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Poesia sobre Luiz Gonzaga. 

 
 

Gonzagão 

 

Nos versos deste poema 
Com amor no coração 

Vou contar-lhes a história 

Do eterno Gonzagão 
 

Luiz Gonzaga do Nascimento 

O nome do rei do baião 
Foi famoso brasileiro 

Pelos trajes de um lampião 

 

O forró pé-de-serra, o xote e o xaxado. 
1912, dia 13 de novembro nasceuo abençoado 

No sertão pernambucano 

Onde tudo começou 
De Exu para o Brasil 

Crescia este grande cantor 

 
O que muitos ainda não sabem 

É que ele já foi corneteiro 

Por dez anos de sua vida 

Servia ao exército brasileiro 
 

Tocador de acordeão 

Eram 120 baixos 
Dentre as músicas que estourou 

Foi Respeita Januário 

 

Foram 266 discos 
No Brasil ele deixou 

Mais de 600 músicas 

Que o povo eternizou 
 

Asa branca, quem não conhece? 

Toca em todo São João 
Eu só quero um xodó 

É o que se pede no salão 

 



Agora vou mais além 

Com forró de cabo a rabo 

Rola em feste de quadrilha 
De chamego e de xaxado 

 

“No dia de Santa Luzia  
Por isso que sou Luiz 

No mês que Cristo nasceu 

Por isso é que sou feliz” 

 

Palavras de Gonzagão 

No mundo foi felizardo  

Porém aos 76 anos 

Acabou o seu legado 

 

02 de agosto de 89 

Nunca irei me esquecer 

Rodeava a notícia 

Gonzagão veio a falecer 

 

O Nordeste se calou 

O Brasil entristeceu 

Muita gente caiu no choro 

“Gonzagão não morreu” 

 

Seu filho Gonzaguinha 

Logo veio a reinar 

Seguiu os exemplos do pai 

Foi para o palco cantar 

 

Hoje 23 anos depois 

De perder este campeão  

Ele ainda é homenageado 

Como grande rei do baião 

 

Quem não teve oportunidade 

De conhecer esse rapaz  

Temos sites e estatuas 

Tem museu e muito mais 

 

Acesse pra conhecer 

A história de Gonzagão 

Viva a Luiz Gonzaga 

O grande Rei do Baião. 


