
Cana verde 

 

Parte I 

 
É tão belo os português 
É tão belo festejar (BIS) 
 
Senhor Reis já vai ao trono 
Vamos todos festejar (BIS) 
 
Senhor Reis me dê licença 
Que eu quero perguntar (BIS) 
 
Se o senhor nos dá licença 
Para todos vadiar (BIS) 
 
2. A essa nossa brincadeira 
    Está na ponta olê lê (BIS) 
 
    Ah quem chamou rapaziada 
    Para todo mundo ver (BIS) 
 
    Lá vem baiana na barra do porto 
    Quem morreu, morreu 
    Quem não morreu salvou 
 
 
3. E a minha Caninha Verde 
    E a minha Verde Caninha (BIS) 
 
    Salpicada de amor 
    De amor salpicadinha (BIS) 
 
    Eita sapo boi marinheiro 
    Eita boi marinheiro que vem dançar 
 
 
4. Ai o pendão da Cana Verde 
    Caiu n’água e flutuou (BIS) 

          E os peixinhos estão dizendo 
          O papai é amolador? (BIS) 
 
    5. Ai o pendão da Cana Verde 
       Caiu n’água e foi fundo (BIS) 
       E os peixinhos estão dizendo 
       Oi viva D. Pedro II (BIS) 
 
   6. Ah essa nossa brincadeira 
      Está na ponta olê lê (BIS) 
     Ah quem chamou rapaziada 



   Para todo mundo verde (BIS) 
 
É tão belo os português 
É tão belo festejar (BIS) 
 
Nosso rei já vai ao trono 
Vamos todos festejar (BIS) 
 
7. A Maria Colombina 
Quer ser rei, quer ser rainha (BIS) 
Quer governar o empenho 
Com a coroa da rainha (BIS) 
 

8. Licença vim eu pedir 
    Licença vim alcançar (BIS) 
    Vim pedir a majestade 
    Licença para brincar (BIS) 
 
9. Alevanta-te bom filho 
     Que sou Rei não sou real (BIS) 
     Quando há subiu ao trono 
     Licença mandou te dar (BIS) 
 
10. Licença fui eu pedir 
      Licença fui alcançar (BIS) 
      Fui pedir a majestade 
      Licença para brincar (BIS) 
 
     Papagaio cana verde 
     Da janela da cozinha (BIS) 
     E leva carta, entrega carta 
    A namorada Mariquinha (BIS) 
 
11. Quem quer bem salta parede 
      Salta muro ladreado (BIS) 
      Salta janela de vidro 
      Fechada com cadeado (BIS) 
 
12. Ninguém vê o que eu vi ontem 
      Lá no gai do alecrim 
      Mas ninguém vê o que eu vi ontem 
      Lá no gai do alecrim 
      Vai as pombinha cantando 
      Viva senhor do Bonfim (BIS) 
 
13. Toada meu bem toada 
      Toada não quero mais (BIS) 
      É só por causa dessa toada, rapaz 
      Que a filha não quer seus pais (bis) 
 



14. Arrastei tantas correntes 
      Pelas ruas da cidade (BIS) 
      As correntes não pesava, rapaz 
      Só a sua falsidade (BIS) 
 
15. Tanta laranja madura 
      Tanto limão pelo chão (BIS) 
      Tanta mocinha bonita ah, aí 
      Tanto rapaz bestalhão (BIS) 
 
16. Adeus campinas de flores 
      Adeus terra onde eu morava (BIS) 
      Adeus meus amores 
      Até quando eu cá voltar (BIS) 
 
17. Essa nossa brincadeira 
      Está na ponta olê lê (BIS) 
      Quem chamou rapaziada 
      Para todo mundo ver (BIS) 
 
18. Essa nossa brincadeira 
      Está na ponta ideal (BIS) 
      Quem chamou rapaziada 
      No dia de Carnaval (BIS) 
 
19. Sacodi meu lenço branco 
      Na chegança lá do mar (BIS) 
      Só não casarei contigo 
      Só se a morte me matar (BIS) 
 
20. Oh que lua tão bonita 
      Lua de noite a fugir (BIS) 
      Bota azeite no ferrolho 
      Mode a porta não rugir (BIS) 
 
21. Se essa rua fosse minha 
      Eu mandava ladrear (BIS) 
      Com pedrinhas de diamante 
      Para meu bem passar (BIS) 
 
22. Arrastei tantas correntes 
      Pelas ruas da cidade (BIS) 
      As correntes não pesavam 
      Como a tua falsidade(BIS) 
 
23. Adeus belos senhores 
      Adeus belas senhoras (BIS) 
      Cana verde se despede 
      Dá um adeus e vai embora (BIS) 
 



 
 
 

 


