Cordel Culturá
De Joyce Milena
Por Editora J.m Ebooks
http://joycemilenadeoliveira.blogspot.com
Facebook joycemilena2011@hotmail.com
e-mail joycemilena2011@gmail.com

Sumário
Meu esporte, Minha Paixão!....1
Brasil,Eu te amo!......2
Brasilêro genio.....3
Guerrêro de fé.....4
Linguagens de um cearense....5
Professor.....6
Desigualdade classiá....7
Menina sonhadôra....8
Menina bolêra....9
Cidadão sonhadô...10
Obrigado senhô!...11
créditos....12

Meu Esporte,Minha Paixão!
Desde Pequeno,
Minha vida é jogá,
Fazê esporte,
Mais também estudar,
Minha Habilidade é extrema,
A paixão chega queima,
meu futebó,
meu coração.

Meu pai sempre trabaiô,
Minha mãe sempre me aconseiô,
“meu filho!,estude,
trabaie,
para um dia
se formá.

Meu idolo é pelé,
No meu chute eu boto fé,
meu sonho,
minha reflexão,

venho de famia pobre,
eu tenho um jeitinho munto nobre,
com você inda vô gritá é campeão.

Brasil eu te amo!
O brasí do Pau brasí,
Não pode ser desaparecido,
O país do futebó,
não pode sê derrotado,
A capital da política,
Não pode ser mal falada.
Brasil é Brasil,
Verde esperança,
Amarelo alegria,
Tenho orgúio no peito,
Tenho argumentos na fala,
Quero ser Respeitado.

Brasil não cresceu para acabar em fogo,
Brasil não foi nomeado como poluição,
Brasil não é lixo,
Brasil é ordem,
Brasil é progresso,
Penso num Brasil humilde,
sem drogas sem violência,
tenho famia,
Sou Responsável,
Beijo orgulhosamente,
A camisa da famía brasil !

Brasilêro genio,
hojê eu vô contá,
uma história bem curtinha,
de um cabra humilde,
Oscar niemayer,
esse senhô,
Criô o mais lindo prédio da política,
Palácio do planauto.

esse cara é Arquitéto,
desenhista,
e com sua genialidade,
criou uma super localidadê turista,
localizada em sã palo,
Barra funda querida.

Oscá,
Tú é genio,
Tú mostrô oque é inteligênça,
Arquitetúra,
Afinal oque deve ser,
tú faleceu deixando seu trabaio em pé,
meu caro niemayer,
Discancê com muito amô !

Guerrero de fé
Guerrero de fé,
nunca perdê,
Perder é pros fracos,
levantar é seguir,
segui é chegá.

Eu sô brasilêro,
Vivo na esperânçá,
De um dia consquistá,
os Aplausos da vitória,
Pedí sempre ao divino,
nosso mestre querido,
Senho jesus.

Eu quaze caído jesus inda me disse:
“ guerrero!,
levanta!,pegue tua inteligênça,
e mostre para mim,
caiu levanta,
não conseguiu, insistá,
Um dia inda vô gritá para ti o que é ser vitorioso”.

Linguagens de um cearense
Hoje eu vô contá,
A história do meu bonito sertão,
e com nobre expressão,
vou mostrá o meu trabaio,
minha Batalha,
Rodando de sertão à sertão.

Eu falo arretado,
Oxente!,
Mais que bonito meu sertão,
Tenho agilidade,
Respeito,
danço forró,
danço baião,
o jeito nobre do sertão.

Sô trabaiadô,
Comigo não tem cansaço,
e nem tem dô,
Faça chuva,
Faça sol,
Daqui eu não arredo o pé,
E deixo pra vocês,
o gostinho da mistura brasilêra.

Professor
Levando a vida superando obstáculos,
uma nobre vida escolhida,
professor cidadão humilde,
um caro sonhador.

Veio de família pobre,
veio de baixo,
sonhou em ser respeitado,
nunca desistiu,
As plantos e Barrancos,
Desviou dos maus caminhos,
Hoje tá ai,
Firme e forte.
Uma profissão mais do que respeitada,
Formam a geração,
Formam o mundo,
ensina aos pequenos,
o certo caminho,
Arrisca-se em tentar nos defender,
Professor! Eu me encurvo a você!
Hoje o mundo é diferente,
Hoje o Ensino é Bárbaro,
Pra vencer,
é preciso ser forte,
Professor é tratado como lixo,
professor é o fantasminha,
é o chato,
é o saco de pancada,

mas pra mim não mudou,
eu vivo do meu professor,
Eu ainda bato palmas ao meu vencedor.

Desigualdade classiá
Eu venho do norte,
e minha historia vô contá,
sô temido pelos rico,
e elogiado pelos pobre.
Eu moro com minha famia,
sô pobre,
não tenho um pão muntas vezes a comê,
divido àgua com os gado,
oh meu deus tenha dó de mim?

Eu vivo em são paulo,
Sou Rica com orgulho,
sou coberta por ouro,
pão? eu jogo até fora,
água?,eu desperdiço até demais,
não vivo no meio do mato,
vivo no asfalto,
moro no paraíso.

Sofro por falta da garôa,
Nem um pingo,
nem um chôro,
A sêca terrive,

entristece todos nós,
Minha famía sofrida a Deus implora:
“Meu deus não me deixe ir Embora”.

Enquanto essa diferençá,
Permaneça Ruim,
Eu abraçô a todos,
indenpendente da terrive desprezação,
Sofrê preconceito sócia.

Menina sonhadôra
Menina bonitá,
Tú és sonhadôra,
eu sinto em teus olhos,
à dize para mim,
Teu meigô jeitinho me fez relembrá,
de uma tristeza constante,
em que vivo à sonhá.

Me diga teu nome,
Tua idade meu Anjo,
Qual és o teu sonho,
seu pensamento,
sei lá.

Eu sô um amigo não tenha medo,
Eu vô te ajudá,
pode acreditá.

Tú és tão calada,
tão séria,
sem rumo,
Com essa imagem,
Não tem como te ajudar,
vamos!,levante-se e me conte!
“Meu sonho Amigo! É poder se levantar!.

Menina bolêra
Garota tú és boleira?,
se esse é teu sonho,
siga sem medo,
Tú nasceu pro futebó,
tem o nome de guerreira,
Aperte a faixa de capitã.

Defenda com garra,
ponha a bola no pé,
Chute igual ao rei pelé,
Vista a camisa dez,
e respeite o adversário,
Usando a ousadia e alegria no braço,
E a humildade de pelé.

Eu torço por você,
vá guerreira,
mostre para o mundo a sua categoria,
seu carinho e alegria.

Cidadão sonhadô
Meu sonho não é munto diferente,
moro no sertão,
vivo sozinho,
sou um cabra humilde,
vivo na sêca,
e hoje vou pra sã palo,
procurá um emprego pra vivê.

Em viaje nas estradas do sú,
Oiando a estrada,
Penso na vida que levei,
sem pé,
sem cabeça,
sem pão,
sem dinhêro pra vivê,
Não tenho estudô,
Não tenho sabença,
óio com pena por tudo que fiz.

Chegando à sã palo,
óio pro cé,

e com munta fé,
Agradeço minha chegada,
com medo e acanhado,
procurei um patrão,
“preciso de emprego, vim do nordeste,
não tenho uma casinha pra vivê”,
“Um servicinho de servente de pedreiro,
eu poço te arrumar,
mais caro amigo sem estudo,
você vai viver sem rumo,
só pagando um suco,
um pão,
e vivendo debaixo de ponte.

Trabalhei dois ano,
e mais ano,
e conheci uma morêna,
com quem me casei,
tive dois filho,
tão honestos e humildes,
viu nossa morêna falecê,
e minha vida morreu.

Fui pras ruas novamente,
meus filho pobrezinhos!,
mostrava sem dom de circo,
à ganha um trocado pra vivê,
e eu com vontade de comê,
tinha vergonha de mim,
e das pessoas me privava,
oh meu deus isso é um fim?

Anos se passaram,
deitado sobre a sarjeta,
um homem aparece me acordando,
“senhor! Levante-se!,
e afinal eu acordei,
me ofereceu um copo d'água,
ao meus frutos um estudo,
uma vida,
esse homem me tirou das drogas,
da rua,
do serêno,
da maldade,
da fome,
me ofereceu um estudo,
e me formei em direito,
e hoje tenho todo motivo a agradecê,
aquele homem,
que me fez renascer!

Obrigadô senhô!
Obrigado senhô,
cristo redentô,
Por minha famía,
Em que vivo noite e dia,
Por me Acompanhar no escuro,
E fazer colher o fruto que plantô.
Contigô,
Encherguei a fé mais profunda,
Não deixar a esperança ser curta,
nesse mundo confuso,

com isso meu coração tem sempre um rumo,
Esperar a luz,
e chegar até ela,
hoje,
descobri um novo dom,
assim como o tom,
é descoberto na música,
escrevê as belezas brasileiras,
é um prazê,
mas nunca criticá-los,
e Alertá-los,
foi o meu sonho,
e é com todo carinho que deixo esse obrigado,
ao nosso salvadô.
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