
Bois de Ourém Vol.1  
(Flor do Campo e Ouro Fino)

Boi Flor-do-Campo

01. Reunida 

Quem quiser escutar reunida
Venha cedo à boca da noite
Que de madrugada eu vou conferir

De madrugada quando o galo canta / A noite é linda quando faz luar
Eu vou conferir minha turma / Reunir de novo o meus pessoá

Tô cantando a reunida / Com meu pandeiro na mão
Eu quero ver se eu tenho turma / Pra noite de São João

Tô tocando a reunida / Tô tocando a chamada
Eu vou reunir minha turma / E reunir minha rapaziada

02. Lá vai

Lá vai, lá vai / Nosso brinquedo que eu mandei preparar
Mas as menina querem ver o desenho dele / Ô tem paciência que eu já vou levar

Ê vamo vamos companheiro / Ê tudo certo, tudo certo no rojão
Ô que nem, ô que nem soldado guerreiro / Ô na frente, na frente de um 
batalhão

Ê vamo vamos companheiro / Ê vamo na casa chegar
Nós vamo ver, ô vamo ver o dono da casa / O que ele tem, o que ele tem para 
nos dar
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03. Eu já cheguei, cantei

Eu já cheguei, cantei / Reuni meu batalhão
Ô me vala meu Deus / Me acompanhe São João

Ô boa noite quem está de dentro / Boa noite quem está de fora
Venha ver meu flor-do-campo / Que veio chegando agora

Foi agora que eu cheguei / No meio da vaqueirada
Ô corre, morena, vem ver / O bater de turma pesada

04. Alevantou, já alevantou

Alevantou, já alevantou / Da frieza do capim
Vai buscar teu ramalete, morena / Que a doninha tem no jardim

Te alevanta, Flor-do-campo / Te alevanta do frio chão
Vai tomar água na ponte meu gado / Refrescar teu coração

Sapateia, meu Flor-do-campo / Sapateia que eu quero ver
Escavar até tirar solo / E fazer a terra tremer

05. Chega, Contrário

Chega, Contrário / Não vai não esmurecer
De longe escuto tua fama / De perto que eu quero ver

Chega, Contrário / Tu chega, olha lá
Mas não vem muito afobado / Que senão tu vai apanhar

Eu não sou do Piauí / E nem sou do Ceará
Contrário que chega aqui / Ele tem que respeitar
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06. Adeus Doninha

Eu digo adeus, Doninha / Digo adeus, donzela
Pra não ficar chorando / Tu fecha a tua janela

Eu digo adeus que eu vou embora / É noite, estou me arrumando
O cavalo da viagem / Está no campo se criando

Eu digo adeus que eu vou me embora / Digo adeus que eu quero ir
Menina me dá tua mão / Eu quero me despedir

Boi Ouro Fino

07. Ô Dona da casa

Ô Dona da casa, meu boi quer brincar / Eu vou ajudar ladrilhar o terreiro
Ô Dona da casa, com que se ladrilha? / Com Ouro Fino primeiro

Ô Dona da casa chegou Ouro Fino / Que veio pra lhe mostrar
Ô Dona da casa ele chegou brincando / Nas margens do rio Guamá

Ô Dona da casa aqui é Ouro Fino / Da noite de São João
Ô Dona da casa eu botei ele na rua / Pra fazer este arrastão
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08. Ouvi sereia cantar

Ouvi sereia cantar / Mas eu não sei aonde
Quando eu chamo por sereia / Uma voz linda responde
Só Ouro Fino é quem sabe / Aonde a sereia se esconde

Lai vai boi, morena bela / Lai vai boi pra se olhar
Este é boi Ouro Fino / Do estado do Pará
Que chegou aqui brincando / Para o povo apreciar

Botei minha brincadeira / Preparei meu batalhão
Eu botei boi Ouro Fino / Pra qualquer ocasião
Brincando no meio do povo / Ajudando o arrastão

09. Contrário, guarda tua coragem

Contrário, guarda tua coragem / Que tua coragem eu não quero
Esta coragem não é tua / Foi uma esmola que te dero

Contrário, guarda tua coragem / Agora eu vou te falar
Esta coragem não é tua / O dono vive a procurar

Contrário, guarda tua coragem / Ela não é tua vida
Esta coragem não é tua / Estava no lixão perdida

10. Sereno não me molhou

Morena, quem foi que te disse / Que esta noite serenou?
Eu estava deitado em teu braço, ei morena / Sereno não me molhou

Morena, quem foi que te disse / Que esta noite chuviscou?
Eu estava deitado em teu braço, ei morena / E você não me acordou

Eu cheguei nesse terreiro / Com meu batalhão formado
Aqui é boi Ouro Fino, ei morena / Jogando pra todo lado
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11. Da roseira nasce a rosa

Da roseira nasce a rosa / Do amor nasce a amizade
Quem se ama não esquece / Quem se lembra tem saudade

Da roseira nasce a rosa / E dela nasce o perfume
Mas o amor é feliz / Quando ele não tem ciúme

O amor é uma semente / Ele vem do coração
Aonde tem o ciúme / Só dá muito é confusão

12. À meia-noite a lua saiu

À meia-noite a lua saiu
O relógio marcou
Ouvi o galo cantar

Morena bela, saia fora no luar
Morena, me diga adeus
Que eu já vou me arretirar
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