PROGRAMAÇÃO

1
Música – Girassol
Compositor: Whindersson Nunes

1

Aluna

Rhaquel dos Santos

Voz solo

2

Aluna

Alana Milk

Back vocal

3

Aluna

Valentina Morbach

Back vocal

4

Aluna

Valentine Finkler

Back vocal

5

Aluna

Thaise dos Santos

Back vocal

6

Aluna

Joseane Borges

Back vocal

7

Aluno

Lucas de Souza

Back vocal

8

Professor

Gideão Furtado

Back vocal

9

Professor

Matheus Moraes

Violão

10

Professora

Ana de Lemos

Piano

11

Professor

Rubens Aguiar

Bateria

12

Aluno

Gustavo de Jesus

Baixo

Música – Girassol
Compositor: Whindersson Nunes

Se a vida fosse fácil como a gente quer
Se o futuro a gente pudesse prever
Eu hoje estaria tomando um café
Sentado com os amigos em frente TV
Eu olharia as aves como eu nunca olhei
Daria um abraço apertado em meu avós
Diria eu te amo a quem nunca pensei
Talvez, é o que o universo espera de nós
Eu quero ser curado e ajudar curar
Eu quero ser melhor do que eu nunca fui
Fazer o que eu posso pra me ajudar
Ser justo e paciente como era Jesus
Eu quero dar valor até o calor do Sol
Que eu esteja preparado pra quem me conduz
Que eu seja todo dia como um girassol
De costas pro escuro e de frente pra luz

2
Música – Ciclo sem ﬁm
Compositor: Elton John

1

Aluna

Francine Xavier

Voz solo

2

Aluna

Midian Fernandes

Voz solo

3

Aluna

Alana de Lima

Back vocal

4

Aluna

Joseane Borges

Back vocal

5

Aluna

Eduarda Rosa

Back vocal

6

Aluno

Roguer Lopes

Back vocal

7

Professor

Gideão Furtado

Back vocal

8

Professora

Sabrina Santos

Clarinete

9

Professor

Matheus Moraes

Violão

11

Professor

Rubens Aguiar

Bateria

12

Aluna

Elisa Staudt

Teclado

13

Aluno

Gustavo de Jesus

Baixo

Música – Ciclo sem ﬁm
Compositor: Elton John

Desde o dia em que ao mundo chegamos
Caminhamos ao rumo do Sol
Há mais coisas pra ver
Mais que a imaginação
Muito mais pro tempo permitir
E são tantos caminhos pra se seguir
E lugares pra se descobrir
E o Sol à girar sob o azul deste céu
Nos mantém neste rio a ﬂuir
É o ciclo sem ﬁm que nos guiará
À dor e emoção, pela fé e o amor!
Até encontrar o nosso caminho
Neste ciclo, neste ciclo sem ﬁm!
É o ciclo sem ﬁm que nos guiará
À dor e a emoção, pela fé e o amor!
Até encontrar o nosso caminho
Neste ciclo, neste ciclo sem ﬁm!

3
Música – Campeão
Compositores: Champion Bethel Music

1

Aluna

Giovanna Custódio

Voz solo

2

Aluna

Midian Fernandes

Back vocal

3

Professor

Gideão Furtado

Back vocal

5

Aluno

Pedro Lopes

Teclado

6

Aluno

Gustavo de Jesus

Baixo

7

Professor

Matheus Moraes

Violão

8

Professor

Rubens Aguiar

Bateria

Música – Campeão
Compositores: Champion Bethel Music

Eu não podia ver
Não conseguia entender
Que escolheste a mim
Para ser vitorioso em Ti
Nunca serei perfeito
Me das o que eu não mereço
Pegue o quebrado em mim
Transforme em glória
Tu es o meu campeão
Gigantes caem aos Seus pés
Imbatível, na batalha venceu
Eu sou quem dizes que sou
E hoje eu posso estar assentado no mais
alto lugar
Imbatível, com Aquele que tudo venceu
Agora eu posso ver
Tu me ensinando a crer
Deixo o meu medo
Vitória encontro em Ti

Tu es o meu campeão
Gigantes caem aos Seus pés
Imbatível, na batalha venceu
Eu sou quem dizes que sou
E hoje eu posso estar assentado no mais
alto lugar
Imbatível, com Aquele que tudo venceu
Com aquele que tudo venceu
Ao gritarem em uma voz
As muralhas cairão
Tenho autoridade, que Jesus me
entregou
Nas minhas declarações
Milagres são explosões
Tenho autoridade, que Jesus me
entregou

4
Música – Ciranda da Bailarina
Compositores: Edu Lobo e Chico Buarque

1

Aluna

Esther Couto

Voz

2

Aluna

Isabelly da Luz

Voz

3

Aluna

Mariáh Cassel

Voz

4

Aluna

Anita Coutinho

Voz

5

Aluna

Alice Ferrão

Voz

6

Aluno

Arthur Jost

Voz

7

Aluno

Joaquim Silveira

Voz e Fitas

8

Aluno

Mathias Steﬀens

Voz e Fitas

9

Professora

Sabrina Santos

Voz

10

Professor

Matheus Moraes

Guitarra

11

Aluno

Elias Agostini

Violão

12

Aluno

Josué Cassel

Cajon

13

Aluno

Cássius Ribeiro

Teclado

Música – Ciranda da Bailarina
Compositores: Edu Lobo e Chico Buarque
Procurando bem
Todo mundo tem pereba
Marca de bexiga ou vacina
E tem piriri, tem lombriga, tem ameba
Só a bailarina que não tem
E não tem coceira
Berruga nem frieira
Nem falta de maneira
Ela não tem
Futucando bem
Todo mundo tem piolho
Ou tem cheiro de creolina
Todo mundo tem
um irmão meio zarolho
Só a bailarina que não tem
Nem unha encardida
Nem dente com comida
Nem casca de ferida
Ela não tem
Não livra ninguém
Todo mundo tem remela
Quando acorda às seis da matina
Teve escarlatina
Ou tem febre amarela
Só a bailarina que não tem
Medo de subir, gente
Medo de cair, gente
Medo de vertigem
Quem não tem

Confessando bem
Todo mundo faz pecado
Logo assim que a missa termina
Todo mundo tem um primeiro
namorado
Só a bailarina que não tem
Sujo atrás da orelha
Bigode de groselha
Calcinha um pouco velha
Ela não tem
O padre também
Pode até ﬁcar vermelho
Se o vento levanta a batina
Reparando bem, todo mundo tem
pentelho
Só a bailarina que não tem
Sala sem mobília
Goteira na vasilha
Problema na família
Quem não tem
Procurando bem
Todo mundo tem...
Só a bailarina que não tem...

5
Música – Pequenas alegrias
Compositora: Marcela Tais

1

Aluna

Valentina Silveira

Voz

2

Aluna

Stefany Giacomelli

Voz

3

Aluna

Mariáh Trisch

Voz

4

Aluna

Luisa Cassel

Voz

5

Aluno

Luis Cassel

Voz

6

Aluna

Stella Kist

Voz

7

Professora

Ana de Lemos

Voz

8

Aluna

Mariáh Cassel

Ukulele

9

Professor

Matheus Moraes

Ukulele

10

Aluna

Heloisa Viegas

Violão

11

Aluno

Josué Cassel

Afoxé

12

Aluno

Jonatas Agostini

Cajon

Música – Pequenas alegrias
Compositora: Marcela Tais

Rir até doer a barriga, pão quentinho da padaria
Receber carta pelo correio, ouvir o alarme do recreio
Andar descalço na areia, barraca, lua, uma fogueira
Lamber colher do bolo, encontrar moeda no bolso
Correr na rua, banho de chuva,
Sorvete no verão, brincadeira de irmão
Mas, se a gente juntasse as pequenas alegrias
Seriamos felizes todos os dias
Mas, se a gente juntasse as pequenas alegrias
Seriamos felizes todos os dias
Orgulho de trabalho bem feito,
chegar em casa mais cedo
Brincar com seu cachorro,
a mãe deixar ﬁcar com o troco
Elogiarem sua comida, estar com a família
Mensagem de madrugada,
música predileta bem alta
Cantar debaixo do chuveiro,
dançar na frente do espelho
Encontrar velho amigo, apertar plástico bolha,
ﬁcar um tempo à toa

Mas, se a gente juntasse as pequenas alegrias
Seriamos felizes todos os dias
Mas, se a gente juntasse as pequenas alegrias
Seriamos felizes todos os dias
Ouvir histórias de amor, voz de robô no ventilador
Olhar nos olhos teus, conversar com Deus
Ir para igreja, passear na feira
Paz no coração, liberar perdão, abraço inesperado
Trabalho voluntário, estar vivo, fazer aniversário
Mas, se a gente juntasse as pequenas alegrias
Seriamos felizes todos os dias
Mas, se a gente juntasse as pequenas alegrias
Seriamos felizes todos os dias
Mas, se a gente juntasse as pequenas alegrias
Seriamos felizes todos os dias
Mas, se a gente juntasse as pequenas alegrias
Seriamos felizes todos os dias

6
Música – Oceans
Compositores: Matt Crocker, Salomon Lightelm
e Joel Houston

1

Aluna

Ana Pandolfo

Voz solo

2

Aluna

Gabriela de Pietri

Back vocal

3

Professor

Gideão Furtado

Back vocal

4

Aluna

Kézia dos Santos

Violão

5

Aluno

Pedro Lopes

Teclado

6

Aluno

Gustavo de Jesus

Baixo

7

Professor

Matheus Moraes

Violão

8

Aluno

Bernardo Vetter

Bateria

Música – Oceans
Compositores: Matt Crocker, Salomon Lightelm
e Joel Houston

You call me out upon the waters
The great unknown where feet may fail
And there I ﬁnd you in the mystery
In oceans deep my faith will stand
And I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine
Your grace abounds in deepest waters
Your sovereign hand will be my guide
Where feet may fail and fear surrounds me
You've never failed and You won't start now

So I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine
Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Saviour

7
Música – Peça felicidade
Compositores: Diogo e Gabriela Melim

1

Aluna

Kézia dos Santos

Voz solo

2

Aluna

Ana Pandolfo

Back vocal

3

Professor

Gideão Furtado

Back vocal

4

Aluna

Gabriela de Pietri

Back vocal

5

Professor

Matheus Moraes

Guitarra

6

Aluno

Cássio Savaris

Violão

7

Aluno

João Sarquiz

Baixo

8

Professor

Rubens Aguiar

Bateria

9

Aluno

João Kunz

Teclado

Música – Peça felicidade
Compositores: Diogo e Gabriela Melim

Hoje vamos desejar o bem
Sem olhar a quem
Acabar com a solidão
No ato de estender a mão
Peça tudo o que você quiser
Acredite na sua fé
Paz, saúde, vigor
Sucesso, alegria, esperança e amor
Aproveite todas sensações
Sinta a chuva te molhar
E quando o sol chegar
Deixa esquentar
Tenha dentro do seu coração
Pureza e verdade
O que você transmitir
Volta com intensidade
Quando não souber o que pedir
Peça felicidade
Quando não souber o que doar
Doe sua metade
E depois vai sentir a energia
E satisfação de ver nascer um novo dia

8
Música – Quase lá
Compositor: Randy Newman

1

Aluna

Luizza Farias

Voz solo

2

Aluna

Giovana Agostini

Voz solo

3

Professora

Sabrina Santos

Clarinete

4

Professora

Ana de Lemos

Piano

5

Professor

Matheus Moraes

Baixo

6

Professor

Rubens Aguiar

Bateria

Música – Quase lá
Compositor: Randy Newman

Isso ainda vai ter que esperar
Quanto tempo vai esperar?
Estou sem tempo pra distrações
Preciso trabalhar
Eu quero netinhos para cuidar
Esta cidade na verdade
Faz a gente se acomodar
Eu sei muito bem pra onde estou indo
E sinto que qualquer dia vou chegar
Estou quase lá, quase lá
Dizem por aí que sou doida
Mas deixo pra lá
Lutas e problemas
Tive já
Mas agora não vou desistir
Porque eu estou quase lá

O meu pai me disse um dia
Tudo pode acontecer
Ver o sonho realizado
Só depende de você
Trabalhei bastante até aqui
Agora as coisas vão ﬂuir
Só preciso insistir
Mais um pouco e conseguir
Estou quase lá, estou quase lá
Muita gente vindo de todo lugar
Estou quase lá, estou quase lá
Tantas lutas e problemas
Na vida eu tive já
Mas eu subi a montanha
Atravessei o rio
Estou chegando lá
Estou quase lá, estou quase lá

9
Música – Drives license
Compositores: Olivia Rodrigo e Daniel Nigro

1

Aluna

Gabriela de Pietri

Voz

I got my driver's license last week
Just like we always talked about
'Cause you were so excited for me
To ﬁnally drive up to your house
But today I drove through the suburbs
Crying 'cause you weren't around
And you're probably with that blonde girl
Who always made me doubt
She's so much older than me
She's everything I'm insecure about
Yeah, today I drove through the suburbs
'Cause how could I ever love someone else?
And I know we weren't perfect
But I've never felt this way, for no one
And I just can't imagine
How you could be so okay now that I'm gone
Guess you didn't mean what you wrote in that
song about me
'Cause you said forever
Now I drive alone past your street
All my friends are tired
Of hearing how much I miss you
But I kinda feel sorry for them
'Cause they'll never know you
The way that I do, yeah

Today I drove through the suburbs
And pictured I was driving home to you
And I know we weren't perfect
But I've never felt this way, for no one, oh-oh
And I just can't imagine
How you could be so okay, now that I'm gone
I guess you didn't mean what you wrote in that
song about me
'Cause you said forever
Now I drive alone past your street
Red lights, stop signs
I still see your face in the white cars, front yards
Can't drive past the places we used to, go to
'Cause I still fucking love you, babe (ooh, ooh-ooh,
ooh, ooh-ooh)
Sidewalks we crossed
I still hear your voice in the traﬃc
We're laughing over all the noise
God, I'm so blue, know we're through
But I still fucking love you, babe (ooh, ooh-ooh,
ooh, ooh-ooh)

10
Músicas – Reptlia/
Were is my mind/ Blitzkrieg bop
The Strokes/ Black Francis/
Joey, Johnny e Tommy Ramone

1

Professor

Matheus Moraes

Voz e Bateria

2

Aluno

Mateus Cardoso

Guitarra e Baixo

3

Aluno

Ulisses da Silva

Guitarra e Baixo

4

Aluno

Lucas Pilar

Guitarra

Música – Reptilia
The Strokes

He seemed impressed by the way you came in
Tell us a story, I know you're not boring
I was afraid that you would not insist
You sound so sleepy, just take this, now leave me
I said: Please don't slow me down
If I'm going too fast
You're in a strange part of our town
Yeah, the night's not over
You're not trying hard enough
Our lives are changing lanes
You ran me oﬀ the road
The wait is over
I'm now taking over
You're no longer laughing
I'm not drowning fast enough
Now every time that I look at myself
I thought I told you, this world is not for you
The room is on ﬁre as she's ﬁxing her hair
You sound so angry, just calm down, you found me

Música – Where Is My Mind?
Black Francis

Ooh, stop.
With your feet on the air and your head on the
ground,
Try this trick and spin it, (yeah) yeah,
Your head will collapse but there's nothing in it,
And you'll ask yourself:
"Where is my mind?" x3
Way out in the water,
See it swimming?
I was swimming in the Caribbean,
Animals were hiding behind the rocks,
Except the little ﬁsh,
But they told me this is where it's gonna talk to me
honeybunny:
"Where is my mind?" x3
Way out in the water,
See it swimming?
With your feet on the air and your head on the
ground,
Try this trick and spin it, yeah,
Your head will collapse but there's nothing in it,
And you'll ask yourself:
"Where is my mind?"
Way out in the water,
See it swimming?

Música – Blitzkrieg bop
Tommy Ramone

Hey oh, let's go
Hey oh, let's go
Hey oh, let's go
Hey oh, let's go
They're forming in straight line
They're going through a tight wind
The kids are losing their minds
The Blitzkrieg Bop
They're piling in the back seat
They're generating steam heat
Pulsating to the back beat
The Blitzkrieg Bop
Hey oh, let's go
Shoot'em in the back now
What they want, I don't know
They're all reved up and ready to go
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Música – Uptown funk
Compositor: Bruno Mars

1

Aluna

Gabriela de Pietri

Voz

2

Professora

Ana de Lemos

Back vocal

3

Aluno

João Kunz

Teclado

4

Aluno

João Sarquiz

Baixo

5

Professor

Matheus Moraes

Guitarra solo

6

Aluna

Mariana Schmidt

Guitarra

7

Aluna

Carolina Warmling

Guitarra

8

Professor

Rubens Aguiar

Bateria

Música – Uptown funk
Compositor: Bruno Mars
Doh
Do-do-doh, do-do-doh, do-do (ah!)
Don't believe me, just watch
Doh
Do-do-doh, do-do-doh, do-do (ah!)
Don't believe me, just watch (4x)
Hey, hey, hey, oh!
Stop
Wait a minute
Fill my cup, put some liquor in it
Take a sip, sign the check
Julio, get the stretch!
Ride to Harlem, Hollywood
Jackson, Mississippi
If we show up, we gon' show out
Smoother than a fresh jar of Skippy
I'm too hot (hot damn!)
Call the police and the ﬁreman
I'm too hot (hot damn!)
Make a dragon wanna retire, man
I'm too hot (hot damn!) (hot damn!)
Bitch, say my name, you know who I am
I'm too hot (hot damn!)
And my band 'bout that money
Break it down!
Girls, hit your hallelujah (woo!) (3x)
'Cause Uptown Funk gon' give it to you (3x)
Saturday night and we in the spot
Don't believe me, just watch (come on!)

Doh
Do-do-doh, do-do-doh, do-do (ah!)
Don't believe me, just watch
Doh
Do-do-doh, do-do-doh, do-do (ah!)
Don't believe me, just watch (4x)
Hey, hey, hey, oh!
Doh
Do-do-doh, do-do-doh, do-do
Before we leave
Lemme tell y'all a lil' something
Uptown Funk you up (4x)
I said: Uptown Funk you up (4x)
Come on, dance, jump on it
If you sexy then ﬂaunt it
If you freaky then own it
Don't brag about it, come show me
Come on!
Dance, jump on it
If you sexy then ﬂaunt it
Well, it's Saturday night and we in the spot
Don't believe me, just watch (come on!)
Doh
Do-do-doh, do-do-doh, do-do (ah!)
Don't believe me, just watch
Doh
Do-do-doh, do-do-doh, do-do (ah!)
Don't believe me, just watch (4x)
Hey, hey, hey, oh!
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Música – Melhor
Compositor: Mauro Henrique

1

Aluna

Julia Caiel

Voz

2

Aluna

Djenifer Petry

Voz

3

Aluna

Ester Viana

Voz

4

Professor

Rubens Aguiar

Voz e violão

5

Aluno

Cássio Savaris

Voz e Guitarra

6

Aluno

João Kunz

Voz e Teclado

7

Aluna

Eduarda Sib

Voz e Teclado

8

Aluno

Lucas Mombach

Bateria

9

Aluno

Gabriel Paiva

Baixo

Música – Melhor
Compositor: Mauro Henrique
A vida não sabe esperar
Passa de pressa e ninguém vê
Gastamos tempo julgando
E alguém vai julgar você
Mas não importa o que vão falar
Nem o que vão pensar de você
Só continue andando com Aquele que tudo vê
Só Deus que conhece
Só Deus que consegue
Saber de verdade quem é você
Na caminhada tem que entender
Que é o nosso olhar que tem que mudar
Ao renovar nossas mentes
Deus vemos em todos
Deus está em todo lugar
E não importa o que vão dizer
Nem o que vão pensar de você
Só continue olhando e acreditando
Que é Nele que somos
Melhor a gente pode ser
Melhor Deus faz a gente ser
Melhor a gente pode ser
Se é Deus que faz
Podemos ser

Na caminhada temos que entender
Que é o nosso olhar que tem que mudar
Ao renovar nossa mente
Deus vemos em todos
Deus está em todo lugar
E não importa o que vão dizer
Nem o que vão pensar de você
Só continue olhando além
E crendo que é Nele que somos
Melhor a gente pode ser
Melhor Deus faz a gente ser
Melhor a gente pode ser
Se é Deus que faz
Podemos ser
Deixe Ele trabalhar
Deus pode te mudar
Ele te deixará mais leve
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Música – Happier Than Ever
Compositora: Billie Eilish

1

Aluna

Fernanda Arnold

Voz

2

Aluno

Cássio Savaris

Violão e Voz

3

Aluno

Haniel Nasiniak

Bateria

4

Aluno

Micael Nasiniak

Teclado

5

Aluno

Mauricio Kuhn

Baixo

6

Professor

Rubens Aguiar

Guitarra

Música – Happier Than Ever
Compositora: Billie Eilish
When I'm away from you
I'm happier than ever
Wish I could explain it better
I wish it wasn't true
Give me a day or two
To think of something clever
To write myself a letter
To tell me what to do
Do you read my interviews?
Or do you skip my avenue?
When you said you were passing through
Was I even on your way?
I knew when I asked you to
Be cool about what I was telling you
You'd do the opposite of what you said you'd do
And I'd end up more afraid
Don't say it isn't fair
You clearly weren't aware that you
Made me miserable
So if you really wanna know
When I'm away from you
I'm happier than ever
Wish I could explain it better
I wish it wasn't true

You call me again, drunk in your Benz
Driving home under the inﬂuence
You scared me to death but I'm wasting my breath
'Cause you only listen to your fucking friends
I don't relate to you
I don't relate to you, no
'Cause I'd never treat me this shitty
You made me hate this city
And I don't talk shit about you on the internet
Never told anyone anything bad
'Cause that shit's embarrassing, you were my
everything
And all that you did was make me fucking sad
So don't waste the time I don't have
And don't try to make me feel bad
I could talk about every time that you showed up
on time
But I'd have an empty line 'cause you never did
Never paid any mind to my mother or friends so I
Shut 'em all out for you 'cause I was a kid
You ruined everything good
Always said you were misunderstood
Made all my moments your own
Just fucking leave me alone

14
BANDA STUDIO 6
Música – Se acontecer
Compositor: Cássio Savaris

1

Aluno

Cássio Savaris

Voz e violão

2

Aluno

João Sarquiz

Baixo

3

Aluno

João Kunz

Teclado

4

Professor

Rubens Aguiar

Bateria

BANDA STUDIO 6
Música – Se acontecer
Compositor: Cássio Savaris

Sabe, quando eu te vi primeira vez
Apaixonei, hipnotizei
Para e pensa, no nosso primeiro mês
Ele foi bom demais
Olha, o que o destino escreveu
Apresentou meu coração pro teu
e o nosso amor aconteceu
E se acontecer, seja como for
Vou pagar pra ver se vai virar amor
Olha, tem tanta coisa pra falar
Para entender, para dizer
Temos uma história pra escrever
O mundo conquistar
Ei, a nossa vibe combinou
Se entendeu, conectou
meu coração se apaixonou
Mesmo que eu quebre a cara nesse jogo,
hoje não vai me impedir de te amar de novo,
meu amor
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Música – Bohemian Rhapsody
Compositor: Queen

1

Aluno

Cássio Savaris

Voz

2

Aluna

Manoele Jaeger

Voz

3

Professor

Rubens Aguiar

Voz

4

Professora

Ana de Lemos

Voz

5

Aluno

João Sarquiz

Baixo

6

Aluno

João Kunz

Piano e voz

7

Aluno

Bernardo Vetter

Bateria

8

Aluno

Mauricio Kuhn

Guitarra

Música – Bohemian Rhapsody
Compositor: Queen
Is this the real life?
Is this just fantasy?
Caught in a landslide
No escape from reality
Open your eyes
Look up to the skies and see
I'm just a poor boy
I need no sympathy
Because I'm easy come, easy go
A little high, little low
Anyway the wind blows
Doesn't really matter to me
To me
Mama, just killed a man
Put a gun against his head
Pulled my trigger, now he's dead
Mama, life had just begun
But now I've gone and thrown it all away
Mama, oh!
Didn't mean to make you cry
If I'm not back again this time tomorrow
Carry on, carry on
As if nothing really matters

Too late, my time has come
Sends shivers down my spine
Body's aching all the time
Goodbye everybody, I've got to go
Gotta leave you all behind
And face the truth
Mama, oh!
(Anyway the wind blows)
I don't want to die
But sometimes wish
I'd never been born at all
I see a little silhouette of a man
Scaramouche, Scaramouche
Will you do the Fandango?
Thunderbolt and lightning
Very, very frightening me
Galileo. Galileo
Galileo. Galileo
Galileo, Figaro
Magniﬁco!
I'm just a poor boy
And nobody loves me
He's just a poor boy
From a poor family
Spare him his life from this monstruosity
Easy come, easy go
Will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go
(Let him go!)

Bismillah! We will not let you go
(Let him go!)
Bismillah! We will not let you go
(Let me go!)
Will not let you go
(Let me go!)
Never, never let you go
(Let me go!)
Never let me go, oh!
No, no, no, no, no, no, no
Oh mama mia, mama mia
Mama mia let me go
Beelzebub has a devil put aside for me
For me, for me
So you think you can stone me
And spit in my eye
So you think you can love me
And leave me to die
Oh baby, can't do this to me baby
Just gotta get out
Just gotta get right outta here
Oh, oh yeah, oh yeah!
Nothing really matters
Anyone can see
Nothing really matters
Nothing really matters to me
(Anyway the wind blows)
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