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Cangaceiros  

 Cangaceiro – Salve Cangaceiro, salve o povo do cangaço  

 

 

Toque  

Ijexá 

 

Barravento  

 

 

1--- Lampião  

Eu que me criei na pisada, 

Vendo os cangaceiros da pisada, 

Danço com sucesso na pisada, 

De Lampião. 

Olha a pisada, tum tum tum tum x3 

Olha a pisada, De Lampião. 

 

2--- 

Passarinho avisou é relampiou, é lampi x2 

Se o chão não mata a sede, a sede não mata o chão 

Fere, corta, rasga e fura, mas matar não mata não 
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Bicho de morte é volante, que mata sem precisão 

Com a mão que balança o santo embala a rede do cão 

Passarinho avisou é lampio, é lampio x2 

 

3---  

Virgulino Ferreira, o lampião 

Bandoleiro, das Serras Nordestinas 

Sem temer a perigos nem ruínas 

Foi o rei do cangaço do sertão 

Mas um dia sentiu, no coração 

O feitiço atrativo do amor 

A mulata das terras do Condor 

Dominava uma fera perigosa. 

Mulher nova bonita e carinhosa, 

Faz um homem gemer sem sentir dor. x2 

 

4--- 

Lampião, subia serra, lampião, descia ladeira 

Maria bonita cantava mulher rendeira. x2 

Virgulino Ferreira o Cangaceiro Lampião 

seu nome fico marcado, na história do sertão. 

 

5--- 

É Lampe, é Lampe, é Lampe, é Lampe, é Lampe, é Lampião x2 

Seu nome é Virgulino, apelido é Lampião,  

Seu nome é Virgulino, cabra macho do sertão. 

 

6--- Sabino 
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Lá vem Sabino, mais lampião, 

Chapéu couro, fuzil na mão. x2 

Lampião diz que é valente, é mentira é corredor 

Correu da mata escura e a poeira levantou. 

 

7--- Corisco 

Oh Corisco, Maria Bonita mandou lhe chamar. X4 

É o vingador, de Lampião. X4 

 

8---  

Corisco chegou, vem da Aruanda. x2 

É na caravina que ele resolve, toda demanda. x2 

 

9--- Severino 

Mas olha eu camará, camarada meu. x2 

Foi Severino que chegou aqui agora 

Candomblé bato no keto, Umbanda bato na Angola. 

 

10--- Maria Bonita 

Acorda Maria Bonita, levanta vai fazer o café 

Que o dia já vem raiando, e a polícia já está de pé. x2 

 

11--- Cangaceira  

Olé mulher Rendeira, olé mulher rendá. x2 

Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. x2 

O fuzil de lampião, tem cinco laços de fita 

O lugar onde ele habita, não falta moça bonita. 
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