu ri ncao'
ESTRIBILH0: Nojtes de lua cheia,
Noi tes -chei as de 1 uz ,
Luz que o rincão orateia,
Prata que o cêu Produz,

ã fiqueirA ,'elha tive muita alegria.
Cuia na mão cansada, r'i sos no coraÇão,
Vi a t ão l'inda noi te para tão bel o Éi a '
Noite de melodia, noite do meu rincao.

Junf o

Aito, de 1uz bordado, como um lenço-'l de contas
0 fiimamento arfava em doce tremeluzir.
Vinham os piri'lampos' como luz'inhas tontas'
E a noitêr âcesa ô aleqre, mãgoas v'i nha banir'
ESTRIBILH0: No'i tes de lua che'i a...
n o'i tes de mi nha terra I
a me chamar;
ozes
0uco nas noites brancas
serra,
lonqe
da
vozes
V oies da cachoeúra,
que
eu soube amar"
vozes
conhêÇor
bem
que
eu
Vozes

Noi

tes que dã o

saudade

,

v

Hoje sou foraste'i ro, vivo no mundo errante'
Tenho tanta saudadá dentro do coracãoi
viver distante
D;; que n'i nguãm compreende" dor de
lãnq* ,iãt no{iãt claras, noites do meu .i ncão'
ESTRI BI LH0: Noi tes de I ua chei a. . .
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