
Letras de Música do coco de praia 
 
Música I. Coletada na II mostra de folclore cearense de 22 a 25 de agosto 
de 1990. 
 
Bia ta tau Coco(Iguape) 
Parte I 
 
Refrão: Oi bia ta tau, bia ta tau 
 
Eita lá que gira o tempo corre o tempo, embola o tempo. 
Bia ta tau, bia ta tau 
E o tempo que dá no tempo deixa o tempo analisar 
Bia ta tau, bia ta tau 
E repare lá que nunca erre seu caminho 
Bia ta tau, bia ta tau 
Donador pequenininho toca coco de embolar 
Bia ta tau, bia ta tau 
A colega mano sapateia no tijolo 
Bia ta tau, bia ta tau 
Num faça cara de choro para o povo num mangar 
Bia ta tau, bia ta tau 
A peixe peaba tubarão dos alagados 
Bia ta tau, bia ta tau 
Me chamo peixe dourado morador de altomar 
Bia ta tau, bia ta tau 
A eita lá que embola o pai, embola mãe,embola fio 
Bia ta tau, bia ta tau 
Ai eu também sou da famia porque não posso embolar 
Bia ta tau, bia ta tau 
A passe pra ali, passe pra ali, passe pro canto 
Bia ta tau, bia ta tau 
E eu daqui não me alevanto pro seu dono num pegar 
Bia ta tau, bia ta tau 
A repare lá que inda era, inda sou 
Bia ta tau, bia ta tau 
Que o carro do motor num pode funcionar 
Bia ta tau, bia ta tau 
A vou lhe contar que eu passei por paraíso 
Bia ta tau, bia ta tau 
Pisei a tauba de riba rei a de baixo rodar 
Bia ta tau, bia ta tau 
A passe pra ali, passe pra ali, passe pra ponta 
Bia ta tau, bia ta tau 
Vontade também consola é que você que vai embolar 
Bia ta tau, bia ta tau 
A colega mano seu eu errar num pé de coco 
Bia ta tau, bia ta tau 
Manda tampar a minha boca e manda eu me arrefirar 
Bia ta tau, bia ta tau 



Parte II 
 
Refrão: pisei, pisei na ponta da rama 
              Pisei, pisei na rama atolar 
 
A minha faca fura osso de costela 
Mêto a mão no cabo dela vou puxando devagar 
 
Pisei, pisei na ponta da rama 
Pisei, pisei na rama atolar 
 
A colega mano desmonte seu desmantelo 
Passe o pente no cabelo não deixe a trança rolar 
 
Pisei, pisei na ponta da rama 
Pisei, pisei na rama atolar 
 
A coco de praia, catolé coco da cunha 
Cante logo essa pizunha que mandaro me chamar 
 
Pisei, pisei na ponta da rama 
Pisei, pisei na rama atolar 
 
A galinha preta arrupiada cor de ripa 
Porque num queria ripa que mandaro me chamar 
 
Pisei, pisei na ponta da rama 
Pisei, pisei na rama atolar 
 
Eita lá que eu dei um beijo num suvaco de uma veia 
Enchi a boca de peia quase morre de inguiar 
 
Pisei, pisei na ponta da rama 
Pisei, pisei na rama atolar 
 
Colega mano erre seu caminho 
Chamador pequenininho toca coco de embolar 
 
Pisei, pisei na ponta da rama 
Pisei, pisei na rama atolar 
 
Bolei, boleiro, boleiro, boleio, bolando 
Só num falo americano porque a língua num dá 
 
Pisei, pisei na ponta da rama 
Pisei, pisei na rama atolar 
 
Parte III 
 
Refrão: canoeiro, canoeiro a prume a canoa 



              Segure o leme pra canoa não virá 
 
Eita lá ginga no peito 
Que eu também gingo na bola 
Vontade também consola 
Na bola você num dá 
 
Canoeiro, canoeiro a prume a canoa 
Segure o leme pra canoa não virá 
 
Eita lá vou lhe contar 
Lá vem na mala de dente 
Caboco que num tem dente 
Pra que mandou arrancar 
 
Canoeiro, canoeiro a prume a canoa 
Segure o leme pra canoa não virá 
 
Eita lá pingada seca 
Quando desce lá da bica 
Toma banho, toma alambida 
Só pra quando eu mandar 
 
Canoeiro, canoeiro a prume a canoa 
Segure o leme pra canoa não virá 
 
Vou lhe contar 
Que eu inda era inda sou 
Canará beija a fulo 
Acanbada o sabiar 
 
Canoeiro, canoeiro a prume a canoa 
Segure o leme pra canoa não virá 
 
Parte IV 
 
Refrão: voa andorinha branca 

             Voa andorinha do mar 
             Voa andorinha branca 
              Bateu asa a voar 
 
Faca de ponta 
Espingarda, carabina 
Isso tudo e arma fina 
Decangaceiro briga 
 
Dei um tapa 
Num soldado de puliça 
No decê da tacaniça 
Derrubei com meu jucá 


