
Letras de música do Coco do sertão (Cocos do Cariri) 
 

a) Roda Moenda 
 
Olê olê 
Roda moenda 
Olê lê 
A moenda girou (BIS) 
 
Refrão: Pisa no coco 
             Do tumbiro biro biro 
             Bota a mão no pé do liro 
             Nos braços do teu amor (BIS) 
 
Da tua casa pra minha 
Tem um riacho no meio 
Tu de cá da um suspiro 
Eu de lá dou um e meio 
 
Eu num vou na tua casa 
Porque tem muita ladeira 
Tua cachorra me morde 
Tua sogra é faladeira 
 
Eu num vou na tua casa 
Pra você num ir na minha 
Você tem a boca grande 
Vai cumê minha galinha 
 
b)Siriri 
 
Tão bunitim meu siriri 
Tão bunitim meu sirirá 
Meu amor me chama 
Eu não que eu não vô 
Torna a me chamar 
Eu não que eu não vou lá 
 
c)Capim da lagoa 
 
Refrão: O capim da lagoa  | 
             Viado comeu          | (BIS) 
 
Dançar não é pra menino 
Dançar não é pra rapaz 
Dançar é pra esta gente 
Que não quer mais sofrer mais 
 
 
O capim da lagoa | 



Viado comeu        | (BIS) 
 
Menina se quere vamos 
Não se punha maginá 
Quem magina cria medo 
Quem tem medo não vai lá 
 
O capim da lagoa  | 
Viado comeu         | (BIS) 
 
Menina da saia curta, 
Saltadeira de riacho 
Te sobe no pé de coco 
Pra botar coco pra baixo 
 
Música Coco Furô da Felicidade 
(Pesquisado em 1983 quando eu fazia parte do grupo de Tradições 
Cearenses). 
Cantado por Chico Baladeiro em Barbalha-CE 
 
Oi terra queimada 
Terra da felicidade 
Quem mora aqui em Barbalha 
Num passa necessidade 
 
Música Coco dos Bichos 
 
Refrão: Boa noite povo do brejão 
             Boa noite povo do sertão 
             Boa noite povo do salão 
             Boa noite povo do brejão 
 
Avestruz se chama Ana 
Ave se chama Heriquita 
Burro se chama Manel 
E bela rosa borboleta 
 
Cachorro se chama Paulo 
Cobra se chama Sofia 
Carneiro se chama João 
E o camelo Jeremias 
 
Cobra se chama Tereza 
Coelho se chama Vicente 
Cavalo se chama Anselmo 
Elefante é Clemente 
 
Galo se chama Pereira 
Gato se chama Galdino 
Jacaré se chama Pedro 



 E o leão é Severino 
 
O 17 é Eliseu 
O porco se chama Chico 
E o pavão se chama Antonio 
E o touro se chama Mundico 
 
Tigre se chama Conrado 
Urso se chama Zé Pedro 
João Bernadino é viado 
E a vaca Eleonor e tá o jogo terminado 
 
Música Dança do Quebra Coco (Caucaia) 
 
Quebra o coco o 
Que o coco não é duro 
Quem quiser quebrar o coco 
Apanha que eu seguro 
 
Primeiro eu danço coco 
Que eu danço animada 
Quem quiser quebrar o coco 
Sapeque bem sapecado 
 
Refrão: Menina dança coco 
             Que é uma dança animada 
             Quem quiser quebrar o coco 
             Sapeque bem sapecado 
 


