IANSÃ
PONTOS DE LINHA
1.
Oh, Iansã menina é do cabelo loiro
Sua espada é de prata
Sua coroa é de ouro
2.
Iansã mãe virgem
Do cabelo louro
Ela desceu do céu
Num cordel de ouro
3.
Ventou nas matas
Ventou nas pedreiras
Que vento forte
Nas cachoeiras >2x
Não é Oxóssi, não é Xangô >
É Iansã, com seu patakoto >2x
4.
Oiá tete oiá tete Oiá > 2x
O que é que eu dou pra Iansã
O que é que eu dou pra minha Oiá
5.
Iansã tem um leque de penas
Pra abanar em dias de calor
Iansã mora na pedreira >
Eu quero ver meu Pai Xangô >2x
6.
Iansã ela é dona dos ventos
Dona do fogo, da faísca e do trovão
Eparrei Iansã na Aruanda
Santa Bárbara com a espada na mão
7.
Eram duas ventarolas >2x
Que ventavam para o mar
Uma era Iansã, eparrei
A outra era Iemanjá, odociá

8.
Sarava Iansã dos cabelos loiros >
No seu mar tem água >
Na sua pedra tem ouro > 2x
Auê, auê, auê, oiá
Sarava Iansã
É a Rainha do Mar
9.
Mas olha o vento >3x
Olha o vento virou >2x
Ventou, ai que ventania >2x
Iansã é a virgem mãe >
Santa Bárbara é a nossa guia >2x
10.
Iansã, Orixá de Umbanda
Rainha do nosso Congá
Saravá Iansã lá na Aruanda
Eparrêi, eparrêi
Iansã venceu demanda
Iansã, Saravá Pai Xangô
No céu trovão roncou
E lá na mata o leão bradou >
Saravá Iansã, saravá Xangô >2x
11.
Santa guerreira >
Senhora do bambuzal >
Rainha da ventania >
Leva o mal no temporal >2x
Chuva miúda que cai
Leva a tristeza
E a chuva grossa
As doenças vai carregar
Eu me encanto
Com o seu lindo bailar
Oh Deusa da tempestade
Eparrei oh bela Oiá
Santa guerreira... >2x
Dona do fogo
Na pedreira de Xangô
Rara beleza
És a suprema do amor
Eu me encanto
Com seu lindo bailar

Com o rodar da sua saia >
Limpe o nosso Congá >2x
12.
Vem oh vento vem
Sopra bem forte e traz prá este jacutá
A força divina de Iansã
E a benção de Oxalá
Vem oh vento e traz também >
A paz e a esperança para quem não tem >2x
13.
Quando o sol levanta para clarear
Seus raios refletem a coroa de Oiá >2x
E rasgando o céu
Trovão serpenteia
Pra saudar o bem de todas pedreiras >2x
Eparrei Iansã, eparrei oiá >
Kaô kabecile >
Kaô Xangô >2x
Força da machada
Faz o julgamento
Corta a injustiça com seu barravento
Xangô manda na razão >
Iansã no sentimento >2x
Guardião da paz, Xangô justiceiro
Esplendor de luz, Iansã guerreira
É Xangô quem traz as pedras >
Iansã as corredeiras >2x
14.
No amanhecer é que essa estrela brilha
No amanhecer é que ela se ilumina
Iansã senhora do amanhecer >
Sua espada brilha pra nos proteger >2x
É oiá Iansã que nos conduz >
É oiá Iansã com sua luz >2x
Ao rodopiar faz o vento e a chuva traz >
Pra lavar a terra, semear a paz >2x
É oiá... >2x
É santa guerreira se preciso for >
Pra acabar coma guerra espantar a dor >2x
É oiá... >2x
15.
Ela é a senhora dos ventos

Ela é a mais linda orixá
Ela veio acalmar a tormenta
Quem mandou foi meu Pai Oxalá
Iansã, minha mãe Iansã
Sua espada de ouro no céu brilhou
Iansã, minha Mãe Iansã
Obrigada senhora
Porque a bonança chegou
16.
O vento bateu na saia de Iansã >
O vento bateu pra Iansã rodar >
17.
Ela é matamba, ela é Oiá
Ela é Iansã deste jacutá
Ela é matamba do cabelo louro
Senhora dos ventos
Da espada de ouro
18.
Ventou, ventou, ventou
Um raio cortando o céu
Ao mundo anunciou
Era Iansã guerreira
Minha santa padroeira
Que na ventania chegou
Iluminando o infinito
Iluminando a cascata
Iluminando a pedreira
Também toda a verde mata
Um toque de alvorada
Ouviu-se no Humaitá
Era Seu Ogum de Ronda
Saravando a bela Oiá
Eparrei, eparrei Oiá
Sua beleza se compara
Ao orvalho do sol e à luz do luar
Eparrei, eparrei Oiá
Seus lindos cabelos louros
São da cor do ouro do seu jacutá
Eparrei, eparrei Oiá
As estrelas tão brilhantes
São diamantes do seu belo olhar
Eparrei, eparrei Oiá
Meus caminhos são iluminados

Pelo seu relampear
19.
Sonhei um sonho lindo
Sonho tão lindo, que me encantou
Eu me banhava com as águas da Oxum
Que desciam da pedreira de pai Xangô
Tempo virava
Vento e o trovão roncou
Era a bela Oiá
Que no meu sonho
Vinha para me ajudar
Ela bailava sem ter os pés no chão
Com sua espada e seu cálice na mão
Era Iansã me dando a sua proteção
20.
Vento oh, que ventania
Vento oh, que ventania
Iansã é nossa mãe >
Iansã é nossa guia >
SUBIDA DE IANSÃ
1.
Deim, deim, mas elas vão beirando mar >2x
Iansã já vai embora e elas vão beirando mar
2.
O vento que te trouxe
É que te leva para o mar
Auê, auê, auê
Mamãe Iansã

