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ANEXO A – CANTIGAS
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1
No Rio São Francisco
Tem duas coisinhas belas
Cabeça de curimatá
Beijinho de moça donzela

2
Ô linha, linhava ô
Eu também sei linhar, ô linhava
Ô linha, linhava ô
Eu também sei linhar, ô linhava

3
Dançou, dançou, piranha 
Tornou dançar, piranha
Com a mão na cabeça, piranha
Com a mão na cintura, piranha
Dá um jeitinho no corpo, piranha 
E uma umbigada na outra, piranha

4
Chora, viola, chora 
Chora, viola da mina
Vai dizer àquele ingrato 
Que eu ainda estou na mesma sina

Se eu soubesse quem tu era 
Ou quem tu haverá de ser 
Não dava o meu coração
Para hoje eu padecer
Chora, viola, chora, 
Chora, viola da mina

5
Dançadeira que quer 
Dançar tão miudinho
Se não dança ao meu gosto
Dance mais um bocadinho

6
A laranja madura caiu
Caiu na água e foi ao fundo
Triste da moça donzela 
Que caiu na boca do mundo

7
Essa mulher tá doida, tá doida tá
Essa mulher tá doida, tá doida tá
A mulher lava a roupa, doida
A mulher pega a água, doida
A mulher pega a lenha, doida
A mulher lava os trem, doida
A mulher varre a casa, doida...
Essa mulher tá doida, tá doida tá
Essa mulher tá doida, tá doida tá

8
Adeus, meu senhor São João
Até para o ano que vem
Se vós me emprestar a vida
Se vós me emprestar a vida
Quando for para outro ano
Eu venho, senhor São João

Ontem eu disse
Hoje torno a dizer
Quem tiver suas promessas
Cuide logo em fazer 

Adeus, meu senhor São João
Até para o ano que vem 
Meu senhor São João foi embora
De muda pela glória 
De muda pela glória 
Quem me dera ir com ele 
Quem me dera ir com ele 
Dentro do seu oratório

Adeus, meu senhor São João
Até para o ano que vem
Se vós me emprestar a vida
Se vós me emprestar a vida
Viva, meu senhor São João

9
Despedida, despedida
Como deu a saracura
Bateu asa e foi embora 
Coisa boa não atura.
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10
Menina tu é bonita
Mais bonito é seu cabelo
Amanhã eu vou embora
E tiro o retrato dele

11
É machado no pau
É cavaco voando
Ai, menina, me chama
Eu não tou esperando
Uma ferida magoada, ai ai
E danada pra ver, ai ai

É machado no pau
É cavaco voando 
Ai, menina, me chama
Eu não tou esperando
Uma ferida magoada, ai ai
Doi, dói, ó malvada, ai, ai

12
Essa noite choveu ouro
Prata fina alumiou
Quero que você me diga
Onde meu sentido andou
Onde meu sentido andou pra vadiar

13
Quem anda na maldade à noite
É melhor do que o dia
Meu boi, Maria, é quem
Tem amor tem alegria

14
Tava dormindo 
Acordei foi sonhando
Tinha uma novilha
Na roça roubando

Peguei meu cavalo
Saí na carreira 
No fim da ladeira
Saí derrubando

15
Eu não sou arara do rio
Eu não sou arara do ar
Arara porque não deu
Arara porque não dá

16
Que é que tu tem, meu louro
Que não quer falar
Ou eu vou pra Bahia 
Ou eu torno a voltar

Meu louro foi quem disse 
Quem namora quer casar 
Lá em casa, tem um papagaio 
Que é danado pra conversar

17
Lê lê, juazeiro, oiá, oiá
Lê lê juazeiro
Pra que tu bota juá
Pra cair na minha cabeça
Pra acabar de me matar
Lê lê, juazeiro, oiá, oiá

18
Lê lê, juazeiro, oiá, oiá
Canarinho que tá cantando
No olho da canafista
Cala boca meu canário
Quem se mata, morto fica
Lê lê, juazeiro, oiá, oiá

19
Ô pega a cadeira 
E assenta mulher
A mulher que não assenta 
Que diabo quer em pé?

20
Ô barre a casa, mulher
Eu mandei
Ô barre a casa, mulher
Eu não sei não
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21
O guaxinim quando briga é assim
Cai para um canto, cai para o outro
O guaxinim quando briga é assim
Cai para um canto, cai para o outro

22
Ô piaba ê, piaba ê
Valei-me Nossa senhora
Ô Piaba ê, piaba ê
Santana do Miradouro
Ô Piaba ê, piaba ê
Me bote daquele lado,
Ô Piaba ê, piaba ê
Nos braços do meu amor 
Ô Piaba ê, piaba ê

23
Tem duas rosas brilhantes
Brilhantes são elas todas 
E a senhora mais galã
Enverdece e bota flor 
Onde os passarinhos cantam 
Na aleluia do Senhor

24
Deus vos salve, casa santa
Onde Deus fez a morada,
Onde mora o cálice bento
E a hóstia consagrada

25
É por cima ou por baixo, Sinhá Furrudunga
É por cima ou por baixo, Sinhá Furrudunga

26
Menina, você quer, eu quero
Não se ponha a imaginar
Quem imagina, toma medo
Quem tem medo, não vai lá

27
Não fui eu, não fui eu 
Que comi sua melancia
Nesta noite deve ter
Festa e muita alegria.

28
Pinica pau, que pinica no pau
Que do pau fez um tambor
Onde canta a alvorada 
Na casa do imperador

29
Oh Santo Mariano 
Me dê outro marido
O marido que vós me deu
Não quer falar comigo

30
Moça, me chama
Na janela do sobrado
Mande seu cartão de ouro 
Que o ladrão tinha roubado 

Não Chore, moça
Que o ladrão vai amarrado
Quem pegar esse ladrão
Tem uma fazenda de gado
Tem um aperto de mão
E um carinho bem carinhado

31
Curimatá tá lavando
Lá na beira do rio.
Ô que peixe danado
Curimatá, é dourado.

Ela lava de um lado
Ele lava do outro
Ô que peixe danado
Curimatá, é dourado

32
Vamos tirar marimba, meu bem
Na beira da lagoa
De dia não tenho tempo, meu bem
De noite não tem canoa

33
Menina, me dê uma lima
Da limeira do seu pai
Eu não tenho a lima não
Mas porém a lima vai
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34
A caiana tá no ponto
De acolher para fazer
Cachaça pra esse povo beber
Oiê caiana, Oiê caiana
Que eu não posso te valer, aiá

35
Candeeiro de dois bicos
Que alumia dois salões
Que firmeza pode ter
Quem ama dois corações

36
Ô de casa ô de fora 
Porta aberta vou entrando
Luz acesa clareando 
Menina tu é  na mesa vou tomando
O que faz, Dona da casa 
Que está me reparando
No salão de eu vadiar

37
Madalena, não se lembra 
Madalena
Daquela vez do Santo Inácio 
Ô Madá
Eu deitado em seus braços 
Madalena
Quero ver nosso embaraço
Ô Madá dioê, dioá
Ô Madá dioê, dioá

Subi no pau mais alto
Madalena
Para ver se eu te alcançava
Ô Madá
Cada folha que caía
Madalena
Era um suspiro que eu dava 
Ô Madá dioê, dioá
Ô Madá dioê, dioá

38
Menina, vamos jogar
O jogo da laranjinha
Se eu perder, você me ganha
Se eu ganhar, você é minha

39
Vou-me embora mais o vento, 
Miquilina oiê
Vou fazer casa no ar
Miquilina oiê, Miquilina oiá
Vou fazer porta de vidro 
Miquilina oiê
Janela pra namorar 
Miquilina oiê, Miquilina oiá

40
Eu sou negociante 
Vendo ouro e diamante
Eu não lhe dou dinheiro 
Porque não tenho trocado
Só lhe dou vinte mil réis
Miquilina oiê
Na despesa do sobrado
Miquilina oiê, Miquilina oiá

41
Oiê meu Violeiro 
Toma conta da viola
Toma conta dessa moça
O besouro vai embora
Oiê, o besouro vai embora

42
No caminha da lapa
Tem uma pedra mal lavada
Quando eu passo tá enxuta
Quando eu volto tá molhada
Eu vou vadiar na lapa
Eu vou vadiar na lapa
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