Capoeira
A Canoa Virou
A Capoeira É
A Capoeira e o Maculelê
A Capoeira, Meu Amor
A Hora É Essa
A Manteiga Derramou
A Maré Tá Cheia
A Onda Rolou na Praia
A Palma de Bimba
Abalou Capoeira Abalou
Adão, Adão
Adeus (Boa Viagem)
Ai Ai Ai Ai Dotor
Ai, Ai, Aidê
Ajuda Eu, Berimbau
Angola eee, Angola aaa
Apanha Laranja Menino
Areia
Areia, Areia
Aruanda Ê
Ascende O Candieiro
Bahia Começa com B
Bahia Que Tem Dendê
Beira Mar
Berimbau Bateu
Berimbau Jà Fez Chamada
Besouro Mangangá
Berimbau Tocou
Bota Dendê
Cais Da Bahia
Camugerê
Canarinho d’Alemanha
Capoeira Balança Mas Não Cai
Capoeira O Lê Lê
Capoeira Que Vem Da Bahia
Chora Maria Chora
Chora Menino
Cordão de Ouro
Dà Licença
Dendê, Dendê

Devagar, Devagar
Dona Alice Não Me Pegue Não
É Da Nossa Cor
É Defesa, É Ataque
É Vicente Ferreira Pastinha
Eh Besouro
Eh Hoje Tem Capoeira
Eh Luanda
Em Cada Som
Era Besouro, Era Besouro
Era Era Era
Era o Tal de Besouro Mangangá
Esse Ano Eu Vou
Estrela Que Brilha No Céu Da Bahia
Eu Aprendi Capoeira
Eu Mandei Benzer (Mestre Foca)
Eu Não Sou Daqui
Eu Não Sou Daqui....Capoeira
Eu Pisei na Cobra Verde
Eu Pisei na Folha Seca
Eu Vi a Cutia com Coco no Dente
Faca de Tucum
Filho de Bimba Não Pode Cair
Fui Lá Na Bahia Buscar Coco de Dendê
Hoje a Lua Não Brilho no Céu
Iaia Ioio
Instrumento Genial
Joga Capoeira
Jogo De Dentro Jogo De For a
Licuri Botou
Ligeiro
Luta Por Luta Não Existe a Melhor
Malandragem
Maré, Maré
Maré Subiu
Maria Me Prometeu
Me Leva Morena
Meu Atabaque É de Coro de Boi
Meu Bem, Meu Bem
Meu Berimbau
Meu Brasil, Eu Vou Là
Minha Rainha Sereia Do Mar

Moleque é Tu
Na Vida Se Cai
Não Sei Se Ele Tá Morto
Nego Nagô
O Facão Bateu Embaixo
O Que É Bermibau?
Oi Sim, Sim, Sim
Olha o Sapo
Olho o Nêgo
Parabéns Pra Você
Paraná é
Pomba Voôu
Quando Chegou no Mercado Modelo
Quando Meu Mestre Se Foi Toda Bahia Chorou
Quando Toco Meu Pandeiro
Quebra Gereba
Quem è Você Que Acaba de Chegar
Quem Vem Là Sou Eu
Quero Ver Cair
Quero Ver Como É
Rala O Cocô
Relampio no Ceú
Roda de Capoeira no Terreiro
Saí Saí Catarina
Saia do Mar Marinheiro
Santa Maria
São Bento Me Chama
São Bento Protege a Capoeira e a Mim
Tim Tim Tim Lá Vai Viola
Um Dia Eu Sei, Meu Bem, Eu Chego Lá
Uma Luta Que Era O Maculêle
Uma Volta Só
Vai Você
Veja, Veja, Veja, Veja ai ai
Vim Lá Da Bahía
Vou Buscar Axé Lá na Bahia
Vou Esperar a Lua Voltar
Xô Xô Meu Canario
Zum, Zum, Zum

Maculelê
LOUVAÇÕES/LOVATIONS
Boa Noite
Caboclo Roxo
Eu Disse Camará
Laçador
Maculelê É Valente E É Guerreiro
Mina Hora É
Olêlê Maculelê
Olho Do Dono
Sai, Sai, Sai
Sou Eu, Sou Eu
Tindolêlê

Capoeira
A Capoeira e o Maculelê
A Canoa Virou
A canoa virou marinheiro
Mas no fundo do mar tem dinheiro
A canoa virou marinheiro
Mas no fundo do mar tem dinheiro
A canoa virou marinheiro
Oi no fundo do mar nau frago
A canoa virou marinheiro
E virou e virou em alto mar

Joga bonito que eu quero aprender
A Capoeira e o Maculelê
Joga bonito que eu quero aprender
A Capoeira e o Maculelê
A Capoeira e o Maculelê
A Capoeira e o Maculelê
Samba de roda e Maculelê
Samba de roda e Maculelê

A Capoeira, Meu Amor
A Capoeira É
A Capoeira é
Simplesmente Capoeira a
A Capoeira é
Simplesmente Capoeira
Quando tudo começou
Era só de uma cor
Não adianta separa
Capoeira é uma só
A Capoeira é
Simplesmente Capoeira
Tem Capoeira de Angola
Tambem Regional
Capoeira é Capoeira
Joga em qualquer lugar
A Capoeira é
Simplesmente Capoeira
Capoeira em Nova Yorke
Em Brasilia capital
Capoeira roda o mundo
No toque do berimbau
A Capoeira é
Simplesmente Capoeira

a

Eu nunca vi você tão só
o meu amor, o meu xodô
minha Bahia
a capoeira é meu amor
a capoeira é meu amor
meu amor, meu amor
a capoeira é meu amor
minha paixao e o meu amor
a capoeira é meu amor

a
A Hora é Essa

a

a

A hora é essa
A hora é essa
A hora é essa
A hora é essa
Berimbau tocou na capoeira
Berimbau tocou eu vou jogar
Berimbau tocou na capoeira
Berimbau tocou eu vou jogar

A Manteiga Derramou

A Onda Rolou na Praia

Vou dizer a meu senhor
Que a manteiga derramou
Vou dizer a meu senhor
Que a manteiga derramou
Oh, a manteiga não é minha
A manteiga é de Ioiô
Vou dizer a meu senhor
Que a manteiga derramou
Oh, a manteiga é do patrão
Caiu no chão, se derramou
Vou dizer a meu senhor
Que a manteiga derramou

A onda rolou na praia
E voltou correndo ao mar
A onda rolou na praia
E voltou correndo ao mar
Capoeira balanço
No role voltou a jogar
Capoeira balanço
No role voltou a jogar
Meia lua cortou o vento
Rasteira foi lá buscar
Meia lua cortou o vento
Rasteira foi lá buscar
Capoeira balanço
No role voltou a jogar
Capoeira balanço
No role voltou a jogar
Segura seu moço
Deixa o corpo balançar
No toque do berimbau
Capoeira vai ter que rolar
Na cadencia do atabaque
Quero ver nego pular
Capoeira balanço
No role voltou a jogar
Capoeira balanço
No role voltou a jogar

A Maré Tá Cheia
Pula por cima do pau o piaba
Que a maré tá cheia
A maré tá cheia o piaba
Que a maré tá cheia
Pula, pula, pula o piaba
Que a maré tá cheia
Pula por cima do pau o piaba
Que a maré tá cheia
Tá tá tá o piaba
Que a maré tá cheia

A Palma de Bimba
A palma estava errada
Bimba mandou bater outra vez
Bate essa palma direito
Que a palma de Bimba é um, dois, tres
Olha a palma de Bimba
É um, dois, tres
Olha a palma de Bimba
É um, dois, tres
Olha a palma de Bimba

É um, dois, tres
Abalou Capoeira Abalou
Abalou, capoeira, abalou
oi abalou deixa abalar
Abalou, capoeira, abalou
Mas se abalou deixa abalar
Abalou, capoeira, abalou
E abalou vamos jogar
Abalou, capoeira, abalou
E abalou vai abalar
Abalou, capoeira, abalou
Quero ver quem vem jogar
Abalou, capoeira, abalou

Adeus
Boa viagem
Chegou a hora
Boa viagem
Eu vou com Deus
Boa viagem
E Nossa Senhora
Boa viagem
Adeus...
Boa viagem

Ai Ai Ai Ai Dotor
Adão, Adão
Adão, Adão
Oi cadé Salomé, Adão
Oi cadé Salomé, Adão
Foi pra Ilha de Maré
Adão, Adão
Oi cadé Salomé, Adão
Oi cadé Salomé, Adão
O Salomé foi passear
Adão, Adão
Oi cadé Salomé, Adão.....

Ai ai ai ai Dotor
Velejando no mar eu vou, eu vou
Ai ai ai ai Dotor
Pelejando no mar eu vou, eu vou
Ai ai ai ai Dotor
Pelejando na vida eu também vou
Ai ai ai ai Dotor
Jogando Capoeira eu vou, eu vou

Ai, Ai, Aidê
Adeus (Boa Viagem)
Adeus
Boa viagem
Adeus, adeus
Boa viagem
Eu vou me embora
Boa viagem
Eu vou agora
Boa viagem

Ai, ai, aidê
O joga bonito que eu quero ver
Ai, ai, aidê
O joga bonito que eu quero aprender
Ai, ai, aidê
O mestre mandou eu jogar com você
Ai, ai, aidê
Eu vim aqui foi pra lhe ver
Ai, ai, aidê
Olha joga bonito que mestre que ver
Ai, ai, aidê

Ajuda Eu, Berimbau
Ajuda eu, berimbau
Ajuda eu a cantar
Ajuda eu, berimbau
Ajuda eu a cantar
O Preto Velho, no tempo do cativeiro
Trabalhava o dia inteiro
Na senzala a matutá
De uma maneira, de domingo no terreiro
Capoeira e sua dança, oculta
Ajuda eu, berimbau
Ajuda eu a cantar
Ajuda eu, berimbau
Ajuda eu a cantar
Negro africano, que é de sangue nosso irmão
Em terras brasileiras
Criou a capoeira
Pra sua libertação.
Mas com a provincial
Quiseram com ela acabar
Mas como broto de cana
Cortou e voltou a brotar
Ajuda eu, berimbau
Ajuda eu a cantar
Ajuda eu, berimbau
Ajuda eu a cantar
Angola eee, Angola aaa
Angola eee
Angola aaa
Meu berimbau tá me chamando eu vou jogar
Angola eee
Angola aaa
Meu berimbau tá me chamando eu vou jogar
Angola eee
Angola aaa
Meu berimbau tá me chamando eu vou jogar

Apanha Laranja Menino
Procurei meu amigo
Não veio
Se é meu amigo
Eu não sei
Me pediu amizade
Eu dei
Me deixou na saudade
Outra vez
Quem faz uma, faz duas
Faz três
Faz quatro, faz cinco
Faz seis
Apanha laranja menino
Apanha laranja do chão
Defende o seu reino sozinho
Com a força do seu coração
Apanha laranja menino
Apanha laranja do chão
Defende o seu reino sozinho
Com a força do seu coração
Areia
Lá no mar tem areia
Areia
Na beira do mar
Areia
Areia boa
Areia
Pra agente penerar
Areia
Quando pensava que
Era um jogo só
Quando pensava que
Era um jogo só
Quando pensava que
Era um jogo só
Quando pensava que
Era um jogo só

era um
era dois
era três
era quatro

Quando pensava que era cinco….
Areia, Areia
Areia, Areia
Areia, Areia
Tem na beira do mar
Areia
Tem no fundo do mar
Areia
Capoeira jogar
Areia
No reino de Imanjá
Areia
Aruanda Ê
Aruanda ê
Aruanda ê, aruanda
Aruanda ê camará
Aruanda ê
Aruanda ê, aruanda
Aruanda ê camará
Vem de dentro do peito
A chama que acende
Meu corpo inteiro não pode parar
Eu sou mandingueiro de lá da Bahia
Axé capoeira salve África
Coro
Oxalá que me guia
Por todos caminhos
Não deixe na roda a fé me faltar
Sou vento que sopra eu sou capoeira
A luta de um povo prá se libertar
Coro
Ascende o Candieiro
Iaiá o iaiá, ascende o candieiro, iaiá
Só a luz ofuscante da candeia

E o clarão da lua cheia
É que faz o terreiro clarear, O iaiá
Iaiá o iaiá, ascende o candieiro, iaiá
Só a luz ofuscante da candeia
E o clarão da lua cheia
É que faz o terreiro clarear
Hoje tem festa, no Quilombo dos Palmares
Já se ouve pelos ares
O som estridente do tambor
Ioiô, no rabo de arraia, acertei
No jogo de Angola, arrastei
No golpe da cobra coral
Com a ligereiza de um raio
Destreza fundamental
Quem paga o pato, é o capitão do mato
Na luta do bem contra o mal, o iaiá
Iaiá, oh Iaiá
Oh balança na barra da saia
Levanta, sacode a poeira do chão
Oh abre a roda
Que agora o pau vai comer
No samba duro angolano
Na ginga do maculelê
Oh abre a roda
Que agora o pau vai comer
No samba duro angolano
Na ginga do maculelê
Ôi, quem tem sangue de Quilombola não cai
Finge que vai, mas não vai
Risca seu nome no vento
Rei Gangazumba vem dar inicio ao festejo
Sua voz é um lampejo, que comanda o ritual
O seu lamento, era um grito de guerra
Que ecoava sobre a terra
Tornando o Quilombo imortal
Ôh, iaiá
Iaiá o iaiá, ascende o candieiro, iaiá
Só a luz ofuscante da candeia
E o clarão da lua cheia
É que faz o terreiro clarear

Bahia Começa com B

Beira Mar

Bahia começa com B
Bahia termina em IA
Bahia começa com B
Bahia termina em IA
berço e mae da capoeira
meu amigo era a Bahia
Bahia começa com B
Bahia termina em IA
Bahia começa com B
Bahia termina em IA
vim falar dos velhos mestres
que viveram na Bahia
Bahia começa com B
Bahia termina em IA
Bahia começa com B
Bahia termina em IA
Bahia, eee, Bahia, aaa
Bahia, eee, Bahia, aaa

Beira mar auê, Beira mar
Beira mar auê, Beira mar, eh beira mar
Beira mar auê, Beira mar
Beira mar auê, Beira mar
Eh beira mar!
Beira mar auê, Beira mar
Beira mar auê, Beira mar
É o riacho que corre pro rio
É o rio que corre pro mar
Se o mar é morada de peixe
Quero ver você jogar a Capoeira
Beira mar auê, Beira mar
Beira mar auê, Beira mar
Eh beira mar!
Beira mar auê, Beira mar
Beira mar auê, Beira mar
Minha mãe se chama Maria
Dá ladeira de Maré
No meio de tantas Marias
Minha mão não sei quem é
Eu quero saber!
Beira mar auê, Beira mar...

Bahia Que Tem Dendê
Bahia que tem dendê, bahia que tem dendê
Bahia que tem dendê, bahia que tem dendê
Bahia de Capoeira
Como eu gosto de você, eh Bahia
Bahia que tem dendê, bahia que tem dendê
Bahia de Mestre Bimba
Seu Pastinha e Aberrê, eh Bahia
Bahia que tem dendê, bahia que tem dendê
Bahia, velha Bahia
Tou com saudade de você, eh Bahia
Bahia que tem dendê, bahia que tem dendê
Bahia do acarajé
Do cacau e do dendê, eh Bahia
Bahia que tem dendê, bahia que tem dendê

Berimbau Bateu
Dois Capoeiras rezavam agachados ao pé do berimbau
Dois Capoeiras rezavam agachados ao pé do
berimbau
Berimbau bateu Camafeu, chamou pra jogar
Berimbau bateu Camafeu, chamou pra jogar
Olha mulata dos olhos verdes, saia rendada
Olha mulata dos olhos verdes, saia rendada
Dá licença moço, dá licença, que eu quero passar
Dá licença moço, dá licença, que eu quero passar
Agua de côco, colar de conchas e patuá
Agua de côco, colar de conchas e patuá
Berimbau bateu Camafeu, chamou pra jogar
Berimbau bateu Camafeu, chamou pra jogar
Já é de tardinha, o mercado vai fechar
Capoeira sai pras ruas, a roda vai começar
Berimbau bateu Camafeu, chamou pra jogar
Berimbau bateu Camafeu, chamou pra jogar
Mas cadê Mestre Pastinha, tá com oitenta pra lá
E ainda joga Capoeira, com quem tem vinte pra cá
Berimbau bateu Camafeu, chamou pra jogar
Berimbau bateu Camafeu, chamou pra jogar
Dá licença moço, dá licença, que eu quero passar
Dá licença moço, dá licença, que eu quero passar

Berimbau Jà Fez Chamada
Berimbau já fez chamada
Já é hora de lutar
Quem não luta fica longe
E quem luta vai chegar
A Ogum que é santo forte,
Capoeira pede sorte,
Que essa dança é de matar...
Hê hê que é de matar
Hê hê que é de matar
Hê hê que é de matar

Hê hê que é de matar
Quando eu vou não sei se volto,
E nem sei se chego lá
Posso passar numa rua,
Um moço me provocar,
Posso dobrar uma esquina
Ouvir berimbau tocar,
Gosto muito do trabalho, oh patrão
Mas tenho que parar
Hê hê tem que parar
Hê hê tem que parar
Hê hê tem que parar
He he tem que parar

Berimbau Tocou
Berimbau tocou, vamos tocar berimbau
Berimbau tocou, vamos tocar berimbau
Tem Capoeira rolando lá no fundo do quintal
Tem Capoeira rolando lá no fundo do quintal
Capoeira vem, Capoeira vai
Capoeira vem, Capoeira vai
E reunie todo pessoal, quem joga fica quem não joga sai
E reunie todo pessoal, quem joga fica quem não joga
sai
Meia lua, martelo e armada, eu quero ver todo mundo
jogar
Meia lua, martelo e armada, eu quero ver todo mundo
jogar
Dando pulo de costa e de frente, rabo de arraia e salto
mortal
Dando pulo de costa e de frente, rabo de arraia e
salto mortal

Bota Dendê
Bota dendê, bota dendê
Bota dendê, na capoeira, bota dendê.....bota dendê
Bota dendê, bota dendê
Bota dendê nessa roda, bota dendê......que quero ver
Bota dendê, bota dendê
Bota dendê, no berimbau, bota dendê.....bota dendê
Bota dendê, bota dendê
Bota dendê, no acarajé, bota dendê.....bota dendê
Bota dendê, bota dendê
Bota dendê, na muqueca, bota dendê.....bota dendê
(variations: nesse coro, no pandeiro, no atabaque, no
agogô....)
Cais da Bahia
Eu aprendi Capoeira
Lá na rampa e no cais da Bahia (x2)
Eu aprendi Capoeira
Lá na rampa e no cais da Bahia(x2)
Vim da Ilha de Maré
No salgueiro de Mestre João
Eu nasci lá na Preguiça
Me criei na Conceição
Eu subi o Pelourinho
Eu desci a Gameleria
Eu passava o dia-a-dia
Nas rodas de Capoeira
Eu aprendi Capoeira
Lá na rampa e no cais da Bahia (x2)
Camaféu e Traíra tocavam
Valdemar jogava com seu Zacarias
Eu aprendi Capoeira
Lá na rampa e no cais da Bahia
O gringo olhava
Me fotografava
Eu pouco ligava
Também não sabia
Minha foto ia sair no jornal,
Na França, na Rússia
E talvez na Hungria.

Capoeira é uma arte
Capoeira é uma luta
Capoeira é o Ballet
Que veio lá da Bahia
Eu aprendi Capoeira
Lá na rampa e no cais da Bahia (x2)

Camugerê
Camugerê, como tá, como tá?
Camugerê
Como tá vois mecê?
Camugerê
Eu vou bem de saúde
Camugerê
Para mim é um prazer
Camugerê
Como tá, como tá?

Canarinho d’Alemanha
Canarinho d’Alemanha quem matou meu Curió
Na roda de Capoeira, quero ver quem é o melhor
Canarinho d’Alemanha quem matou meu Curió
Eu jogo Capoeira da Bahia a Maceio
Canarinho d’Alemanha quem matou meu Curió
Eu jogo Capoeira, seu Pastinha é o maior
Canarinho d’Alemanha quem matou meu Curió
Eu jogo Capoeira, Mestre Bimba é o melhor
Canarinho d’Alemanha quem matou meu Curió

Capoeira Balança Mas Não Cai

Chora Maria Chora

Nem tudo que reluz é ouro
Nem tudo que balança cai
Nem tudo que reluz é ouro
Nem tudo que balança cai
Cai, cai, cai, cai, cai, cai, capoeira balança mas não cai
Cai, cai, cai, cai, cai, cai
Capoeira balança mas não cai
Cai, cai, cai, cai, cai, cai
Capoeira lutou no Paraguai
Cai, cai, cai, cai, cai, cai
Capoeira balança mas não cai

Maria estava chorando
porque seu amor foi embora
Ele foi
Foi lá pra beira do cais
Joga Capoeira de Angola
O Chora
Chora Maria chora
Chora Maria seu amor foi embora
Chora Maria chora
Foi pra beira do cais jogador de Angola
Chora Maria chora

Capoeira Que Vem da Bahia

Chora Maria porque a roda demora
Chora Maria chora
A roda só para no romper da aurora
Chora Maria chora

Capoeira que vem da Bahia
da cidade de São Salvador
hoje eu mando um abraço pra ela
e digo pro meu amor
que eu estou pra morrer de saudades
Capoeira não voltou
que eu estou pra morrer de saudades
Capoeira não voltou
Capoeira que tu me ensinou
o dinhero não pode pagar
Capoeira não tem dia
Não tem hora nem lugar
Capoeira é no pau no pé na mão
é na ponta da faca e do facão
Capoeira é no pau no pé na mão
é na ponta da faca e do facão
Tico-tico canta no mato
E sabia nas laranjeiras
Eu nunca vi roda de samba
sem jogo de Capoeira
Oi beriba é pau é pau
pra fazer berimbau é pau
Oi biriba é pau é pau
pra fazer berimbau é pau

Chora Menino
Oi chora menino
Nhém, nhém, nhém
Oi menino chorou
Nhém, nhém, nhém
Cala boca menino
Nhém, nhém, nhém
Oi porque não mamou?
Nhém, nhém, nhém
Oi chora menino
Nhém, nhém, nhém
Sua mãe foi pra feira e logo vem
Pra fazer mamadeira pro nenem
Chora menino
Nhém, nhém, nhém
Menino chorou…

Cordão de Ouro
Agora sim, que mataram o seu Besouro,
Depois de morte, Besourinho cordão de ouro
Agora sim, que mataram o seu Besouro,
Depois de morte, Besourinho cordão de ouro
Besourinho Besourinho
É Besouro
Besourinho Besourinho
Cordão de Ouro
Como é meu nome
É Besouro
Como é que eu me chamo
Cordão de Ouro

Dà Licença
Madeira de Jataí, Ipê, Cambuatá, Beriba, Massaranduba,
Quero ver quem vai chegar
Antes das seis horas,
Antes do dia clarear
Quero ver pedir licença
Para na mata entrar, dá licença
Dá licença é, dá licença á
Dá licença é, dá licença á
E vou pegar minha biriba
Pro meu berimbau armar
Pra jogar a capoeira
De Angola e Regional, da licença...
Dá licença é, Dá licença á
Dá licença é, dá licença á
A roda já ta formada
Não tem hora de acabar
Peça a benção ao Deus do céu para na roda entrar, da
licença.....

Dendê, Dendê
Dendê, Dendê
lálá e lá, lálá e lá, ô dendê
Dendê, Dendê
lálá e lá, lálá e lá
Levou rasteira
balançou, caiu no chão
se perde a cabeça
também perde a razão, ô dendê
(Coro)
Pro capoeira
que não joga, só estranha
pois acredite
se bater, também apanha, ô dendê
(Coro)
O capoeira
já nasce natural
com manha e malícia
não seja artificial, ô dendê
(Coro)
Quando treinar
ponha na consciência
seja capoeira
não viva de aparência, ô dendê
(Coro)
No jogo duro
com malícia e com mandinga
olho no olho
cuidado, mantenha a ginga, ô dendê
Devagar, Devagar
Devagar, devagar
Devagar, devagarinho
Devagar, devagar
Devagar, bem de mancinho
Devagar, devagar
Jogo de Angola é devagarinho

Devagar, devagar

Dona Alice Não Me Pegue Não
Dona Alice não me pegue não
Não me pegue, não me agarra, não me põe a mão
Dona Alice não me pegue não
Não me pegue, não me pegue, não me pegue não
Dona Alice não me pegue não

É da Nossa Cor
Auêauê auêêê ,lêlêlêlêlêlêlêlêlêôô
Auêauê auêêê,lêlêlêlêlêlêlêlêlêôô
Tá no sangue da raça Brasileira, capoeira
É da nossa cor
Berimbau
É da nossa cor
Atabaque
É da nossa cor
pandeiro
É da nossa cor
Auêauê auêêê ,lêlêlêlêlêlêlêlêlêôô
Auêauê auêêê,lêlêlêlêlêlêlêlêlêôô

É Defesa, É Ataque
Capoeira, é defesa, é ataque, é ginga de corpo, é
malandragem
Capoeira
É defesa, é ataque, é ginga de corpo, é malandragem
Capoeira
É defesa, é ataque, é ginga de corpo, é malandragem
O maculêle, é dança do pau, na roda de Capoeira
Quem comanda é o berimbau, Capoeira
É defesa, é ataque, é ginga de corpo, é malandragem
Ela é ginga, ela é ginga, ela é ginga de corpo e
malandragem, Capoeira

É defesa, é ataque, é ginga de corpo, é malandragem
É Vicente Ferreira Pastinha
Nêgo danado nasceu na Bahia,
É Vicente Ferreira Pastinha,
Nêgo danado que veio da Bahia,
É Vicente Ferreira Pastinha,
Jogava angola de noite e de dia
É Vicente Ferreira Pastinha,
Tocador de berimbau, cantador de ladainha,
É Vicente Ferreira Pastinha,
Jogava de noite no cais da Bahia...
Eh Besouro
Eh Besouro
Cordão de ouro
Eh Besouro
Cordão de ouro

Eh Hoje Tem Capoeira
Olha pega a beriba e começa a tocar
Pandeiro, atabaque não pode faltar
No jogo ligeiro que lá na Bahia
Aprendi a jogar
Meia-lua, rasteira, martelo e pisão
Solta a mandinga conforme a razão
Na reza cantada pedi proteção
E hoje tem capoeira
No toque da viola chega pra roda
E vamos jogar
O meu mestre foi Bimba
Negro mandingueiro com quem esta arte
Aprendi a jogar
Já joguei na ribeira
No pé da ladeira na beira do mar
Olha pula daqui, olha pula de lá

Discípulo de Bimba
Chegou pra jogar
Coro
Olha pega a beriba e começa a tocar
Pandeiro, atabaque não pode faltar
No jogo ligeiro que lá na Bahia
Aprendi a jogar
Coro
Meia-lua, rasteira, martelo e pisão
Solta a mandinga conforme a razão
Na reza cantada pedi proteção....

Laaa lauê, lauê lauê lala (x2)

Era Besouro, Era Besouro
Era Besouro, era Besouro
Besouro cordão de oro
Era Besouro, era Besouro
Cabra forte igual um touro
Era Besouro, era Besouro
Besouro de Mangangá
Era Besouro, era Besouro

Eh Luanda
Era Era Era
Eh Luanda eh pandeiro, Eh Luanda eh Pará
Oi Tereza canta sentada, Idalina samba em pé
E lá no cais da Bahia, na roda de Capoeira
Não vi lê lê não vi nada, não vi lê lê nem lá, lá
O la la eh la eh la—O lê lê
O la eh la eh la—O lê lê
La la eh la eh la—O lê lê
O la eh la eh la—O lê lê

Era, era, era
Eu sou mais a Capoeira
Era, era, era
Essa dança é Brasileira
Era, era, era
Dou armada, dou rasteira
Era, era, era
Essa luta é Brasileira

Em Cada Som
Era o Tal de Besouro Mangangá
Laaa lauê, lauê lauê lala
La la eh la la eh...
Laaa lauê, lauê lauê lala
Que roda maravilhosa é essa
Que tem tanta energia
Que som empulgante é esse
Que eu canto, e o coro responde
Em cada som, em cada toque,
em cada ginga, um estilo de jogo,
E o coro responde
Em cada som, em cada toque,
em cada ginga, um estilo de jogo, e o coro responde
La la eh la la eh...

Certo dia numa roda
Um moleque me chamou pra jogar
Eu que sou desconfiado
Fiquei bem de perto a reparar
O que estava escrito na camisa
Era o tal de Besouro Mangangá
O que estava escrito na camisa
Era o tal de Besouro Mangangá
E, e, e, a
Era o tal de Besouro Mangangá
Mas o que tava escrito na camisa
Era o tal de Besouro Mangangá

no leito abandonado
Mestre Pastinha disse
Esse Ano Eu Vou....
Esse ano eu vou pra Bahia de qualquer maneira
Esse ano eu vou pra Bahia de qualquer maneira
Vou tocar berimbau, dar salto mortal, e jogar Capoeira
Vou tocar berimbau, dar salto mortal, e jogar Capoeira
Esse ano eu vou pra Bahia de qualquer maneira
Esse ano eu vou pra Bahia de qualquer maneira
Quem não foi na Bahia não sabe a energia dessa brincadeira
Quem não foi na Bahia não sabe a energia dessa
brincadeira
Esse ano eu vou pra Bahia de qualquer maneira
Esse ano eu vou pra Bahia de qualquer maneira
Vou jogar no Bomfim, jogar na Lapinha e também na Ribeira
Vou jogar no Bomfim, jogar na Lapinha e também na
Ribeira

eu vou brilhar do teu lado, Estrela
coro
O seu clarear tão forte
clareava o terreiro
onde Seu Waldemar
tocava Gunga voizeiro, Estrela

coro
Estrela Que Brilha No Céu Da Bahia
Estrela que brilha no céu da Bahia
que brilha no céu da Bahia, me guia, Estrela
Estrela que brilha no céu da Bahia
que brilha no céu da Bahia, me guia
A noite na Bahia
brilha cada vez mais
no chão daquela terra
Seu Bimba descansa em paz, Estrela
coro
Apontando para a estrela

Estrela que iluminava
fazenda do senhor
ilumina o caminho
me leva a Salvador, Estrela
coro
Eu vou pela barra fora
na volta que o mundo dá
estrela que me conduz
brilha no céu de lá, Estrela

Eu Mandei Benzer (Mestre Foca)
Eu mandei benzer meu berimbau na capela
Pra tocar Iúna pra Bimba, Pastinha e todos os mestres
Eu mandei benzer meu berimbau na capela
Pra tocar Iúna pra Bimba, Pastinha e todos os mestres
(coro)
Iúna é o canto do pássaro
Quando vai se acasalar
E na capoeira é o toque
Que todos tem que respeitar
coro
Iúna é um pássaro exinto
Que temos que preservar
E na capoeira é o toque
Que temos que valorizar
coro
Só na floresta Amazônia
Iúna eu posso encontrar
E na formatura de mestre
Iúna não pode faltar
coro
Essa homengem a Iúna
Esse toque tão lindo que é de encantar
E ao meu mestre Ralil
A minha saudação eu quero mandar

Eu Não Sou Daqui
Eu não sou daqui
Marinheiro só
Eu não tenho amor
Marinheiro só
Eu sou da Bahia
Marinheiro só
De São Salvador
Marinheiro só
(Back to start x2)
O marinheiro, o marinheiro
Marinheiro só

Quem te ensinou a nadar
Marinheiro só
Foi o tombo do navio
Marinheiro só
Foi o balanço do mar
Marinheiro só
***Lá vem, lá vem
Marinheiro só
Ele vem faceiro
Marinheiro só
Todo de branco
Marinheiro só
Com seu bonezinho
Back to ***
Eu Não Sou Daqui....Capoeira
Eu não sou daqui
Capoeira
Eu sou de São Salvador
Eu sou de São Salvador
Eu sou disciplo de Bimba
Eu sou disciplo de Bimba
Foi ele quem me ensinou
Eu quero ver...
Capoeira
Eu quero ver berimbau
Eu quero ver berimbau
Eu quero ver a rasteira
Eu quero ver a rasteira
Angola e Regional
Eu não sou daqui
Capoeira...

Eu Pisei na Cobra Verde
Vim andando num caminho
Uma cobra apareceu

Eu pisei na cabeça dela, e cobra nem me mordeu
Eu pisei na cobra verde,
Cobra verde é um bom sinal
Bom sinal, é um bom sinal
Cobra verde é um bom sinal
Bom sinal, é um bom sinal
Cobra verde é um bom sinal
Eu conheço outra história, do tempo da minha avô
Que nome da cobra verde também é cobra sipó
Eu pisei na cobra verde
Cobra verde é um bom sinal
Bom sinal, é um bom sinal
Cobra verde é um bom sinal

Eu Pisei na Folha Seca
Eu pisei na folha seca
Vim fazer chuê chuà
chuê chuê chuê chuà
Eu vim fazer chuê chuà
chuê chuê chuê chuà
Eu vim fazer chuê chuà
chuê chuê chuê chuà

Eu Vi a Cutia com Coco no Dente
Eu vi a cutia com coco no dente
com coco no dente com coco no dente
Eu vi a cutia com coco no dente
Comendo farinha, olhando pra a gente
Eu vi a cutia com coco no dente
com coco no dente com coco no dente
Eu vi a cutia com coco no dente
Não sei se era coco, o se era semente

Eu vi a cutia com coco no dente
Comendo farinha com cocada quente
Eu vi a cutia com coco no dente

Faca de Tucum
Faca de Tucum matou Besouro Mangangá
Faca de Tucum matou Besouro Mangangá (x2)
Diz à história que mataram seu Besouro
Lá na Bahia, Santo Amaro em Salvador
Morreu deitado dentro de rede de corda
Nada lhe valeu mandinga
Da traição não se salvou
Faca de Tucum matou Besouro Mangangá
Faca de Tucum matou Besouro Mangangá(x2)
Corpo fechado, magia com reza forte
Da vida não levava lição de ninguém
Cordão de Ouro também chamado Besouro
Hoje joga capoeira com os mestres do além
Faca de Tucum matou Besouro Mangangá
Faca de Tucum matou Besouro Mangangá(x2)
Dormindo eu sonho com um berimbau tocando
Em uma roda com Besouro e Paraná
Fico lembrando desses mestres do passado
Me da um desejo danado de capoeira jogar
Faca de Tucum matou Besouro Mangangá
Faca de Tucum matou Besouro Mangangá(x2)
É bonito ver, é bonito olhar
A roda de capoeira sobre o clarão do luar
É bonito ver, é bonito olhar
A roda de capoeira com Pastinha e Waldemar
É bonito ver, é bonito olhar
A roda de capoeira no toque do berimbau
É bonito ver, é bonito olhar
Filho de Bimba Não Pode Cair
Vem a chuva, vem o vento
Vem a chuva, vem o vento

Corre água na pedreira
Cai a folha do coqueiro
Cai a manga da mangueira
Só não cai filho de Bimba
Que é bamba de capoeira
Oi cuidado menino que o som vai subir
Filhos de Bimba não pode cair
Oi cuidado menino que o som vai subir
Que o som vai subir, que o som vai subir
Oi cuidado menino que o som vai subir
Filhos de Bimba não pode cair
Oi cuidado menino que o som vai subir
Que o som vai subir, não pode cair
Oi cuidado menino que o som vai subir
Fui Lá Na Bahia Buscar Coco de Dendê
Fui lá na Bahia buscar coco de dendê
Fui lá na Bahia buscar coco de dendê
Se você é capoeira joga ai pro povo ver
Se você é capoeira joga ai pro povo ver
No terreiro de Ioio, no terreiro de Iaia
No terreiro de Ioio, no terreiro de Iaia
No toque do berimbau quero ver quem vai jogar (você jogar)
No toque do berimbau joga lá que eu jogo ca
Na batida do meu gunga o pandeiro vai marcar
Capoeira noite e dia, vai até o sol raiar
Hoje a Lua Não Brilho no Céu
lê lê lê lê lê
lê lê lê lê lê ôô
Hoje a lua não brilho no céu
hoje meu berimbau não tocou
hoje meu pandeiro está mudo
hoje meu atabaque não falou
lê lê lê lê lê
lê lê lê lê lê ôô
Hoje meu mestre não veio pra roda
até quem não é de faltar faltou
hoje nem Seu Bimba nem Pastinha

veio dar a benção em seu jogador
lê lê lê lê lê
lê lê lê lê lê ôô
Hoje agachado ao pé do berimbau
confesso que não senti aquele axé
hoje a comunidade está mais triste
sentindo a falta de Antonio Jacaré
lê lê lê lê lê
lê lê lê lê lê ôô
Iaia Ioio
Quando meu mestre se foi
Toda Bahia chorou
Iaia ioio, Iaia, ioio
Oh Iaia ioio, Iaia, ioio
Menino com quem tu aprendeu (x2)
Aprendeu a jogar Capoeira, aprendeu
Quem me ensinou já morreu (x2)
Mas seu nome está gravado na terra onde ele nasceu
Iaia ioio, Iaia, ioio
Oh Iaia ioio, Iaia, ioio
Salve o Mestre Bimba
Salve a Ilha de Maré
Salve o Mestre que me ensinou
A mandinga de bater com o pé
Iaia ioio, Iaia, ioio
Oh Iaia ioio, Iaia, ioio
Mandigueiro, cheio de malevolência
Era meu mestre ligeiro
Que jogava conforme a cadência
Do bater do berimbau
Salve o Mestre Bimba
Criador da regional
Salve o Mestre Bimba
Criador da regional
Iaia ioio, Iaia, ioio
Oh Iaia ioio, Iaia, ioio

Instrumento Genial
Licuri Botou
Meu berimbau, instrumento genial
Meu berimbau, você é fenomenal
Coro : Meu berimbau, instrumento genial
Meu berimbau, você é fenomenal
Berimbau, instrumento de uma corda
Toca paz e toca a guerra e também chula de amor
Entro na roda, logo vou te carinhando
Com a baqueta e a moeda, minha chula eu vou cantando
Coro

Licuri botou
Gameleira no chão
Botou, botou
Gameleira no chão
Mandei botar
Gameleira no chão
Botou que eu vi
Gameleira no chão
Botou, botou
Gameleira no chã

Joga Capoeira

Ligeiro

Jogue Capoeira, ê, ô
Que eu quero ver, ê, ô
Joga bonito, ê, ô
Que eu quero aprender, ê, ô
É o aú batido, ê, ô
É o aú sem mão, ê, ô
A queda de rins, ê, ô
Roda o peão, ê, ô

Ó ligeiro, ó ligeiro
Paraná
Eu também sou ligeiro
Paraná
Capoeira é ligeiro
Paraná
Luta Por Luta Não Existe a Melhor
Luta por luta não existe a melhor
O que existe é o melhor lutador
Luta por luta não existe a melhor
O que existe é o melhor lutador

Jogo de Dentro Jogo de For a
Malandragem
Jogo de dentro, jogo de fora
Jogo bonito esse jogo de Angola
Jogo de dentro, jogo de fora
Jogo manhoso esse jogo de Angola
Jogo de dentro, jogo de fora
Valha meu Deus, minha Nossa Senhora
Jogo de dentro, jogo de fora
Jogo bonito, berimbau e viola
Jogo de dentro, jogo de fora
Jogo bonito quero ver agora
Jogo de dentro, jogo de fora

Malandrem só sai daqui
Quando essa roda parar
Se meu mestre dizer “yeh”
Oh se cavalaria tocar
Capoeira antiga arte
Foi o negro inventando
Me diga quem é brasileiro
Que não tem um pouco de malandro
Malandragem
O malandro, o malandro

De Capoeira
O malandro, o malandro
Lá da Bahia
O malandro, o malandro
Lá da Ribeira
O malandro, o malandro
Finge que vai mas não vai
Bicho vem e eu me faço de morto
Mas se a coisa apertar
Pra Deus eu peço socorro
OOOh!
Entre e sai sem me machucar
Subo e desco sem escurregar
Vou louvando criador da mandinga
O malandro que inventou a ginga
Malandragem
O malandro, o malandro
De Capoeira
O malandro, o malandro
E Mestre Bimba
O malandro, o malandro
E seu Pastinha
O malandro, o malandro
É malandragem
O malandro, o malandro

Maré Subiu
Maré subiu
Sobe maré
Maré desceu
Desce maré
Maria Me Prometeu
Um metro de pano é pouco
Pra três moedas no bolso
Vou ligar pra Maria
Ela sim faz o meu gosto
Maria me prometeu
Fazer meu abadá
Maria me prometeu
Prometeu eu vou cobrar
Maria me prometeu
Ir na roda me olhar
Maria me prometeu
Ir na roda pra jogar
Maria me prometeu
Maria ‘tava cansada
Mas sem rugas no rosto
Tem prazer em costurar
Não mete a mão no meu bolso
Maria me prometeu
Fazer meu abadá
Maria me prometeu….

Maré, Maré
Oh maré, maré
Mestre Maré da Bahia
Maré, Maré
Mestre Maré beira mar
Maré, Maré
Mestre da boca do rio
Maré, Maré
Vou pra Ilha de Maré
Maré, Maré
Como é gostoso banho de maré

Me Leva Morena
Noite de ceú estrelado (x2)
Só me lembro de você
Morena eu não te esqueço
Eu nunca mais vou te esquecer
Leva morena, me leva
Me leva pro seu bangalô
Me leva morena, faceira
Que eu sou Capoeira e sou jogador
O, me leva!

Leva morena, me leva
Me leva pro seu bangalô
Me leva morena, de pressa
Que o dia amanhece o galo já cantou
O, me leva!
Leva morena, me leva
Me leva pro seu bangalô
Me leva morena, me leva
Que hoje sou pobre
Amanhã sou doctor!

Meu Atabaque É de Coro de Boi
Meu atabaque é de coro de boi
O meu atabaque
É de coro de boi
O meu atabaque
É de coro de boi…

Meu Bem, Meu Bem
Meu bem, meu bem,
Onde você for, eu vou também
Meu bem, meu bem
Onde você for, eu vou também
Meu bem, meu bem
Vou pra Bahía
Eu vou também
Vou pro Piaúi
Eu vou também
Vou pro Ceára
Eu vou também

Vou pra Brasília
Eu vou também
Vou pra África…
Meu Berimbau
Eu preparo o arame
Envergo a madeira de jequitibá
Pego a moeda, a cabaça e o caxixi da feira
Que eu quero tocar
Meu berimbau ê ê
Meu berimbau camará
Ele é enfeitado com laço de fita
E as conchas do mar
Meu berimbau ê ê
Meu berimbau camará
Ele é enfeitado com laço de fita
E as conchas do mar
Eu enfrento o sereno desfarço o veneno dessa solidão
Rezo São Bento Grande, São Bento Pequeno conforme
a razão
Na roda negro não fala moleque aprende a lição
Coragem nunca se falha vence quem tem coração
Com os pés na senzala negro se ajoelha fazendo oração
Meu berimbau ê ê
Meu berimbau camará
Ele é enfeitado com laço de fita
E as conchas do mar(x2)
Vem menino vem
Descendo a ladeira
No cais dourado vai ter Capoeira pra matar
Dança morena faceira vadeia na beira do mar
Nego vem da Zonzeira vem da Gameleira
Chegou pra jogar
Dança morena faceira vadeia na beira do mar
Nego vem de Zonzeira vem da Gameleira
Chegou pra jogar
Meu berimbau ê ê
Meu berimbau camará
Ele é enfeitado com laço de fita
E as conchas do mar
Meu berimbau ê ê

Meu berimbau camará
Ele é enfeitado com laço de fita
E as conchas do mar

faltar, meu Brasil
Meu Brasil, eu vou lá

Meu Brasil, Eu Vou Là
Minha Rainha Sereia Do Mar
Êta povo brasileiro
Que nasce com a ginga e o samba no pé
É o rei do futebol
Todo mundo já sabe que é o Pelé
É cultura Brasileira: Capoeira e o Candomblé
Terra de mil maravilhas
Venha conhecer e veja como é, meu Brasil
Meu Brasil, eu vou lá
Rio, São Paulo, Brasília
Meu Mestre veio de lá
Meu Brasil, eu vou lá
Teresina, Piaúi, Recife
Fortaleza e Belém do Pará
Meu Brasil, eu vou lá
Êta povo Brasileiro
Olha carnavalesco igual não há, meu Brasil
Meu Brasil, eu vou lá
Amazônia, Pantanal, Bahia
Salvador, terra do Carnaval
Meu Brasil, eu vou lá
É terra da Capoeira
Do samba de roda e do futebol, meu Brasil
Meu Brasil, eu vou lá
Eu vou no Rio de Janeiro e
Lá no Pão de Açucar eu vou visitar, meu Brasil
Meu Brasil, eu vou lá
Vou no Mercado Modelo, Igreja do Bonfim
Eu vou lá rezar, meu Brasil
Meu Brasil, eu vou lá
B H, Minas Gerais, Goiânia, Goiás
Bimba morreu lá, meu Brasil
Meu Brasil, eu vou lá
Terra do todos os santos
Do Mestre Pastinha, do Seu Valdemar, meu Brasil
Meu Brasil, eu vou lá
Vou lá roda de bamba, mandinga no jogo não pode

Minha rainha sereia do mar
Não deixa meu barco virar
Minha rainha sereia do mar
Sereia do mar, sereia do mar
Minha rainha sereia do mar
Balança pra lá, balança pra cá
Minha rainha sereia do mar
Não deixa meu barco virar

Moleque é Tu
É tu que é moleque
Moleque é tu
É tu que é moleque
Moleque é tu

Na Vida Se Cai
Na vida se cai, se leva rasteira
Quem nunca caiu, não é Capoeira
Na vida se cai, se leva rasteira
Quem nunca caiu, não é Capoeira
Na Capoeira eu cresci com o passar
Nesse tempo tão ligeiro rápido como um piscar
Ontem eu era um menino inciante,
Um capoeira errante mas não parei de treinar
Na vida se cai, se leva rasteira
Quem nunca caiu, não é Capoeira
A vaidade é ruim pro capoeira faz ele se achar o bom

Quando cai, cai de bobeira
Eu cai sim, cai mas me levantei,
Tropecei cai de novo consegui me afirmei
Na vida se cai, se leva rasteira
Quem nunca caiu, não é Capoeira

Vou botar fogo na senzala(x2)
Aonde o negro apanhou(x2)
Canta aí, Nego Nagô! Canta aí, Nego Nagô!
Canta aí, Nego Nagô! Canta aí, Nego Nagô-ô-ô-ô-ô-ôô...

Não Sei Se Ele Tá Morto

O Facão Bateu Embaixo

Não sei se ele tá morto, ou está ali parado
Secaram o chão da praça, quando eu vi tava molhado
Saroba perde um dente de olho de marfim
Explica mandingeiro esse linguagar pra mim
Capoeira é mata boa, saroba mata ruim
É como fruta podre que nasceu no meu canteiro
A vitória do boi em cima do boiadeiro
A conquista do fraco em cima do mais forte
O sorriso da vida quando se vence a morte
Perde pelo azar e quando ganha é pela sorte
A lua quando vem, o sol vai descansar
É coisa do além ser um boa Capoeira
Na, na, é, na, na, é, na
Assim dizia Mestre Bimba
Na, na, é, na, na, é, na
Os velhos mestres falava assim
Na, na, é, na, na, é, na
Assim dizia seu Pastinha
Na, na, é, na, na, é, na
Meu mestre falou assim
Na, na, é, na, na, é, na

O facão bateu embaixo, o ia ia
A bananeira caiu
Mas o facão bateu embaixo, o ia ia
A bananeira caiu
Cai, cai, cai bananeira cai
A bananeira caiu
O Que é Bermibau?
Eh berimbau, eh eh berimbau
Eh berimbau, eh eh berimbau
Eh berimbau, eh eh berimbau, o berimbau!
Eh berimbau, eh eh berimbau
A cabaça, o arame, e um pedaço de pau
Como é gostoso tocar berimbau
O que é berimbau?
A cabaça, o arame, e um pedaço de pau
O que é berimbau?
A cabaça, o arame, e um pedaço de pau
A cabaça, o arame, e um pedaço de pau
Olha toca Angola e também Regional
O que é berimbau?...

Nego Nagô
Oi Sim, Sim, Sim
Eu vou tocar minha viola(x2)
Eu sou o nego cantador (x2)
O negro cantador de roda(x2)
Lá da senzala do Senhor(x2)
Canta aí, Nego Nagô! Canta aí, Nego Nagô!
Canta aí, Nego Nagô! Canta aí, Nego Nagô-ô-ô-ô-ô-ôô...
Vou botar fogo no engenho(x2)
Aonde o negro trabalho(x2)

Oi sim, sim, sim, Oi não, não, não
Oi sim, sim, sim, Oi não, não, não
Oi sim, sim, sim, Oi não, não, não
Oi sim, sim, sim, Oi não, não, não
Hoje tem, amanha não, ai meu deus
Hoje tem, amanha não
Oi sim, sim, sim, Oi não, não, não
Olha a pisada de Lampião

O ia ia, a pisada de Lampião
Oi sim, sim, sim, Oi não, não, não
Oi sim, sim, sim, Oi não, não, não
Oi sim, sim, sim, Oi não, não, não
Olha o Sapo
Olha o sapo, po po
E o urso, so so
Tem canguru, ru ru
E carangeijo, jo jo
Olha o sapo, po po
E o urso, so so
Tem canguru, ru ru
E carangeijo, jo jo
Ginga menino, que eu gingo tambem
Esquiva menino que o golpe ja vem
Ginga menino, que eu gingo tambem
Esquiva menino que o golpe ja vem
Cocorinha, nha nha
Negativa, va va
E o role, le le
Voltar pra ginga, ga ga
Cocorinha, nha nha
Negativa, va va
E o role, le le
Voltar pra ginga, ga ga
Ginga menino, que eu gingo tambem
Esquiva menino que o golpe ja vem
Ginga menino, que eu gingo tambem
Esquiva menino que o golpe ja vem
Armada menino, desceu pro role
Cuidado a rasteira vai pegar voce
Ginga menino, que eu gingo tambem
Esquiva menino que o golpe ja vem
Olho o Nêgo
Olho o nêgo, olho o nêgo, olho o nêgo meu senhor
Olho o nêgo, olho o nêgo, olho o nêgo meu senhor
Olho o nêgo, olho o nêgo, olho o nêgo meu senhor
Olho o nêgo, olho o nêgo, olho o nêgo meu senhor

Olha lá o nêgo
Olha o nêgo sinhá
Olha lá o nêgo
Olha o nêgo sinhá
Esse nêgo é ligeiro
Olha o nêgo sinhá
Mas me pega esse nêgo
Olha o nêgo sinhá
Derruba no chão
Olha o nêgo sinhá
Esse nêgo é valente
Olha o nêgo sinhá
Esse nêgo é o cão
Olha o nêgo sinhá
Esse nêgo é Capoeira
Esse nêgo é jogador
Ele veio da Bahia
Ele é de Salvador, olho o nêgo.....
Olho o nêgo, olho o nêgo, olho o nêgo meu senhor
Parabéns Pra Você
Parabéns pra você
Nessa data querida
Muitas felicidades
Muitos anos de vida
Parabéns pra você
Nessa data querida
Muitas felicidades
Muitos anos de vida
Chegou a hora de apagar a velinha
Vamos cantar aquela musiquinha
Parabéns
Pra Você
Parabéns
Pra Você
Pelo seu aniversário
Paraná é
Paraná é, paraná é paraná
Paraná é, paraná é paraná

Vou me embora pra bahia,
Paraná porque lá é o meu lugar, paraná
Paraná é, paraná é paraná
Vou me embora enquanto é dia, paraná
Que de noite tenho medo, paraná
Paraná é, paraná é paraná
No céu tem tres estrelas, paraná
Todas tres em carrerinha, paraná
Paraná é, paraná é paraná
Uma é Bimba, outra é Besouro
Outra é Mestre Pastinha
Paraná é, paraná é paraná
Pomba Voôu
Pomba voôu, pomba voôu
Pomba voôu, gavião pegou
Pomba voôu, pomba voôu
Pomba voôu, voôu, voôu
Pomba voôu, pomba voôu
Pomba voôu, gavião pegou
Quando Chegou no Mercado Modelo
Quando chego no mercado modelo modelo
Perto do amanhecer
Tem muita gente me esperando
perguntando, negão que vai fazer
Eu respondo
Eu sou capoeira do Matukegê
Eu respondo
Eu sou capoeira do Matukegê
Lauê (Vou levando)
la, la, la, lauê
lauê (Vou jogando)
la, la, la, lauê
lauê, lauê (Capoeira)
la, la, la, lauê
Capoeira, eu gosto de você, Lauê.....

Toda Bahia chorou
laiá ioiô
Coro : laiá ioiô, laiá ioiô
Menino com quem tu aprendeu (x2)
Aprendeu a jogar Capoeira, aprendeu
Olha quem me ensinou já morreu (x2)
O seu nome está gravado
Na terra onde ele nasceu
Salve o Mestre Bimba
Salve a Ilha de Maré
Salve o Mestre que me ensinou
A mandinga de bater com o pé
laiá Ioiô
Coro
Mandingueiro cheio de malevolência
Era meu mestre ligeiro
Que jogava conforme a cadência
Do bater do berimbau
Salve o Mestre Bimba
Criador da Regional
Salve o Mestre Bimba
Criador da Regional
laiá Ioiô
Coro
Aprendeu meia-lua aprendeu
Cabeçada e rabo de arraia
Jogava no pé da ladeira
Muitas vezes na beira da praia
Salve São Salvador Salve a Ilha de Maré
Salve o Mestre que me ensinou a mandinga
De bater com o pé
laiá ioiô
Coro

Quando Toco Meu Pandeiro
Quando Meu Mestre Se Foi Toda Bahia Chorou
Quando meu Mestre se foi

Quando toco meu pandeiro
No terreiro de Jesus
Quando toco meu pandeiro

No terreiro de Jesus
Eu me lembro de Mestre Bimba
Ajoelhado ao pé da cruz
Eu me lembro de Mestre Bimba
Ajoelhado ao pé da cruz
Olha, Cavalaria
De Bimba
Toque de Iuna
De Bimba
Olha São Bento Grande
De Bimba
Angola
De Bimba
É, é, é, Mestre Bimba é o maior
É, é, é, Mestre Bimba é o maior

Quebra Gereba
Oh! Quebra gereba
Quebra
Oh! Quebra gereba
Quebra
Quebra tudo hoje
Quebra
Amanhã quem é que quebra
Quebra
Quem é Você Que Acaba de Chegar
Quem é você que acaba de chegar
Quem é você que acaba de chegar
Quem é você que acaba de chegar
Quem é você que acaba de chegar
Eu sou Besouro Preto
Besouro de Mangangá
Eu vim lá de Santo Amaro
Vim aqui só pra jogar
Quem é você que acaba de chegar

Quem é você que acaba
Eu sou Besouro Preto
Besouro de Mangangá
Ando com corpo fechado
Carrego meu patuá
Quem é você que acaba
Quem é você que acaba
Me chamam Besouro Preto
Besouro de Mangangá
Bala de rifle não me pega
Faca não vai me furar
Quem é você que acaba
Quem é você que acaba
Aqui em Maracangalha
Você não vai escapar
Contra faca de tucum
Ninguém pode se salvar
Quem é você que acaba
Quem é você que acaba

de chegar

de chegar
de chegar

de chegar
de chegar

de chegar
de chegar

Quem Vem Là Sou Eu
Quem vem lá, sou eu (x2)
Berimbau bateu, Capoeira sou eu
Quem vem lá, sou eu (x2)
Berimbau bateu, Capoeira sou eu
Oh, sou eu, sou eu
Quem vem lá
Mas sou eu que vem vindo
Quem vem lá
Vem montada a cavalo
Quem vem lá
Vem fumando charuto
Quem Vem Lá
Berimbau já bateu
Quem Vem Lá
Capoeira sou eu...
Quero Ver Cair
O lá o lai

Vou bater, quero ver cair
O lá o lai
Vou bater, quero ver cair
O lá o lai
Quero ver bater, quero ver cair
O lá o lai
Quero Ver Como é
Ginga menino na ponta do pé
Quero ver, quero ver como é
Pula menina na ponto do pé
Quero ver, quero ver como é
Capoeira é pra homem, menino e mulher
Quero ver, quero ver como é
Ginga menino que eu quero aprender
Quero ver, quero ver como é
Rala o Coco
Rala o coco
Catarina
Fazer cocada
Catarina
Rala o coco
Catarina
Coco ralado
Catarina
Rala o coco
Catarina
Fazer manja
Relampiou no Ceú
Relampio no ceú
Relampio no mar
Relampiou na bahia
Relampiou pra jogar
Relampio no ceú
Relampio no mar
Relampiou na bahia
Relampiou pra jogar

Roda de Capoeira no Terreiro
Roda de Capoeira no terreiro
Ouço berimbau e um pandeiro
S’embora camarada mandigueiro
Que a roda já vai começar
Eh, eh, eh
Eh, Camarada
Eh, eh, eh
Que a roda já vai começar(x2)
Agachado ao pé do berimbau
De aú vai saindo pra jogar
Cabeçada e rabo de arraia
Quero ver quem vai jogar
Eh, eh, eh
Eh, Camarada
Eh, eh, eh
Que a roda já vai começar(x2)
Saí Saí Catarina
Saí saí Catarina
Saia do mar, venha ver Idalina
Saí saí Catarina
Catarina venha ver
Saí saí Catarina
Saia do mar, venha ver Idalina
Saí saí Catarina
Catarina minha nêga
Saí saí Catarina
Sai do mar venha ver, venha ver
Saia do Mar Marinheiro
Saia do mar, saia do mar marinheiro
Saia do mar, saia do mar marinheiro
Saia do mar marinheiro
Venha pra cá marinheiro
Saia do mar, saia do mar marinheiro
Saia do mar marinheiro
Venha pra ca estrangeiro

Saia do mar, saia do mar marinheiro
Saia do mar marinheiro
Saia do mar marinheiro
Saia do mar, saia do mar marinheiro
Santa Maria
Santa Maria, mãe de Deus
Eu cheguei na igreja e me confessei
Santa Maria, mãe de Deus
Eu cheguei no altar e me ajoelhei
Santa Maria, mãe de Deus
É mãe de Deus, nosso senhor
Santa Maria, mãe de Deus

São Bento proteja a Capoeira e a mim
São Bento proteja a Capoeira e a mim
São Bento proteja a Capoeira e a mim
Oi São Bento proteja esse jogo
São Bento me deixa a jogar
Oi São Bento protege a Capoeira e a mim
coro
Oi São Bento proteja essa roda
Eh São Bento me deixa a jogar
Oi São Bento proteja a Capoeira e a mim
coro
Oi São Bento proteja essa roda
Eh São Bento derrame a paz
Oi São Bento proteja a Capoeira e a mim
coro
Oi São Bento proteja esse povo
Eh São Bento me dé proteção
Oi São Bento proteja todo os meus irmãos

São Bento Me Chama
Ai, ai, ai, ai, São Bento me chama
Ai ai ai ai
Oi São Bento me quer
Ai ai ai ai
São Bento tá querendo
Ai ai ai ai
O que será que ele quer
Ai ai ai ai
São Bento me chama

Tim Tim Tim Lá Vai Viola
Tim Tim Tim lá vai viola
Ô viola meu bem, viola
Tim Tim Tim lá vai viola
Ô lê lê lê, la vai viola
Tim Tim Tim lá vai viola
Jogo de Dentro, Jogo de Fora
Tim Tim Tim lá vai viola
Jogo bonito é o jogo de Angola
Tim Tim Tim lá vai viola

São Bento Protege a Capoeira e a Mim
Senhor São Bento me proteja do perigo
E livrai me do inimigo
Quando eu saio para jogar
Senhor São Bento e que o meu adversário
Não me toque e nem me veja
O São Bento me proteja
Proteja ele também
São Bento proteja a Capoeira e a mim

Um Dia Eu Sei, Meu Bem, Eu Chego Lá
Um Dia Eu Sei, Meu Bem, Eu Chego Lá
Um Dia Eu Sei, Meu Bem, Eu Chego Lá
Leva rasteira todo mundo já levou
O valentão e o ligeiro matador
A Capoeira me ensinou a levantar
Dar volta ao mundo e voltar para jogar

Um Dia Eu Sei, Meu Bem, Eu Chego Lá (x2)
Meu mestre disse, me falou dessa maneira
Que a vida é uma roda de Capoeira
Tem que jogar, tem que apanhar, tem que bater
Pra ser um mestre tem muito pra se aprender
Um Dia Eu Sei, Meu Bem, Eu Chego Lá (x2)

Eu vim aqui só pra lhe ver
Dona Maria como vai você?
Vai, vai, vai, vai, como vai você?

Veja, Veja, Veja, Veja ai ai
Uma Luta Que Era o Maculêle
Uma luta que era o maculêle
Virou dança para não morrer
Capoeira cruzeiro cerrado (Capoeira Brooklyn Nova
Iorque)
Roda aberta pra quem quer jogar
O meu mestre quer ver você balançar
O meu mestre quer ver você balançar
O meu mestre quer ver você balançar
O meu mestre quer ver você balançar
Angola, Angoleiro, Benguela, e Regional
Chamada de um camarada, S’embora Capoeira
Angola, Angoleiro, Bengela, e Regional
Chamada de um camarada

Uma Volta Só
O ia ia mando dar
Uma volta só

Vai Você
Eh! Vai você, vai você
Dona Maria como vai você?
Como vai você, como vai você
Dona Maria como vai você?
Como tem passado, como vai você
Dona Maria como vai você?

Veja, veja, veja, veja, ai ai
Ai ai ai ai
Veja, veja, veja, veja, ai ai
Ai ai ai ai
Lá encima tem a lua para viajar
Lá embaixo tem o mar para navegar
Lá encima tem a lua para viajar
Lá embaixo tem o mar para navegar

Vim Lá da Bahía
Eu vim lá da Bahía pra lhe ver
Pra lhe ver
Vim lá da Bahía pra lhe ver
Pra lhe ver
Vim lá da Bahía pra lhe ver, pra lhe ver,
Pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver, eu vinha....
Eu vim lá da Bahía pra lhe ver
Vim lá da Bahía pra lhe ver
Vim lá da Bahía pra lhe ver, pra lhe ver,
Pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver
Pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe
ver
Pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver, pra
lhe ver
Quando meu amor foi se embora
Ela partiu, ela feriu meu coração
Chorei de saudades, chorei de paixão
Eu vim lá da Bahia pra lhe ver....eu vinha..

Eu vim lá da Bahía pra lhe ver
Vim lá da Bahía pra lhe ver
Vim lá da Bahía pra lhe ver, pra lhe ver,
Pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver
Mas hoje meu amor voltou pra mim
E é por isso que estou feliz assim
Amor não me deixa, não faça sofrer
Que eu vinha da Bahia pra lhe ver....eu vinha...
(Chorus)
Chegando lá no Rio de Janeiro
Eu dei de cara com o Cristo Redentor
Me deu uma fome, comi pão de açucar
Fui na Barra da Tijuca só pra ver o meu amor
(Chorus)
Chegando na capital do Brasil
Que se chama Distrito Federal
Me deparei com tanta moça bonita
Atabaque, pandeiro e também berimbau, eu vinha....
(Chorus)

Vou Buscar Axé Lá na Bahia
Eu vou buscar axé lá na Bahia, eu vou buscar axé lá na Bahia
Eu vou buscar axé lá na Bahia, eu vou buscar axé lá na
Bahia
Mestre Foca é o rei da cantoria, mas ele vai buscar axé lá na
Bahia
(coro)
Tem capoeira aqui no Brooklyn todo dia, mas também vou
buscar axé lá na Bahia
(coro)
Fui jogar a capoeira em Brasília, mas eu vou buscar axé lá na
Bahia

Vou Esperar a Lua
Voltar

Eu vou esperar a lua voltar
Eu quero entrar na mata ê
Eu vou tirar madeira boa
pro meu berimbau fazer
(Coro)
Madeira boa é como amizade
É difícil de encontrar
Amizade eu guardo no peito
E da madeira eu faço meu berimbau
(Coro)
A noite chega eu entro na mata
Lua clareia para eu procurar
Jequitibá e Massaranduba
O Guatambu eu devo achar
(Coro)
Se Mestre Bimba estivesse aqui
Pra me ensinar escolher madeira
Eu entrava agora na mata
Tirava Ipê e Pau-Pereira
(Coro)
Na velha África se usava o Ungo
Nas grandes festas religiosas
O Quijenge no dialeto Imbundo
É o berimbau que conquistou o mundo
(Coro)

Xô Xô Meu Canario
Xô xô meu canário
Meu canário é cantador
Xô xô meu canário
Bateu asa e avoou
Xô xô meu canário
Nunca mais aqui voltou
Xô xô meu canário
Canarinho de Alemanha
Xô xô meu canário
Preto velho também apanha
Xô xô meu canário

Meu canário é cantador
Xô xô meu canário
Zum, Zum, Zum
Zum, zum, zum
Capoeira mata um
Zum, zum, zum
Capoeira mata um
Zum, zum, zum
Capoeira mata um
Zum, zum, zum
Capoeira mata um
Capoeira mata um, mata dois e mata três
Se eu tocar meu berimbau, colega velho
Mata todos de uma vez
Zum, zum, zum
Zum, zum, zum
Capoeira mata um
Oi zum, zum
Zum, zum, zum
Capoeira mata um

Maculelê
Caboclo Roxo
LOUVAÇÕES/LOVATIONS
Vamos todos a louvar
A nossa nação Brasileira
Salve a Princesa Isabel, ora meu Deus,
Que nós livrou do cativeiro
Nós somos pretos da cabinda de Luanda
A Conceição viemos a louvar
Aruanda ê ê ê
Aruanda ê ê á
Maculelê é guerreiro
Cabocolo maracaiá
Filho de Ogum e de Oxossi
E de meu pai Oxalá

Caboclo roxo da pele morena,ele é Oxossí caçador lá da
Jurema
Caboclo roxo da pele morena, ele é Oxossí caçador lá
da Jurema
Ele jurou e tornou a jurar
Em seguir os conselhos que a Jurema mandou dar
Ele jurou e tornou a jurar
Em seguir os conselhos que a Jurema mandou dar
Não me mate a cobra não me pise na coral
Não me mate a cobra não me pise na coral
Eu Disse Camará
Eu disse camarada que eu vinha
Na sua aldeia, camarada um dia
Eu disse camarada que eu vinha
Na sua aldeia, camarada um dia
Laçador

CANTIGAS/SONGS
Boa Noite
Boa noite pra quem é de boa noite
Bom dia pra quem é de bom dia
A benção, meu papai, a benção
Maculelê é o rei da Valentia
Boa noite pra quem é de boa noite
Bom dia pra quem é de bom dia
A benção, meu papai, a benção
Maculelê é o rei da Valentia

Laça, laça, laçador, quero ver você laçar
Laça, laça, laçador, quero ver você laçar
Pesca, pesca, pescador, quero ver você pescar
Pesca, pesca, pescador, quero ver você pescar
Joga, joga, jogador, quero ver você jogar
Joga, joga, jogador, quero ver você jogar
Maculelê é Valente, e é Guerreiro
Maculelê é valente, e é guerreiro
Maculelê é valente, e é guerreiro
Veio da mata pra dançar nesse terreiro
Veio da mata pra dançar nesse terreiro
É dança do Preto Velho no tempo do cativeiro

É dança do Preto Velho no tempo do cativeiro
É dança da lua escura numa luz de candinheiro
É dança da lua escura numa luz de candinheiro
Mina Hora é
Mina hora é, mina hora a
Mina hora é, eu sou de Angola
Mina hora é, mina hora a
Mina hora é, eu sou de Angola
Olha, tê, tê, tê, olha, tê, tê, oa
Tê, tê, tê, é Bom Jesus e Maria
Olha, tê, tê, tê, olha, tê, tê, oa
Tê, tê, tê, é Bom Jesus e Maria

Olêlê Maculelê
Olêlê Maculelê
Vamos vadiar
Olêlê Maculelê
Lá no canavia

Que engorda o gado
Sai, Sai, Sai
Sai, sai, sai
Boa noite meu senhor
Sai, sai, sai
Com licença eu vou passar
Sai, sai, sai
Como tá, como passou?
Sai, sai, sai
O boa noite meu senhor
Sou Eu, Sou Eu
Sou eu, sou eu
Sou eu, Maculelê, sou eu
Sou eu, sou eu
Sou eu, Maculelê, sou eu
Nós viemos, do Matogrosso
Tirar sossego da mata real
Tirar sossego de quem me ensinou
A dizer sim em vez de não senhor
O que eu não fui um dia eu serei
E o povo ajusta as contas com o rei
Sou eu, sou eu
Sou eu, sou eu
Sou eu, Maculelê, sou eu

Olho do Dono
Olha vaqueiro cuida do seu gado
Não deixa o bicho morrer no mato
Pois esse gado lhe dar muita coisa
Lhe dar dinheiro, muito leite e carne
Olha vaqueiro cuida do seu gado
Não deixa o bicho morrer no mato
Pois esse gado lhe dar muita coisa
Lhe dar dinheiro, muito leite e carne
É o olho do dono
Que engorda o gado
É o olho do dono
Que engorda o gado
Eu falei é o zoio do dono

Tindolêlê
Tindolêlê auê cauiza
Tindolêlê é sangue real
Se ele é o filho, eu sou neto de Aruanda
Tindolêlê auê cauiza
Tindolêlê auê cauiza
Tindolêlê é sangue real
Se ele é o filho, eu sou neto de Aruanda
Tindolêlê auê cauiza
Cauiza de onde é que veio?
Eu vim de Angola É
Maculelê de onde é que veio?
Eu vim de Angola É

Meu camará de onde é que veio?
Eu vim de Angola É

