LINHA DE CIGANOS
Louvação a Santa Sara
Salve Sara protetora dos ciganos
Estamos aqui para lhe pedir
Venha abrir nossos caminhos
Nos mostre uma luz para prosseguir
Tanta luz iluminando
As cores do arco-íris
É Santa Sara que está chegando
Para abençoar o povo cigano
A nossa luta é constante
Para defender a liberdade
Minha Santa nos ajude
A merecer esta felicidade
Santa Sara iluminai nossos caminhos
A nossa fé, nos ajude a construir
Leve esta prece, com os nossos destinos >
Para um mundo melhor que ha de vir >2x
Cigano Woisler
Composição: Bitty/D. Yedda/João Costa/
Luciane Bittencourt

Pelos caminhos ele irradia >
Toda a magia do seu cristal >2x
Galopando, galopando >
Galopando na linha do vento >2x
Cigano Woisler, chefe de aldeia
Os corações ele incendeia
Cigano Woisler, sua energia
Transcende a vida
Nos traz a paz
Galopando, galopando >
Galopando na linha do vento >2x
Firmeza da gira do Cigano Woisler
Cigano Woisler chama teu povo
Pra louvação a Santa Sara
Cigano Woisler firma tua gira
Com alegria e muita paz
Cigano Woisler vem e irradia >
Toda magia do seu cristal >2x
Cigano Ramirez

De longe eu vim
Caminhei sete pedreiras
Passei por cachoeiras
Onde mora aie-iê >2x
Lá na campina
Onde a lua é prateada
Sou cigano na alvorada
Sou Ramirez >
Eu sou mais eu >2x
Cigano Vick
Composição: Eli

Ele vem da sua aldeia
Traz mistérios que tem lá
Sua alegria é cativante
Está chegando a bailar
Ai vem cigano Vick
Tem o brilho em seu olhar
Ai vem cigano Vick
Vem chegando a bailar
A fogueira está acesa
Sua música a tocar
A energia é tão forte
A magia está no ar
Cigano Pablo
Longo foi o meu caminho
Andei por esse mundo andei
Sou um andarilho
Sou cigano hoje eu sei
Sei que ao caminhar
Cumpro minha missão
Dou o meu axé
A quem estender a mão
Todos me chamam >
Pablo Cigano >2x
Cigano Pablo da Estrada
Corre gira o cigano
Pela estrada sem parar
Seu destino é de andarilho
Mais amor tem prá dar
No perfume da firmeza
No pó da tranqüilidade

Pablo cigano nos dá
Paz e felicidade
Cigano Juan
Hoje é noite de lua cheia
Povo cigano vem aí
Vem trazendo seus mistérios
Povo igual eu nunca vi
Juan fala de amor
Com violão a tocar
Ele é cigano juan
Aqui ou em qualquer lugar
Cigano Ramon
1.
Na gira dos ciganos
Ramon vem trabalhar
Ao brilhar a lua, ele vem cantar
Na gira dos ciganos
Ramon vem trabalhar
Na força do fogo
Gira mundo sem parar
Na gira dos ciganos
Ramon vem trabalhar
2.
Estrada de luz
Amores ciganos
Mistério e magia
Nas marcas do tempo
Cigano Ramon
Ele vem cantando
Com o brilho da luz
Ele vem trabalhar
Com a força do fogo
Com a força do vento
Ele é ouro e prata
Ele vem ajudar
Cigano Raiko
Por todos os caminhos
Que meus pés pisaram
Por todas as estradas
Da minha jornada
Sou cigano Raiko

Guerreiro de todas armadas >2x
Com a força da lua, brilho de luar
Cigano é guerreiro, cigano vai lutar
PONTOS DE LINHA
1.
Quando Zambi andou no mundo
Seu cigano segura o seu reinado
Olha o espinho da roseira >
Cigano não deixa seu filho cair >2x
2.
Todos os ciganos são assim
Giram o mundo sem parar
Gostam de ficar sob o luar
De frente ao fogo a bailar
De frente ao fogo a cantar
3.
De longe eu vim
Caminhei sete pedreiras
Passei por cachoeiras
Onde mora aie-iê
Onde mora aie-iê
Lá na campina
Onde a lua é prateada
Sou cigano na alvorada
Eu sou cigano >
Eu sou mais eu >2x
4.
Cigano bate o pé >2x
Cigano entra na roda >
Pra salvar filhos de fé >2x
Quem vem de lá >
Quem vem de cá >
São os ciganos >
Que vem bailar > 2x
5.
O Cigano é amigo da lua >2x
De noite trabalha >
De dia anda na rua >2x
Andar, andar, andar >2x
Vendendo ilusões >

Para alcaçuz comprar > 2x
Porque cigano tem a força da lua >2x
Se você não podia
Não devia prometer
Se você prometeu
Você tem que pagar
Se você não pagar
Jamais vai andar
6.
Linda rosa no jardim amanheceu
Minha mãe está me chamando e lá vou eu
Eu sou cigano, eu sou cigano na aldeia
Eu sou cigano e cigano não bambeia
7.
Pisa firme cigano >
Quero ver o seu dançar >2x
Pois na roda de cigano
Ninguém pode balançar
8.
Minha carroça vem descendo pela estrada
Vem trazendo a ciganada
Para os campos de Oxalá
Eu sou cigano, um cigano nobre
Trago ouro e trago cobre
Para quem quiser comprar
9. Reconhecimento Cigano
Cigano, nosso pranto é de alegria
Felicidade é sentir-se livre
De caminhar por esses campos
E sentir a emoção dominar o coração
Nossa gente vai semear
E nesta terra deixar raiz
Nosso amor irá brotar no coração deste país
Estes campos estão floridos
Com o luar é mais bonito
Lindo sol vai aquecer
Ao chegar o amanhecer
Liberdade vamos crescer
Nesta terra tão querida
Encontramos acolhida
Lutaremos até vencer

Ciganos, um abraço de união
Vamos todos dar as mãos
Finalmente reconhecidos
Nesta terra como irmãos
Liberdade vamos crescer
10.
Cigano tu tens a força da lua
Tu vens aqui na rua
Cantar a tua paixão
Cigano teus olhos são fascinantes
Arreda todo o mal
Que causa tanto desalento
11.
Deu meia noite o sereno cai
Cai, cai, o sereno cai
Sereno de cigano
Cai, cai, o sereno
12.
Numa noite de luar
Estão os ciganos a cantar
Numa noite de luar
Estão os ciganos a bailar
Se quer fazer um pedido
Ou fazer uma oferenda
Para o povo cigano
Tem que ser numa noite de luar
Numa noite de luar
Os ciganos gostam de viver
Uma vida sempre a caminhar
No sereno está o seu prazer
De cantar numa noite de luar
Numa noite de luar
13.
Ouçam quem está chegando
São os ciganos que estão cantando
Vamos todos cantar
Vamos todos bailar
Com os ciganos trabalhar
14.
Acampamento do povo cigano
Tem alegria, brilho e liberdade

Tem pedraria, tem prataria
Povo unido que vive em liberdade
Todos os brilhos do povo cigano
Ele ganhou em sua caminhada
Brilho do sol, brilho da lua
Brilho de Zambi
Que iluminou sua jornada
15.
Povo cigano faz sentir sua energia
Com a sua magia e alegria de cantar
Com a força da lua e a luz do dia
Com a natureza
Eles sabem trabalhar
Povo cigano sabe o segredo >
Com a força da fé >
Ninguém vai nos derrubar >
16.
Oi lua ê, oi lua ê, oi lua
É lua cheia
O povo cigano vem trabalhar
17.
Se meu pai é o rei
O meu pai é Oxalá
Sou cigano de pemba
Filho da estrela do mar
18.
A fogueira a faiscar
Vamos todos acelerar
A magia é contagiante
Sua presença é constante
Nesta noite de luar
Dançaremos até o raiar
A madrugada está chegando
A fogueira se apagando
A festa já vai terminar
Agora só resta sonhar
19.
Arriba, arriba meu povo cigano
Com suas carruagens a passear
Eles vão pela estrada afora
Vão cantarolando

Para o tempo passar
Mas a estrada é longa
Até seu destino achar meu povo
Meu povo cigano >
Quando acampa para descansar >
Fazendo suas fogueiras
Para trabalhar
20.
E mundo girou, e vida seguiu >
Vem do horizonte a luz que surgiu >
Somos todos irmãos
Assim neste cantar
Na alegria ou na tristeza
Sempre a caminhar
Pelo brilho da taça >
Pela luz do punhal >
Pela rosa do amor >
Pelo sangue afinal >
Não há força que derrube
Um cigano lutador
Sua força é o mundo
Que caminha sem temor
Traz no peito a certeza
De quem sabe o que quer
Pelo amor de uma cigana >
Ele enfrenta o que vier >
21.
Brilha uma estrela no céu >
Que encantou um violino >
Cigano, cigano, cigano >
E estrela do oriente >
Guiou o seu destino >2x
Santa Sara é amor é amor
Minha estrada tão sombria se iluminou
Um amigo, um irmão
Ele tem bom coração
Estrela guia do oriente
Ilumine esse cigano valente
22.
Sabiá cantou lá no fundo das matas >
Aruanda chegou enfeitada de prata >2x
Mandei buscar da Aruanda >
Povo cigano para trabalhar >2x

Vem, vem, vem, oh cigano >
Vem para trabalhar >2x
23.
Cigano não tem só uma morada >2x
Ele arma sua tenda >
Em qualquer beira de estrada >2x
24.
Vento ventou poeira >
Nas bandas do lado meu >2x
Cigano não está a toa >2x
Vento ventou poeira >
Nas bandas do lado meu >2x
Com sua magia branca >
Abençoa os filhos seus >2x
SUBIDA DE CIGANOS
Oh que lindo cantareiro
Oh que lindo sarirá
Até os passarinhos choram >
Quando os ciganos acenam >
Dizem adeus e vão embora >2x

