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Visando o público jovem
Que gosta de ouvir repente,
Que assiste às cantorias
Só no sistema presente
Eu vou dizer como era
Cantoria antigamente.
01
Ainda no século 20
Eras de trinta e quarenta
Conforme meu pai dizia
E algum valho comenta
O ritmo das cantorias
Tinha muito mais pimenta.
02
Cantoria nessa época
Era sempre uma porfia
A renda eram doações
Num prato ou numa bacia
Mas essa renda era toda
Do cantador que vencia.
03

Na maioria eram feitas
Nos sítios da redondeza
Os cantadores ficavam
Trepados sobre uma mesa
E lá no fim do terreiro
Sempre uma fogueira acesa.
04
Naquela fase primeira
Os temas da cantoria
Eram as sextilhas soltas,
Pois deixa não existia
E encerravam com o gênero
Adeus até outro dia
05
Quase sempre era um duelo
O tema solicitado
Um mourão a desafio,
Um martelo malcriado,
Sextilha desaforada
E galope soletrado.
06

Quase todo cantador
Era semianalfabeto
O que mais preparo tinha
Tinha o primário incompleto
Mas aprendendo de ouvido
Falava tudo correto.
07
Cantador naquela época
Era muito mais querido´,
Muito mais solicitado
Muito mais bem recebido
E quando ia cantar
Também bem mais aplaudido.
08
Por quê? disto nosso jovem
Precisa ser sabedor:
O número de repentistas
Era muito inferior,
Passava-se até um ano
Sem se ouvir um cantador.
09

Mesmo quase analfabeto
Tinha cantador letrado,
Na Ciência era cobra,
Na História era versado,
Na Língua era autodidata
E na Bíblia preparado.
10
As violas eram rústicas,
As cravelhas de madeira
Umas eram meia regra,
Outras eram regra inteira
E até couro de carneiro
Usavam na esticadeira.
11
Muitos usavam macete
Tentando agradar a gente.
O cantador que não era
Muito prático no repente
Para superar usava
Estratégia diferente:
12

Numa afinação mais baixa
A viola era afinada
E pra que a cantoria
Ficasse mais ritmada
Sonorizava o repente
E dedilhava a toada.
13
Cantador pra viajar
Precisava ter coragem
Ou de pés ou a cavalo
Fazia sua viagem
Pois não existia carro
Nem estrada de rodagem.
14
Muito cantador que tinha
Menor popularidade,
Fazia seu verso rápido,
Embora sem qualidade
Entendendo que ser grande
Era ter velocidade.
15

Outros chamados pequenos,
Ou menos favorecidos,
Usavam muitos xavecos
Que são termos repetidos
Os encaixavam nos versos
E eram bem aplaudidos.
16
Eu conheci cantador
Taxado como ruim
Que só cantava xaveco
Do começo até o fim
Logo no primeiro verso
Ele já dizia assim:
17
Do velho dono da casa
Eu já tenho a liberdade
Agora peço licença
A toda sociedade
Pra mexer no repertório
Da minha propriedade.
18

Vejam mais alguns xavecos
Da antiga cantoria:
Alguém asseverará,
Com prazer e alegria,
Nas débeis cordas do pinho,
A musa me auxilia.
19
E o outro respondia
Isso não quer dizer nada
Nas débeis cordas do pinho
Completo, sem faltar nada
A lira se estende e cresce
As quatro da madrugada.
20
É sabido que ás vezes
Até mesmo a briga vinha
Ao se tratar duma dupla
Que pavio curto tinha
Os dois só não se agarravam
Porque o povo intervinha.
21

Cantoria à noite inteira
Pra todo mundo assistir
Com versos bons e ruins,
Mas fazendo o público rir
Só parava de manhã,
Quando via o sol sair.
22
Depois deu uma mudada
E foi estabelecida
A regra da cantoria
Sem tanta luta renhida:
A cantoria amistosa,
Com a renda dividida.
23
Nas cantorias de hoje
Tudo mudou duma vez:
A cantoria de palco
Tão necessário se fez,
Que até os pés de parede
Já estão em escassez.
24

Quando tem pé de parede
Em estratégicos locais,
São duas horas ou três
Os prazos são desiguais
Das nove às doze no máximo
Já é tempo até demais.
25
É lógico que os cantadores
Dessa nova geração
Têm mais escolaridade,
Têm muito mais instrução
E cantam nas capitais
Muito mais que no sertão.
26
Com relações ao transporte
As coisas estão mudadas
Todo cantador tem carro
E sempre boas estradas
A minoria de barro
As outras são asfaltadas.
27

A razão da diferença
É pela facilidade
Com colégios sempre perto
Em qualquer localidade
Basta dobrar uma esquina
Já tem uma faculdade.
28
Hoje o progresso atingiu
A vida do cantador:
Tem muitos deles formados
Com anelão de doutor
E muitos já viajando
Até para o exterior.
29
A divulgação também
Teve grande evolução
Nas rádios e nos jornais
E até televisão
Diferente das notícias
Boca a boca no sertão.
30

Alguns acham que esta arte
Está perdendo o valor
E para assistir aos shows
Já não há tanto calor
Porém estão enganados
C’a arte do cantador.
31
Tudo isso é pelo número
Ser muito mais elevado
E com tanta cantoria
O povo está saturado
E para assistir a todas
Nem sempre está animado.
32
Quem quiser avaliar
Faça sua matemática
Entre a montagem teórica
E a cantoria prática
Ontem com bem mais surpresa,
Hoje com bem mais gramática
33

Na cantoria de ontem
Tinha mais palma e risada
Já nos shows de hoje em dia
A plateia é mais calada
Porém no fundo, no fundo
É bem mais admirada.
34
É lógico que entre o povo
Existe os conservadores
Por isso entre os dois modelos
Da arte dos cantadores
A preferência é do lúdico
Das fases anteriores.
35
Mas, na moral da história,
Vejam a pura verdade:
Cantoria perdeu muito
De sua autenticidade,
Porém, em compensação,
Ganhou muito em qualidade.
36

