Samba Enredo 2019 – União da Ilha do Governador
Posted on January 01,1970 by Jaqueline Aragão Cordeiro
Homenagem ao Estado do Ceará Enredo: A Peleja poética entre Rachel (de Queiroz) e (José de) Alencar no avarandado do céu (famoso
escritores cearenses) Leia mais neste blog sobre Raquel de Queiróz e José de Alencar

Vixe Maria! A ilha a cantar Traçando em meus versos a minha alegria Menina rendeira, me ensina a
bordar No céu, emoção; no chão, simpatia Vixe Maria! A ilha a cantar Traçando em meus versos a
minha alegria Menina rendeira, me ensina a bordar No céu, emoção; no chão, simpatia O Sol, onde
aquece a inspiração é luz Meu sonho, é vida, vento, brisa à beira mar Ouvindo poesias de Rachel
Suspiro nas histórias de Alencar E hoje desfolhando meu cordel Das lendas que ouvi no Ceará É doce,
é fogo, sabor e prazer Aroma no ar, plantar e colher Eu moldei no barro As recordações que vivi com
você Violeiro toca moda à luz do luar Sanfoneiro puxa o fole e convida a dançar Vou pedir a Padim
Ciço, abençoe nosso povo Essa fé vai nos guiar Violeiro toca moda à luz do luar Sanfoneiro puxa o fole
e convida a dançar Vou pedir a Padim Ciço, abençoe nosso povo Essa fé vai nos guiar Chão rachado,
meu sertão Peço a Deus pra alumiar Terra seca que não seca a esperança Arretada vocação de te
amar O sal da terra segue o meu destino Sangue nordestino sempre a me orgulhar A natureza cantada
em meus versos Traduz a beleza desse meu lugar Linda morena vestiu-se de amor Teceu a vida com
fios dourados Eu, de chapéu de couro e gibão Enfeitei o meu coração E na moda desfilou ao seu lado
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