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São José
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Mês de março no dia dezenove                         

O sertanejo aumenta sua fé

Faz as preces e diz a São José  

Faz é tempo que no sertão não chove

Essa falta de chuva nos comove

Terra seca não se tem plantação

São José manda chuva de muitão

Para o milho o sertanejo colher 

Pois sem milho não se pode fazer

A Canjica na noite de São João.
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Capela
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O São Pedro em Capela

É muito especial

Conheça a festa do mastro

O seu roteiro ideal

Cultura aqui tem de sobra

É tradição nacional...

Venha ver a Sarandaia

Depois o bacamarteiro

Vem dançar agarradinho

Ao som dum bom sanfoneiro

A cidade é muito bela

O São Pedro em capela

É sucesso o ano inteiro.
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Viagem
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Vou divulgar minha arte 

Nos quatro cantos da terra

Eu vou subir qualquer serra

Versejar em qualquer parte

Vou de júpiter até marte

Subo a torre de babel

provo do sabor do fel

Pro meu verso declamar

Sou cultura popular

Meu codinome é cordel...

Viajo de trem, de carro

De metrô, de avião

Eu ando com os pés no chão

Pelas estradas de barro

Quem quiser que tire sarro

Do eu viver, meu penar

Sou fruto do meu lugar

Aprendiz de menestrel

Muito prazer, sou cordel

Sou cultura popular.



14

Fuga
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Ô menina cê deixe de besteira

To falando pra mode cê saber

Você há de ser minha e vai ser

Seja hoje ou na outra quarta feira

Seja embaixo ou no topo da ladeira

Na noitinha ou até no clarear

Só sossego depois que te encontrar

O destino é nós misturar as cor

Pra viver um romance, um amor

Bem na beira da praia em frente ao mar..

Veja moça pense no que eu falei

O meu papo é direto ele é um só

Com você vou até pra Cabrobó

Do teu lado me sinto mais que um rei

Se me gosta te juro que não sei

Mas te gosto cê pode acreditar

Nossas cor tendem a se misturar

E ansioso eu espero esse dia

Te beijar, te abraçar com alegria

Bem na beira da praia em frente ao mar.
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Reviravolta
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A vaca magra já era

Não atrasa mais meu lado

Ela é coisa do passado

Me livrei daquela fera

Era uma grande quimera

Querendo me devorar

E quase me fez parar

Mas eu sou perseverante

Batalhei fui adiante

E fiz a vaca engordar
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Poemas 
de
Amor
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Não ter saudade de nada,
é não ter nada na vida!
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Eu já andei pelo mundo

Seguindo a minha morena

Felicidade pequena 

E sentimento profundo

Autentico e oriundo

Esse amor deixou ferida

No dia da despedida

Acabou minha jornada

Não ter saudade de nada

É não ter nada na vida...

No dia que ela partiu

Me deixou a solidão

Rasgou o meu coração 

Foi em borá 

E ninguém viu

De mim não se despediu

Saindo bem esondida

Crueldade traduzida

O que fez a minha amada

Não ter saudade de nada

É não ter nada na vida...

Agora eu fico assim

Sofrendo com a solidão

Não tenho inspiração

Num mundo mais que 
ruim

Parei de cuidar de mim

Tô num beco sem saída

Melancolia mantida 

Sofrendo sem namorada

Não ter saudade de nada
É não ter nada na vida...
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Florescer!
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No dia que a encontrei

Sob o clarão da mãe lua

Numa natureza nua

Por ela desconcertei

Depois confidenciei

Meu amor remanescente

Tão distante tão presente

E os meu zoio a lacrimar

Que o sol veio enxugar

Numa manhã florescente.
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Sandrinha
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Estive a perambular

Enfraqueci minha lira

Cheguei a pregar mentira

Vislumbrando um altar

Nem cheguei a namorar

E você assim chegou

Me abraçou e me beijou

Grande emoção eu senti

Depois que te conheci

Minha vida melhorou. 
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Dublin
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Meu amor minha querida

Se eu fosse um passarinho

Voaria até Olinda

Só pra te dar um beijinho

Chegava na sua casa

Descansava minha asa

Recebendo seu carinho...

 E depois faria música

Seguido por minha banda

Tocava pra ti Forró,

Samba de roda e ciranda

Te chamava pra dançar

Te faria relembrar 

Dos bons tempos da Irlanda...

Mas agora cê tá longe

Não posso mais te tocar,

Não sinto mais o teu cheiro,

Não posso mais te beijar

Ô meu benzinho venha agora

Venha logo sem demora

Pra nós poder se amar.
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Espera
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Você já partiu faz tempo

Nem sinal de retornar

Não vivo mais minha vida

Minha vida é te esperar

Meu coração não suporta

Mas escancarou a porta

Pra quando você chegar...

Porque eu to te esperando

Desde o dia em que nasci

Desde o ventre da mamãe

Desde o dia em que te vi

Na outra vida passada

Foi por você minha amada

Que de amor eu morri...
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Revolta
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Hoje amanheci mudado

Voltei a gostar de mim

Vou passar a ser ruim

Cansei de ser maltratado

Fui largado, desonrado

Como se eu fosse um qualquer

Não sofro mais por mulher

Essa é minha proposta:

De só gostar quem me gosta

De só querer quem me quer.
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Vaidade
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Mas ela só pensa nela

Só vive pra trabalhar

30 horas todo dia

Não para pra descansar

Perdeu sensibilidade

Um pouco da vaidade 

E da vontade de amar...

 E eu fico aqui 

Com calma de um chinês

Escrevendo meus versinhos

Esperando a minha vez

Já esperei 20 dias

Por ela eu sei que valia

Esperar 20x3. 
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Paradigma
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Gostaria de poder decifrar os 
mistérios que o amor esconde.

E que coisa é essa tão poderosa 
e invisível, capaz de levar 
um ser apaixonado a lugares 
distantes, jamais vistos, 

habitados ou explorados...

É como tentar desviar de um 
enorme vendaval

Ou tentar contar as lavas de 
um vulcão em erupção.

Vai além, muito além da nossa 
compreensão!
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Se Você Souber Provar,
o Néctar da Minha Flor!
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Por favor linda morena

Não brinque com meu desejo

Estou carente de um beijo

De uma mulher serena

E de ambição pequena

Mas que saiba dar valor

A força de um grande amor

Que pode se iniciar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Entreguei-me por inteiro

A essa situação

Guiado na emoção

De um amor verdadeiro

Embora aventureiro

Não nego sou sonhador,

Poeta, compositor

Com vontade de te amar

Se você souber provar 

O néctar da minha flor...

As luzes que você manda

Suprem a minha carência

Eu fico na incumbência

De descrever na varanda;

Seu cheiro que é de 
lavanda

Seu corpo é encantador

Sou seu admirador

Posso até me apaixonar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Nosso encontro vai ser

Num dia especial

Domingo de carnaval

Pertinho do amanhecer

Ai então vou dizer

Parei de ser sonhador

Já encontrei meu amor

Agora vou festejar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Só tenho a te oferecer

Meu mais puro coração

Com a minha inspiração

Poemas vou te escrever
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Posso te satisfazer

Aliviando sua dor

Passando-te meu calor

Para te acalentar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Vou te chamar de meu bem

Todas as horas do dia

Vou te passar alegria 

Depois vou te deixar zen

Viajaremos de trem

Pra linha do Equador

Pra praia do Arpoador

Ou onde cê desejar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Te darei muito carinho

Com toda satisfação

Tocarei no violão

O canto do passarinho

Juntos beberemos vinho

Num lugar encantador

Direi então, por favor

E te tirarei pra dançar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Me entregarei por inteiro

Nos braços dessa paixão

Com corpo, alma, coração,

Com coragem de um guerreiro

Se for mesmo verdadeiro

Esse clima de amor

E se vero ele for

A você vou me entregar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Pegarei na sua mão

Por onde você passar

Seja em qualquer lugar

Não verás a solidão

Terá mais que um guardião

Um humilde jogador
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Que te dará todo amor

Que você venha a precisar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Contarei a todo mundo

Dessa minha namorada

Que por mim será amada

Do meu jeito oriundo

Muito mais do que profundo

Será por ti meu amor

Eu serei um vencedor

Na hora de te abraçar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Por você meu sentimento

Será enorme ou gigante

Bem maior que um elefante

Andará junto com o vento

Tentarei todo momento

Ser seu nobre protetor

Viverei pra teu louvor

Na intenção de te agradar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Até psicologia

Em versos vou transformar

De você eu vou livrar

Qualquer tipo de magia,

Olhado, feitiçaria,

Baixo astral e mau-humor

Serei o teu rezador

O teu corpo eu vou fechar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

A você serei fiel

Te dando muito respeito

Fazendo tudo direito
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Te louvarei em cordel

Seus olhos da cor de mel,

Verão um batalhador

Um nativo sofredor

Que pensa em te conquistar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

De você eu vou cuidar

Caso você adoeça

De febre, dor de cabeça

Eu mesmo vou medicar

Depois te acariciar

Para espantar sua dor

Eu serei o seu doutor

Saberei te receitar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Vou te contar meu segredo

Nada vou te esconder

Pra você eu vou viver

Não sentirás um só medo

Ai então te concedo

O meu dom de escritor

O meu lado professor

Para te incentivar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Essa união será bela

Igual ao brilho da lua

Mandarei brotar na rua

Flores pra ti Cinderela

Ganhará rosa amarela

Juro pelo o redentor

Se fizer comigo amor

Nunca mais vai me deixar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...



42

De manhã eu vou levar

O seu café na bandeja

Com maçã, uva, cereja

Pra você se alimentar

Pra ti nada vai faltar

Eu serei seu assessor

O seu colaborador

Quando me requisitar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Contigo irei andar

Pela areia da praia

No calçadão da Atalaia

Onde é bonito o luar

Depois vou te prosear

Serei o seu trovador

Com cantigas de amor

Saberei te retratar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Se você puder provar

Tudo isso que cê fala

Minha duvida então cala

Passando a acreditar

Outra vês eu vou sonhar

Com você no esplendor

Serei o organizador

Da festa pra nós casar

Se você souber provar

O néctar da minha flor...

Tentarei na poesia

Decifrar esse momento

Se fracassar eu lamento

Não sou bom de profecia

Mas confesso que queria

Experimentar Seu sabor

Viver contigo um amor

Que dure o quanto durar

Se você souber provar 

O néctar da minha flor.
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Nordestino Sim Senhor!
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Nossa Terra é Diferente

É a melhor região

Da Flor de Mandacaru

ao Luar do Sertão

é terra de gente boa

reduto de Lampião...

Eu sou Nordestino sim!

Tenho orgulho do Nordeste

Não tenho inveja de quem

vive no sul ou sudeste

Aqui é tudo de bom 

Terra de cabra da peste...
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Aqui é tudo de bom!

Tem o Axé na Bahia,

o Frevo em Pernambuco,

no Ceará, cantoria

Em Sergipe tem Forró 

Alto astral e alegria...

A nossa gastronomia

É bem diferenciada

Temos  moqueca de peixe,

Carne de sol, Quiabada.

Tem o calor do sertão

Cocada, pinga e pirão

Aqui nunca falta nada...
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Vamos Dançar Quadrilha?
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Chamo atenção do leitor,

 Que é meu fiel companheiro 

Que sabe que o meu verso

 É firme, forte e ligeiro.

Tem precisão, Ousadia

 E que já fez moradia

 Nas terras do estrangeiro... 

Trago outro fato histórico

 dentro desta narração

 Porque sou pesquisador 

Da primeira divisão 

Versejar é minha sina

 Hoje a Quadrilha Junina

 Entra na dissertação... 

Eu vou falar da quadrilha

 E da sua evolução... 

E das suas variantes 

Região por região... 

E uma paixão nacional

 É peca fundamental

 Dos festejos de são João... 

Nasceu no século XIII 

Entre Franca e Inglaterra 

Mas a história da quadrilha 

Neste cordel não se encerra 

Pois ela hoje é dançada 

Nos quatro cantos da terra...

 Ela chegou ao Brasil

 Com a família real 

Bem no século XIX 

Chegando de Portugal

 Era bem executada 

Pela nobreza dançada

 No salão imperial... 

Alguns grupos que preservam

 A versão original

 Já tem outros que incrementam

 Elemento teatral 

Cada um com o seu lema

 A coreografia é o tema

 Num contexto universal... 
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No nordeste brasileiro 

Segue uma tradição,

 Dançar para festejar 

O êxito na plantação

 E depois agradecer 

Os santos de devoção... 

E o que seria do povo

 Sem as festas de São João: 

De assar milho na brasa, 

De tomar um bom quentão 

Dançar quadrilha na roça 

No arraial de palhoça 

Ao som de um bom baião?...

 Sentar em frente de casa

 E acender o fogueirão,

 Soltar limaia e espada 

O buscapé e o rojão

 Eu vou te falar de novo 

E o que seria do povo: 

Sem Tonho, Pedro e João...?

 Vou montar uma quadrilha! 

Todo mundo vai gostar 

Vou te dar o passo a passo

 Pra você se inteirar... 

Pode dançar na cidade,

 Escola, comunidade, 

Ou onde quiser dançar... 

Alerto ao meu leitor 

Pra prestar muita atenção

 Nos passos e nas palavras

 Pra não fazer confusão

 Na hora que o marcador 

Pedir a todo vapor

 O centro da formação...

 Vamos com ALAVANTÚ 

Os casais posicionados 

Em colunas laterais

 Com passos coreografados 

Depois vão se aproximar

 Quando o marcador mandar 

Certinho e organizados... 
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Eu vou te dar outra dica 

Se quiser entender mais 

ANARRIÊ - é o sinal 

De recuo desses casais 

Que depois retornarão 

As posições iniciais; 

Mando as DAMAS AO CENTRO

 Nessa mesma formação

 Ao sinal do “Marcador”

 Apenas as damas vão 

Dançando para o centro 

E os cavalheiros não...




