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Parlendas

Cantigas

Trava línguas

Um, dois, feijão com arroz.
Três, quatro, feijão no prato.
Cinco, seis, chegou minha vez
Sete, oito, comer biscoito
Nove, dez, comer pastéis.

Como pode um peixe vivo viver
fora da água fria (2x)
Como poderei viver (2x)
Sem a tua, sem a tua, sem a tua
companhia? (2x)

O sabiá não sabia que o sábio sabia que
o sabiá sabia assobiar.
O rato roeu a roupa real do rei Raul de Roma.

Três pratos de trigo para três tigres tristes.

O menino foi à feira
Não sabia o que comprar
Comprou uma cadeira
Pra menina se sentar.
A menina se sentou
a cadeira esborrachou
Coitada da menina
Foi parar no corredor.
Cadê o toucinho que estava aqui?
O gato comeu.
Cadê o gato? Foi pro mato.
Cadê o mato? O fogo queimou.
Cadê o fogo? A água apagou.
Cadê a água? O boi bebeu.
Cadê o boi? Foi carregar trigo.
Cadê o trigo? A galinha espalhou.
Cadê a galinha? Foi botar ovo.
Cadê o ovo? A vovó cozinhou
Cadê o cozido? O vovô comeu!
Uni, dunitê. Salamê, mingüê,
Um sorvete colorê, o escolhido foi
você!
Mindinho, Seu vizinho, Pai de
todos, Fura bolo, Cata piolho.
Papagaio loro do bico dourado
Leva essa cartinha, para o meu
namorado. Se estiver dormindo,
bata na porta. Se estiver
acordado, deixe o recado.
Corre, Cutia, na casa da Tia
Corre Cipó, na casa da Avó
Lencinho branco caiu no chão
Moça bonita do meu coração
Posso correr? Pode!
Quantas voltas? Duas!

A canoa virou, pois deixaram ela
vivar, foi por causa do menino que
não soube remar
Se eu fosse um peixinho e
pudesse nadar eu tirava a menina
lá do fundo do mar
Palma, palma, palma,pé, pé, pé
Roda, roda, roda, caranguejo,
peixe é
Caranguejo não é peixe
Caranguejo, peixe é
Caranguejo só é peixe
Na enchente da maré
Ciranda Cirandinha
Vamos todos cirandar
Vamos dar a meia volta
Volta e meia vamos dar
O Anel que tu me deste
Era vidro e se quebrou
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou
Por isso menininha
Faça o favor de entrar na roda
Diga um verso bem bonito
Diga adeus e vá se embora
Fui ao totoró, beber água e não
achei. Achei bela menina que no
tororó deixei
Aproveita minha gente que uma
noite não é nada. Se não dormir
agora, dormirá de madrugada
Ó menininha (2x)
Entrarás na roda ou ficarás
sozinha.
Sozinha eu não fico nem hei de
ficar, porque tenho o menininho
para ser meu par.

Gato escondido com rabo de fora tá
mais escondido que rabo escondido
com gato de fora.
Atrás da pia tem um prato, um pinto e
um gato. Pinga a pia, apara o prato, pia
o pinto e mia o gato.
O doce perguntou pro doce
Qual é o doce mais doce que o doce de
batata-doce.
O doce respondeu pro doce que o doce
mais doce que o doce de batata-doce, é
o doce de doce de batata-doce
O tempo perguntou pro tempo, quanto
tempo o tempo tem. O tempo
respondeu pro tempo, que não tinha
tempo, de ver quanto tempo, o tempo
tem. O Tempo perguntou pro tempo,
quanto tempo o tempo tem. O Tempo
respondeu pro tempo que o tempo tem
o tempo que o tempo tem.

