
Capoeira Lyrics

Welcome to the Capoeira Lyrics 
Project.

Here you have 159 pages, over 380 songs 

covering Ladarinhas, Musicas de Capoeira, 

Samba de Roda and Maculele.

Virtually unedited, full of mistakes and 

discrepancies, formatting errors, and nothing 

to distinguish verses from choruses. It’s raw 

and ready for your creative authenticating 

minds to mold, edit, update, delete and add 

to.

Do what ever you want to it. I take no credit 

(or responsibility) for this document, I merely 

copied and pasted these lyrics from various 

other sources freely available on the internet. 

No songs have been credited to one author, 

or Capoeira Group. 

This document was released to the public on 

March 12, 2005.

If anyone knows of a better way to get the 

public to look at this document, please do it!

Fly, be free!

Page 1 of 163



Capoeira Lyrics

Table of Contents

Welcome to the Capoeira Lyrics 
Project.                                                   ...............................................  1  

Ladainhas                                            ........................................  13  

A Força De Um Capoeira                     .................  13  

Arte Secular                                          ......................................  13  

Bahia Axé                                              ..........................................  13  

Capenga                                                ............................................  14  

Cem Anos De Mestre Bimba               ...........  14  

Dente De Ouro                                      ..................................  15  

Dona Isabel                                           .......................................  15  

E Capoeira, Ê Capoeirá                        ....................  16  

Era Um Domingo De Muito Alegria     .  16  

Eu Sou La Da Ribera                            ........................  17  

Eu Vou Ler O Bê- A- Ba                        ....................  17  

Igreja Do Bomfim                                 .............................  18  

Maior É Deus                                        ....................................  18  

Mestre Bimba                                        ....................................  19  

Mestre Dos Mestres                             .........................  19  

Mestre Pastinha                                    ................................  20  

O Berimbau                                           .......................................  20  

O Mundo De Deus É Grande               ...........  21  

Pareço Zumbi                                       ...................................  21  

Quando Eu Entro Nessa Roda            ........  21  

Quando Eu Venho De Iluanda             .........  22  

Quem È Você Que Acaba De Chegar
                                                             ...........................................................  23  

Tava Lá Em Casa                                  ..............................  23  

Vamos Embora                                     .................................  24  

Capoeira Songs                                   ...............................  25  

Abalou Capoeira Abalou                      ..................  25  

A Bananeira Caiu                                  ..............................  26  

A Benguela Chamou Pra Jogar           .......  26  

A Canoa Virou Marinheiro                   ...............  26  

A Capoeira Me Ensinou O Quê É A 
Vida                                                        ....................................................  26  

A Capoeira Meu Amor                          ......................  27  

Adeus (Boa Viagem)                            ........................  27  

Page 2 of 163



Capoeira Lyrics

Adeus Santo Amaro                             .........................  28  

A Hora E Essa                                       ...................................  28  

Ai Ai Ai Ai Doutor                                 .............................  28  

Ai Ai Ai Ai
(Sao Bento Me Chama)                        ....................  29  

Ai Ai Aide                                               ...........................................  30  

Ajuda Eu Berimbau                              ..........................  33  

A Manteiga Derramou                          ......................  34  

Angola Ê Angola                                   ...............................  34  

Angola Ê Camara                                 .............................  35  

A Onda Rolou Na Praia                        ....................  35  

A Palha Do Coqueiro                            ........................  35  

A Palma De Bimba                                ............................  36  

Apanha Laranja Menino                       ...................  36  

Apanha Laranja No Chão Tico-Tico  37  

A Roda Começou                                 .............................  37  

Aruanda Ê                                             .........................................  37  

Aruande                                                 .............................................  38  

Ás Vezes Me Chamam De Negro        . .. .  38  

Avisa Meu Mano                                   ...............................  38  

Bahia Axe                                              ..........................................  39  

Bahia Começa Com B                          ......................  39  

Bahia De Outrora                                  ..............................  39  

Bahia De Qualquer Maneira                ............  40  

Bahia Dos Todos Os Santos               ...........  40  

Bahia Manda Seu Axé Pra Mim           .......  40  

Banda De Costas Tombo Na Ladeira
                                                             ...........................................................  41  

Barauna Caiu Quanto Mais Eu            ........  41  

Batalha De Camujerê                           .......................  42  

Bate Batuque Bate                               ...........................  42  

Bate No Batuque                                  ..............................  42  

Bate Palma Pra Ele                               ...........................  42  

Beijo Na Boca                                       ...................................  42  

Beira Mar                                               ...........................................  43  

Berimbau Berimbau                             .........................  43  

Berimbau Berimbau Berimbau           .......  43  

Berimbau Eê Berimbau                        ...................  43  
Page 3 of 163



Capoeira Lyrics

Berimbau Me Leva                               ...........................  44  

Besouro Preto                                      ..................................  44  

Bimba Mandou Os Alunos Jogar        ....  44  

Bom Jesus Da Lapa E                          ......................  44  

Bota Molejo No Jogo                           .......................  45  

Braço Forte                                           .......................................  45  

Brincadeira                                           .......................................  46  

Cadê A Minha Corda                            ........................  47  

Cajueiro                                                 .............................................  47  

Cajuê (Vou Mandar Eu Vou)                 .............  47  

Camugerê                                              ..........................................  47  

Canarinho Da Alemanha                      ..................  48  

Cantei Pra Ioiô Cantei Pra Iaiá            ........  49  

Capitão Do Mato                                   ...............................  49  

Capoeira Balança                                 .............................  49  

Capoeira De São Salvador                  ..............  50  

Capoeira É Beleza                                ............................  51  

Capoeira É Da Nossa Cor                    ................  52  

Capoeira É Luta É Dança                     .................  52  

Capoeira Está De Luto                         .....................  53  

Capoeira No Céu                                  ..............................  53  

Capoeira No Terreiro                            ........................  53  

Capoeira Me Chama                             .........................  54  

Dá Licença Meu Senhor                       ...................  54  

Capoeira Na Beira Do Mar                   ...............  54  

Capoeira Pula Moita                             .........................  54  

Capoeira Prá Estrangeiro                    ................  54  

Capoeira Rezava Abaixado                 .............  56  

Capoeira                                                ...........................................  56  

Sim Sim Sim                                         ....................................  56  

Capoeira Meu Amor                             .........................  56  

Capoeira Tem Um Faro                        ....................  57  

Capoeira É Um Ritmo Quente             .........  57  

Catarina (Rala Côco)                            ........................  58  

Chico                                                     .................................................  58  

Chora Capoeira                                    ................................  58  

Page 4 of 163



Capoeira Lyrics

Chora Maria Chora                               ...........................  59  

Chora Viola                                           .......................................  60  

Cobra Lhe Morde                                  ..............................  60  

Cobra Verde                                          ......................................  61  

Cochilou Jacaré Te Abraçou               ...........  61  

Coração Matador                                  ..............................  61  

Corta Cana                                            ........................................  61  

Cruz Credo, Ave Maria                         .....................  62  

Cuidado Menino, Cuidado Meu 
Irmao!                                                    ................................................  62  

Cuidado Moço                                      ..................................  63  

Curva De Rio                                         .....................................  63  

Dà Dà Dà No Negro                              ..........................  65  

Dalila                                                      ..................................................  65  

De Longe Eu Vinha Vindo                    ................  65  

Dança Maneira                                      ..................................  65  

De Onde Vem Camará                          ......................  66  

Deu Sinal                                               ...........................................  66  

Devagar, Devagar                                 .............................  66  

Dim, Dim, Dim, Lá Vai Viola                 .............  66  

Dona Maria Do Camboatá                    ................  68  

E Capoeira                                            ........................................  69  

E Capoeira, Ê Capoeirá                        ....................  70  

E, Capoeira, Tu Quer Me Matar           .......  70  

É Com O Pé Que Se Bate                    ................  70  

É De Couro De Boi                               ...........................  71  

E' De Manhã, Idalina Tà Me 
Chamando                                             .........................................  71  

E Defesa Ataque                                   ..............................  71  

E Garota, Larga De Besteira                ............  72  

E Sacode A Poeira                                ............................  72  

Eu Já Vou A Beleza                              ..........................  72  

É Legal, É Legal                                    ................................  72  

É, O, É O Inganga                                 .............................  73  

Ê Paraná                                                ............................................  73  

Era , Era, Era, Eu Sou Mais A 
Capoeira                                                ............................................  74  

Page 5 of 163



Capoeira Lyrics

É Só Prestar Atenção                           .......................  74  

Esse Gunga                                          ......................................  74  

Esse Ano Eu Vou                                  .............................  75  

Essa Noite Eu Tive Um Sonho            ........  75  

Eu Aprendi Capoeira La Na Rampa E 
No Cais Da Bahia                                 .............................  75  

Eu Não Sou Daqui                                ...........................  76  

Eu Perdi Meu Pavão                             .........................  76  

Eu Sou Angoleiro                                 .............................  76  

Eu Sou Capoeira Tambem So 
Maculele                                                ............................................  77  

Eu Vi, Eu Vi                                           .......................................  77  

Eu Vi Não Me Lembra Aonde Foi        ....  78  

Eu Vi A Cegonha, Voando Pra Cá       . . .  78  

Eu Vi A Cutia Com Coco No Dente     .  78  

Eu Vi Sinho, Eu Vi Sinha                      ..................  78  

Eu Viajo Pelo Mundo No Toque Do 
Berimbau                                               ...........................................  78  

Facão Bater                                           .......................................  80  

Faca De Ponta                                      ..................................  80  

Festa Da Penha                                    ................................  80  

Filho De Bimba Não Pode Cair           .......  81  

Fogo De Palha                                      ..................................  81  

Folha Seca                                            ........................................  82  

Foi No Clarão Da Lua                           .......................  82  

Fui Lá Na Bahia                                    ................................  82  

Gamelera No Chão                               ...........................  84  

Ginga Menina                                        ....................................  84  

Gunga E Meu                                        ....................................  84  

Hê, Hê, Hê, Hê                                       ...................................  85  

Hoje Tem Capoeira                               ...........................  85  

Iaiaioio                                                   ...............................................  86  

Imbirimba É Pau É Madeira                 .............  86  

Iê Parana                                               ...........................................  86  

Isso É Coisa Da Gente                         .....................  87  

Jogador, Jogador                                 .............................  88  

Jogar Capoeira De Angola                  ..............  88  

Jogo Arrepiado                                     .................................  88  

Page 6 of 163



Capoeira Lyrics

Jogo Da Basula                                    ................................  88  

Jogo De Dentro, Jogo De Fora           .......  89  

Láaa Lauê Lauê Lauê Lauá                 .............  90  

Laça O Boi, Vaqueiro                           .......................  90  

Lá Na Bahia                                           .......................................  90  

Lavadeira                                              ..........................................  90  

Lá Vai, Lá Vai O Sol                              ..........................  91  

La Vai Viola                                           .......................................  91  

Lá Vem Vindo, Lá Vem Só                   ...............  91  

Le La Lae Lae La                                  ..............................  91  

Lembra E, Lembra                                ............................  91  

Lembrança De Bimba                          ......................  92  

Leva Morena Me Leva                          ......................  92  

Ó Ligeiro                                               ...........................................  93  

Luanda Ê                                               ...........................................  94  

O Lelé  　  O Lalá                                      ..................................  95  

Luta E Brincadeira                               ...........................  95  

Mas Se Chorei, Chorei Por Ela            ........  97  

Maculelê Maracatú                               ...........................  97  

Madeira Pra Tocar                                ............................  98  

Mãinha                                                   ...............................................  98  

Magelena Rojão                                    ................................  98  

Manduca Da Praia                                ............................  99  

Me Ensina, Me Ensina, A Jogar A 

Capoeira                                              ..........................................  100  

Menina Bonita                                     .................................  100  

Mercado Modelo                                 .............................  101  

Mestre Bimba Se Foi                          ......................  101  

Meu Amor Disse Vamos Embora      . .  102  

Meu Berimbau Está Tocando            ........  102  

Meu Berimbau , Instrumento Genial
                                                           .........................................................  102  

Meu Mestre Me Disse Um Dia           .......  103  

Meu Senhor São Bento                      ..................  103  

Minha Bahia                                        ....................................  104  

Miudinho Não É Angola                     .................  104  

Moça Bonita                                        ....................................  105  
Page 7 of 163



Capoeira Lyrics

Moça Chorando                                  ..............................  105  

Moleque E Tu                                      ..................................  106  

Morena Da Cor De Canela                 .............  106  

Na Angola                                            ........................................  108  

Não Me Abandone, Meu Bem            ........  108  

Na Bahia Tem Dendê                          ......................  108  

Na Bahia Tem, Vou Mandar Buscar
                                                           .........................................................  109  

Na Volta Que O Mundo Deu, Na Volta 
Que O Munda Da                                ............................  109  

Na Vida Se Cai                                    ................................  109  

Nada Tenho Neste Mundo                 .............  110  

Navio Negreiro                                    ................................  110  

Nazare                                                  ..............................................  110  

Nem Tudo Que Reluz É Ouro            ........  110  

No Mundo Só Tem Malícia                 .............  111  

Nossa Cor                                            ........................................  111  

Oi Sim Sim Sim                                   ...............................  113  

Olha O Nego Sinhá                             .........................  113  

Olho Grande Eu Quebro Com Reza
                                                            ..........................................................  114  

Oi, Zum Zum Zum                               ...........................  115  

O Me Da Meu Dinheiro                       ...................  115  

O Menino                                             .........................................  116  

Oh Nana Deixe Eu Ir                           .......................  116  

Onça Pintada                                      ..................................  117  

Onde Vai Caiman                                ............................  117  

Onde Tem Marimbondo, É Zum, Zum, 
Zum                                                      .................................................  118  

Oi Nega Que Vende Ai                        ....................  118  

O Pau Rolou Caiu                               ...........................  118  

O Seu Orgulho, Foi A Sua Destruição
                                                            ..........................................................  118  

Olha Pomba Voô                                 .............................  119  

Parabéns Pra Você                             .........................  120  

Paraná                                                 .............................................  120  

Paraná É                                              ..........................................  121  

Pega Esse Menino, Que Ele É Bom 
Até Demais                                          ......................................  122  

Pega Esse Nêgo Derruba No Chão
Page 8 of 163



Capoeira Lyrics

                                                           .........................................................  123  

Pela Capoeira Eu Poder Jogar          ......  123  

Pelo Sinal                                            ........................................  123  

Pererê Pererê Pererê                          ......................  123  

Pisa Caboclo                                       ...................................  124  

Pisa No Massapé Escorrega             .........  124  

Põe No Chão                                       ...................................  124  

Põe Tempero                                       ...................................  125  

Pomba Voou, Pomba Voou                ............  125  

Por Favor Não Maltrate Esse Nego 
                                                           .........................................................  125  

Pra Lutar                                             .........................................  125  

Pra Lavar Minha Roupa Não Tem 

Sabão                                                  ..............................................  126  

Preta Calunga                                     .................................  126  

Quando Eu Estava Lá Na Rua           .......  127  

Quando Eu Venho De Iluanda           .......  127  

Quando Pego Na Viola                       ...................  128  

Que Barulho É Esse                           .......................  128  

Quem E Voce                                      ..................................  128  

Quem Foi Te Disse Capoeira É Só 
Pra Homem                                         .....................................  129  

Quem Nunca Caiu, Na Roda De 
Capoeira                                              ..........................................  129  

Quem Manda No Mundo É Deus       ...  129  

Que Um Berimbau                              ..........................  130  

Quem Vem Lá Sou Eu                        ....................  130  

Quero Ver Cair                                    ................................  131  

Rio De Janeiro                                    ................................  132  

Roda Boa, Roda Boa.                         .....................  132  

Roda Maravilhosa                              ..........................  133  

Sabiá Cantou                                      ..................................  134  

Saci Pererê                                          ......................................  134  

Saio Do Mar, Marinheiro                    ................  134  

Sai Sai Catarina                                  ..............................  135  

Salomê, Salomê                                  ..............................  135  

Salomé, Salomé, Homem Pequeno É 
Ladrão De Mulher                               ...........................  135  

Salve A Ilha De Maré                          ......................  135  
Page 9 of 163



Capoeira Lyrics

Salve O Mestre Bimba                       ...................  136  

Samba No Mar Marinheiro                 .............  136  

Samba Moleque                                  ..............................  136  

Santa Barbara De Relampue             .........  136  

Santa Maria Mae De Deus                  ..............  137  

Santo Antônio É Protetor                  .............  137  

São Bento Proteja A Capoeira E A 
Mim                                                      ..................................................  137  

Saudades De Bimba                           .......................  137  

Se Você Não Tem Nada Pra Fazer     .  138  

Segura Ià Ià                                         .....................................  138  

Saudade De Eziquiel                          ......................  138  

Sempre Lembrado                              ..........................  139  

Senhor São Bento                              ..........................  139  

Serra Pau, Serra Madeira                   ...............  139  

Sim Sim Sim, Nao Nao Nao               ...........  139  

Sim Sinha, Sim Sinho                        ....................  140  

Sinha Maria, Outro Dia Mandou        ....  140  

Sinho São Bento                                ...........................  140  

Solta A Mandinga                               ...........................  141  

Sou Capoeira                                      ..................................  141  

Sou Capoeira                                      ..................................  141  

Sou Capoeira E Pego Na Viola          ......  142  

Sou Angoleiro                                     .................................  142  

Sou Lá De Itabuna                              ..........................  143  

Tabareu Que Vem Do Sertao             .........  144  

Tamanduá Como Vai Coroa               ...........  144  

Tapa Na Cara, Rasteira, No Chão     .  144  

Tava Lá Na Beira Do Mar                   ...............  144  

Tava Lá Na Beira Do Cais                  ..............  144  

Tem Capoeira                                      ..................................  145  

Tem Dende, Tem Dende                     .................  145  

Tempo Que Não Volta Atrás              ..........  145  

Terreiro Do Jesus                               ...........................  145  

Tim, Tim Tim Aruandê                        ....................  146  

Tocador De Berimbau                        ....................  146  

Toca Berimbau, Toca Berimbau, 
Tocador                                               ...........................................  147  

Page 10 of 163



Capoeira Lyrics

Topei Quero Ver Cair                          ......................  147  

Troca Mão Pelo Pé                             .........................  147  

Tum, Tum, Tum, Besouro Magangá
                                                           .........................................................  148  

Um Pouquinho De Dendê                  ..............  149  

Uma Volta So                                      ..................................  149  

Valha- Me Deus, Senhor São Bento
                                                           .........................................................  150  

Vai Clarear                                           .......................................  150  

Vai Colorindo                                      ..................................  150  

Vai Você                                               ...........................................  151  

Vamos Começar A Brincadeira         .....  151  

A Brincadeira De Capoeira                ............  151  

Vamos Jogar Capoeira                      ..................  151  

Veja Veja                                              ..........................................  151  

Vem Começo A Roda Io Io                 .............  152  

Vem Jogar Mais Eu                            ........................  153  

Vinha Passando, Escutei Berimbau
                                                           .........................................................  153  

Vim Lá Da Bahia Pra Lhe Ver            ........  153  

Você Que É Forte                                ...........................  154  

Voador, Voador, O Menino É Voador
                                                           .........................................................  154  

Vou Dizer A Meu Sinhõ                      ..................  154  

Vou Balancar, Vou Balancar              ..........  155  

Xarél, Xereré                                       ...................................  156  

Xo Xo Meu Canario                            ........................  156  

Zum Zum Zum Besouro Mangangá
                                                           .........................................................  158  

Zum, Zum Zum, Capoeira Mata Um
                                                           .........................................................  158  

Samba de roda                                  ..............................  159  

Casca De Coco                                   ...............................  159  

E Setecentas Galinhas                       ...................  159  

Lê Lê Lê Baiana                                  .............................  159  

O Levanta Saia Mulata                       ...................  159  

Praia Da Amaralina                             .........................  159  

Samba Lele Ta Doente                       ...................  159  

Samba Moleque                                  ..............................  160  

Page 11 of 163



Capoeira Lyrics

Sereia Sereia                                       ...................................  160  

Maculelé                                            ........................................  161  

Aquibaba, Aquilele                             .........................  161  

Boa Noite Pra Quem E De Boa Noite
                                                           .........................................................  161  

Cabana De Guerreiro                         .....................  161  

Clarear Da Lua                                    ................................  161  

Dono Da Casa                                     .................................  161  

Eu Disse Camarada Que Eu Vinha
                                                           .........................................................  162  

E Na Hora Ê                                         .....................................  162  

Hoje É Dia De Nossa Senhora           .......  162  

Maculele Jurou Vinganca                  ..............  162  

Negros Da Catanga De Aruanda       ...  162  

Sou Eu Maculele                                 .............................  163  

Sou Maculele Vem Aqui Para Lutar
                                                           .........................................................  163  

Tindolelê Auê Cauiza                         .....................  163  

Page 12 of 163



Capoeira Lyrics

Ladainhas

A Força De Um Capoeira

Oi a força de um capoeira, colega velho,

Ninguém vai poder tirar. 

Oi a força de um capoeira, colega velho,

Ninguém vai poder tirar.

Porque já nasce com ele,

A força que Deus lhe dá.

O mundo pode dar volta,

Porque volta o mundo dá,

Não existe uma rasteira,

Que possa lhe derrubar.

O guerreiro da Senzala,

Tem a força no seu cantar.

Tem o jogo de um guri, 

Colega velho,

no toque de um berimbau,

Oxalá nos traz o bem,

Leva pra longe o mal, camarada.

Iê maior é Deus.

Iê maior é Deus, camará

Iê viva meu mestre.

Iê viva meu mestre, camará

E olha lá quem me ensinou.

Iê quem me ensinou, camará

Olha lá a capoeira.

Iê a capoeira, camará.

E olha lá a capoeira.

Iê a capoeira, camará.

Olha lá o Mestre Bimba

Iê o Mestre Bimba, camará.

Olha lá é mandingueiro.

Iê e mandingueiro, camará.

Arte Secular

Mais um dia amanheceu

Eu fiquei a perguntar

Como foi que começou

Essa arte secular

Surgiu com a vontade

De querer se libertar

E hoje é no mundo inteiro

Quem se aprende a jogar

Onde o rio vira pobre

Sabe tocar e cantar

E o pobre tem suas riquezas

Sabe se valorizar

Mais a verdade não é essa

Nem eu sei pra lhe contar

Tem coisas que eu entendo

E não consigo explicar

Sei que um dia era criança

E ficava a procurar

Muitas coisas que até hoje

Continuo a rodar

Eu vou rodar o mundo

Com essa arte de lutar

Roda de Capoeira

Capoeira a rodar

Roda de Capoeira

Capoeira a rodar

Bahia Axé

Que bom

Estar com vocês

Aqui nesta roda

Com este conjunto

Bahia axé, axé Bahia
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Bahia axé, axé Bahia

O vento

Que venta tão lindo

Entre os coqueirais

Isso é demais

Io ioioioioo

Ioioioo

Ioioioo

Bahia axé, axé Bahia

Bahia axé, axé Bahia

Capenga

Capenga onte 'teve aqui

Capenga onte 'teve aqui

Deus dois mil réis a papai

Deu três mil réis a mamãe

Café e açúcar a vovó

Dois vinténs para mim, só

Sim senhor, meu camarada

Quando eu entrar você entra

Quando eu sair você sai

Passar bem ou passar mal

Tudo no mundo é passar, camará

Água de beber

Iê, água de beber, camará (coro)

Iê, água pra lavar 

Iê, água pra lavar, camará (coro)

Ferro de bater

Iê, ferro de bater, camará (coro)

São Bento

Minha fé em Deus é grande

Minha fé em Deus é grande

É grande como o universo

Na roda da Capoeira,

A protecção a Deus eu peço.

Na corda do Berimbau,

O meu nome eu vou falar.

Eu me chamo o passado

Do futuro bem presente

Viva a Deus lá nas alturas

Deu Capoeira p'ra gente, camara

Iêe... Viva meu Deus

Iê... Viva meu Deus, camara

Iêe... Viva meu Mestre

Iê... Viva meu Mestre, camara

Iêe... Quem me ensinou

Iê... Quem me ensinou, camara

Iêe... A capoeira

Iê... A capoeira, camara

Cem Anos De Mestre Bimba

Já faz cem anos,

Que Mestre Bimba nasceu

Mas a herança, que ele pra nós deixou

Nem mesmo tempo, que passou

Pode apagar a sua história,

Nas terras em que pisou

Foi batuqueiro, e jogou capoeira angola

E foi mai tarde criador da regional

Menino pobre,

Mas com seu destino traçado

Acreditando, no valor de tua arte

Muita peleja, firmeza e dedicação

Salve "Seu Bimba",

Manoel do Reis Machado

Da capoeira, fez sua filosofia

Não só nas rodas,

Mas também no dia a dia

No ensinou coisas que ninguém sabia

Pra nos livrar da maldade e covardia
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Lá foi- se o tempo,

Tempo de uma vida inteira

Roça do lobo, é lembrança que ficou

Pra seu alunos,

Você nunca foi- se embora

E o som do gunga,

Na regional hoje chora

Se a capoeira, pudesse falar

Ela ia dizer, obrigado ao mestre Bimba

Iê, viva meu deus

Iê, viva meu Mestre

Iê, da capoeira

Iê, viva "Seu Bimba"

Iê, estivador

Iê da beira do cais

Criador da regional

Viva Bahia

Viva meu Mestre

No dia a dia

Que me ensinou

A malandragem

Dente De Ouro

Ela tem dente de ouro 

ela tem dente de ouro 

ela tem dente de ouro, ora meu Deus

fui eu que mandei botar. 

Vou rogar nela uma praga

prá esse dente se quebrar. 

Ela de mim não se lembra, ora meu Deus

nem dela vou me lembrar 

Menina, diga seu nome

que eu tembém já digo o seu 

Eu me chamo Chita Fina

daquele vestitido seu

Casa de palha é palhoça

se eu fosse o fogo eu queimava,

Tuda mulher ciumenta

se eu fosse a morte eu matava. 

Camaradinha, viva meu Deus....

Iê, viva meu Deus, camará.

Iê, viva meu mestre.

Iê,viva meu mestre, camará. 

Iê, que me ensinou. 

Iê, que me ensinou, camará. 

Iê, a capoeira. 

Iê, a capoeira, camará. 

Iê, galo de cantou.

Iê, galo de cantou, camará. 

Iê, cocoruco, iê, cocoruco, camará.

Iê, volta do mundo.

Iê, volta do mundo, camará. 

Dona Isabel

Dona Isabel que história é essa 

De ter feito a abolição 

De ser princesa boazinha 

Que libertou a escravidão 

To cansado de conversa 

To cansado de ilusão 

Abolição se fez com sangue 

Que inundava esse país 

Que o negro transformou em luta 

Cansado de ser infeliz 

Abolição se fez bem antes 

E Ainda há por se fazer agora 

Com a verdade da favela 

Não com a mentira da escola 

Dona Isabel chegou a hora 

De se acabar com essa maldade 
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De se ensinar aos nossos filhos 

O quanto custa a liberdade 

Viva Zumbi, nosso gueirreiro 

Que fez-se herói lá em Palmares 

Viva a cultura desse povo 

A liberdade verdadeira 

Que já corria nos quilombos 

E já jogava Capoeira 

Iê, viva Zumbi 

Iê, viva Zumbi, camará 

Iê, viva Palmares 

Iê, viva Palmares, camará 

Iê, a Capoeira 

Iê, a Capoeira, camará 

Iê o berimbau 

Iê, o berimbau, camará 

Iê, jogo de Angola 

Iê, jogo de Angola, camará 

Iê a falsidade 

Iê, a falsidade, camará

E Capoeira, Ê Capoeirá

Eu venho lá da Bahia,

Trago um berimbau na mão,

Eu toco cavalaria,

Gosto de fazer canção,

Ninguém sabe o sofrimento,

Ninguém sabe a minha dor,

Capoeira como eu,

Nunca teve um grande amor.

Uma vida de intriga,

Cheia de desilusão,

Todo mundo só me vê,

Quando estou com a mão no chão,

Quando eu grito, grito alto,

Todo mundo me escutar,

Você nunca experimente,

Com capoeira brigar,

Minha briga é só no pé,

Medo não carrego não,

Se um cara fala alto,

Leva logo um esporão.

Capoeira.

Ê capoeira, ê capoeirá

Ê capoeira, ê capoeirá

Era Um Domingo De Muito Alegria

Era um domingo de muito alegria

Jogava Angola e Santa Maria

Foi numa roda de capoeira

Com muitos golpes, meia- lua e rasteira.

E foi assim que começou animado

Com muitos alunos e também convidados

E foi assim que começou animado

Com muitos alunos e também convidados

Dois capoeiras se agacharam no chão

Pedindo a Deus a grande proteção

Se prepararam prum grande duelo

Um soltou uma meia- lua

Outro levou um rasteira

Um soltou uma meia- lua

Outro levou uma cabeçada

Assim jogaram muitos capoeiras

Jogaram tanto que acabaram no chão

E levantaram com os dois sorrindo

Se abraçando e apertando a mão

E levantaram com os dois sorrindo

Se abraçando e apertando a mão

E é assim que é a capoeira
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Com muitos golpes, meia- lua e rasteira

E é assim que é a capoeira

Com muitos golpes, meia- lua e rasteira

Eu Sou La Da Ribera

Eu sou la da ribera , fica ao lado do pelo

Terra boa hospitalera , que todo mundo da 

valor

Me criei na capoeira , escutando berimbau

Quem queria vinha tocando , la no fundo do 

quintal

Vulcão foi o meu profesor , no suleste da 

Belgica

Me ensinou a malandragem , no dobrar de 

uma esquina

Hoja eu moro em Pernambuco , com saudade 

do meu profesor

Vai me ensinando a capoeira , ja me sinto la 

de novo , camarinha

Eh viva meu deus

É eh viva meu dues , camara

Eh viva meu mestre

E eh viva meu mestre , camara

Eh quem me ensinou

E eh quem me ensinou , camara

Eh volta ao mundo

E eh volta ao mundo , camara

Eh vamos embora

E eh vamos embora , camara

Eu Sou Velho Capoeira, Mas Aceito Um 

Desafio

Eu sou velho capoeira, mas aceito um desafio

Eu sou velho capoeira, mas aceito um desafio

Tiro mau tem seu culpado,

Uma bala de fuzil,

Mas não tem comparação,

Com a grande confusão,

Que eu fiz numa parada,

Foi com uma atiradeira,

Eu rendi a tropa inteira, 

E prendi o capitão,

E batendo continência,

Veio me pedir clemência,

Pouca tem a compaixão,

O raso se ajoelhou,

Me chamando de doutor,

O senhor me dá dispensa,

Me tocando o coração,

Resolvi fazer justiça,

Com as minhas próprias mãos,

Hoje o capitão é raso,

E o raso é capitão.

Hoje o capitão é raso,

E o raso é capitão.

Camará, iê que vai fazer?

Iê que vai fazer, camará?

Iê com o capoeira

Iê com o capoeira, camará

Iê camaradinha

Iê camaradinha, camará

Eu Vou Ler O Bê- A- Ba

Eu vou ler o bê- a- ba

O bê- a- ba do berimbau

A cabaça e o arame

(Colega véi) E um pedaço de pau

A moeda e o caxixí

(Colega véi) Aí está o berimbau
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Berimbau é um instrumento

Toca numa corda só

Vai tocar São Bento Grande

Toca Angola em tom maior

E na roda da capoeira

Berimbau é o maior

Camará...

Igreja Do Bomfim

Iê!

Igreja do Bomfim

Igreja do Bomfim

E Mercado Modelo

Ladeira do Pelourinho

(Ai ai ai) A Baixa do Sapateiro

Por falar em Rio vermelho

Eu me lembrei do Terreiro

Igreja de São Francisco

Igreja de São Francisco

E a Praça da Sé

Onde ficam as bahianas

(Ai ai ai) Vendendo acarajé

Por falar em Itapuá

E Lagoa do Abaêté

(Essa é a minha cidade

Venha quando tu quiser)

Camará…

Maior É Deus

Iê

Maior é Deus

Maior é Deus, pequeno sou eu

O que eu tenho foi Deus que me deu

O que eu tenho foi Deus que me deu

Na roda da capoeira

(Hahá!) Grande e pequeno sou eu

Camará…

Malandragem

Antigamente, 

Tudo era diferente,

No Rio a gente era gente,

Que beleza de lugar,

Ali na Lapa ,

Tinha toda a malandragem,

Do Samba e da capoeira,

Vale a pena recordar,

A malandragem, 

Não era como hoje em dia,

Havia mais poesia,

No jeito de malandrar,

O bom malandro,

De branco era boa praça,

Cantava e fazia graça,

Era um tipo popular,

Mas respeitado,

Porque bom da capoeira,

Derrubava de rasteira,

Sem nem mesmo se sujar,

E de noitinha,

Embaixo dos lampiões,

Lindas moças ruquiões 

Olhavam onde passar,

Lá pelos arcos,

Desenhando de beleza,

O céu que a mãe natureza

Reservou pra esse lugar,

O céu que a mãe natureza

Reservou pra esse lugar,
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O céu que a mãe natureza

Reservou pra esse lugar,

O céu que a mãe natureza

Reservou pra esse lugar,

Ê viva meu Deus

Iê viva meu Deus camará

Iê que me ajudou

Iê quem me ajudou camará

Iê viva meu Mestre

Iê viva meu Mestre camará

Mestre Bimba

Hoje eu canto um lamento

Hoje eu canto um lamento

Com uma dor no coração

Sino um desgosto profundo　
Por tamanha ingratidão

Ele foi amante dessa arte

Cujo o nome capoeira

Praticado nas senzalas

Beira de práia e nas ladeiras

Mais o destino foi cruel

Com o mestre considerado

Foi embora da Bahia

Solitário e amargurado

Morreu longe da sua terra

Manoel dos Reis Machado

Que foi discípulo de Bentinho

De mestre Bimba foi chamando

Criador da regional

Angoleiro respeitado

Nas rodas de capoeira

Seu nome será lembrado

Mestre Bimba ele morreu

Mestre Bimba ele morreu

Mestre Bimba ele morreu

Mas no coração do povo

Ele nunca faleceu

Deus te ponha em bom lugar

Esse homem varonil

Que deixou a capoeira

Para o povo do brasil

Meu senhor amigo meu

Meu senhor amigo meu

Me contou uma história

Capoeira hoje em dia

É a arte é a glória, camará

Iê viva meu mestre

Iê viva meu mestre, camarà

Iê quem me ensinou

Iê quem me ensinou, camarà

Iê a malandragem

Iê a malandragem, camarà

Iê da capoeira

Iê da capoeira, camarà

Iê vamos embora

Iê vamos embora, camarà

Mestre Dos Mestres

Iêee....

Foi embora e nos deixou

Deus lhe pôe em bom lugar

Pois é meu hermitor

Foi o Rei da capoeira

Foi ele que me ensinou

Ele foi mestre dos mestres

Meu mestre que Deus levou

E não joga mais na terra

Onde lá no céu jogar
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Com Traíra e Besouro

Aberrê e Valtemar

Ele foi rei aqui na terra

Hoje é rei em outro lugar

Camaradinha, viva meu mestre

Ehhh viva meu mestre, camará

E ele me ensinou

Ele me ensinou, camará

E é a capoeira

Eehh a capoeira, camará

E vem lá da Bahia

E vem da Bahia, camará

....

...., camará (coro)

Mestre Pastinha

Mestre Pastinha

Aconteceu

Até hoje eu me lembro

Foi num dia de novembro

Mestre Pastinha morreu

Mais para ele ,a morte fio a alforria

Que o livrou dessa agonia, do mundo que ele 

vivia

De tristeza e solidão

É triste eu sei

Chora fraco, chora bruto

Capoeira está de luto

Pois perdeu seu guardião

Adeus Pastinha, pra deus eu levo uma prece

Pois se que você merece

Vá com deus descanse em paz

Na capoeira, teve fama, teve glória

Seu nome foi pra história

Não te esquecerei jamais, camaradinha

Viva meu deus

Eee... Viva meu deus camará

O Berimbau

O Berimbau

Na roda de Capoeira

Certa vez silenciou

Até parece que isso é coisa do passado

Ver um homem ajoelhado

Porque seu gunga quebrou

Ai que tristeza

Como dói o coração

Também sofri, chorei

É porque eu compreendia

E também naquele dia

Eu ganhei meu berimbau

Perguntei qual o seu nome

Ele então me respondeu

Eu me chamo capoeira

Da pedra de Camafeu

Será que meu Deus conhece

Que essa tristeza padece

Quando eu toco o berimbau

Se o berimbau não falasse

Eu não falava também

Não jogava Capoeira

E nem gostava de ninguém

Mais o meu berimbau fala

Fala berimbau, joga Capoeira

Camafeu está chorando

Dizendo dessa maneira

Camará

Lê viva meu Deus

Lê viva meu Deus camará

Lê viva meu Mestre
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Lê viva meu Mestre camará

Lê viva Bahia

Lê viva Bahia camará

O Mundo De Deus É Grande

O mundo de Deus é grande

Deus tá numa mão fechada

O pouco com Deus é muito

O muito sem Deus é nada

Noite de escuro não serve

Prá caçar de madrugada

Caçador dá muitos tiros

Ôiaiá, de manhã não acha nada

Veado corre é pulando

Cotia corre na trilha

Se eu fosse governador

Ah, Meu Deus, manobrasse a Bahia

Isso que tu tá fazendo

Comigo tu não fazia, camará

Iê, é hora é hora

Iê, é hora é hora, camará... 

Iê, vamos embora

Iê, vamos embora, camará... 

Pelo mundo afora

Iê, pelo mundo afora, camará... 

Iê, a capoeira

Iê, a capoeira, camará...

Pareço Zumbi

 

Alguém me disse

Que pareço Ganga Zumbi

Óia lá, foi o Rei lá dos Palmares

E outros já me disseram

Que na outra encarnação

Eu era rico, muito rico

Eu tinha muita fazenda

E grande canavial

E eu era bom patrão

Só mulher eu tinha nove

Só mulher eu tinha nove

Com idades variadas

E hoje, o que eu tenho?

Nem sequer tenho casa pra morar

Nem dinheiro pra gastar

Mas tenho a Graça Divina

Que é minha companheira

Óia, eu tenho a capoeira

E essa grande amizade

Dentro do meu coração, camará...

Iê, Aquinderreis

Iê, Aquinderreis, camará 

Viva Leopoldina

Iê, viva Leopoldina, camará

Iê, galo cantou

Iê, galo cantou, camará

Quando Eu Entro Nessa Roda

E quando eu chego nessa roda,

Ai meu Deus sinto o corpo arrepiar,

Pode estar tocando Angola ou então 

Regional,

Troco logo a minha roupa,

Já to doido pra jogar.

Capoeira é capoeira, ai meu Deus que 

vontade que dá

Ai meu Deus

Que vontade que dá

Ai, ai, ai

Que vontade que dá
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Ai meu Deus

Que vontade que dá

Já joguei a Capoeira,

Em Pernambuco e Ceará,

Já joguei lá na Bahia,

Já joguei no Paraná

A Capoeira roda o mundo,

Joga em qualquer lugar,

Capoeira é capoiera,

Ai meu Deus, que vontade que dá

Ai meu Deus

Que vontade que dá

Ai, ai, ai

Que vontade que dá

Você vai ouvir essa cantiga,

Que eu canto, pra te escutar,

Você vai aumentar sua vitrola,

Vai te dar vontade de jogar,

Cantador é da Senzala,

Ai meu Deus que vontade que dá

Ai meu Deus

Que vontade que dá

Ai, ai, ai

Que vontade que dá

Ai meu Deus

Que vontade que dá

Ai, ai, ai

Que vontade que dá

Ai meu Deus

Que vontade que dá

Quando Eu Venho De Iluanda

Quando eu venho de Iluanda

Na sua terra o negro era gente.

Mas foi arrancado de lá

Na sua terra o negro era forte

Mas foi arrancado de lá

Na sua terra o negro era bonito, era puro

Mas foi arrancado de lá

Na sua terra o negro era guerreiro

Mas foi arrancado de lá

Na sua terra o negro Rei.

Mas foi arrancado de lá

Aqui o negro é nada, agora o negro é pouco, 

humilhado,

Espancado, sua coragem em frangalhos.

Mas dorme no peito do negro, latente ódio, e 

um grito de

Liberdade.

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Trago meu corpo cansado,

Coração amargurado, saudade, fazem dó

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Eu fui preso a traição, trazido na covardia,

E se fosse luta honesta, de lá ninguém me 

trazia,

Na pele eu troce a noite, na boca brilha o ar,
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Trago a força e a magia presente dos orixás

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Eu trago ardendo nas costas, o peso desta 

maldade,

Trago ecoando no peito, o grito de liberdade,

É grito de raça nobre, grito de raça guerreira,

É grito da raça negra, é grito de capoeira.

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Quando eu venho de Iluanda eu, não venho 

só,

Quem È Você Que Acaba De Chegar

Quem è você que acaba de chegar

Quem è você que acaba de chegar

Quem è você que acaba de chegar

Eu sou o besouro preto

Besouro de Mangangà

Eu vim là de Santo Amaro

Vim aqui sò prà jogà

Quem è você que acaba de chegar

Eu sou o Mestre Zapata

Me chamam de Mangangà

Bala de rifle não pega

Que dirà faca prà matà

Quem è você que acaba de chegar

Eu sou o Besouro Preto

Besouro de Mangangà

Ando com o corpo fechado

Carrego meu patuà

Quem è você que acaba de chegar

Aqui em Maracangalha

Você não vai escapar

Contra faca de tucum

Ninguem pode se salvar

Quem è você que acaba de chegar

Tava Lá Em Casa

Tava lá em casa ó ia ia sem pensar nem 

imaginar

Tava lá em casa ó ia ia sem pensar nem 

imaginar

Quando ouvi bater na porta

Quando ouvi bater na porta ó ia ia

Salamão mandou chamar

Era hora de lutar

Para adjudar a vencer

Para adjudar a vencer ó ia ia

A batalha liderar

Eu que nunca foi de lutar

Nem pretendia a lutar amigo velho

Botei a arma na mão

Era tempo de lutar

Era hora de lutar 

Tempo de Lutar

Uma Vez Perguntaram A Seu Pastinha 
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Iê!

Uma vez

Perguntaram a Seu Pastinha

O que é a capoeira

E ele

Mestre velho e respeitado

Ficou um tempo calado

Revirando a sua alma

Depois respondeu com calma

Em forma de ladainha

A capoeira

É um jogo, é um brinquedo

É se respeitar o medo

E dosar bem a coragem

É uma luta

É manha de mandingueiro

É o vento no veleiro

É um lamento na senzala

É um corpo arrepiado

Um berimbau bem tocado

O riso de um menininho

Capoeira é o vôo de um passarinho

Bote de cobra coral

Sentir na boca

Todo o gosto do perigo

E sorrir para inimigo

Apertar a sua mão

É o grito de Zumbi

Ecoando no quilombo

É se levantar de um tombo

Antes de tocar o chão

É o odio

E a esperança que nasce

Um tapi explodiu na face

Foi arder no coração

Enfim

É aceitar o desafio

Com vontade de lutar

Capoeira é um pequeno navio

Solto nas ondas do mar

É um barquinho pequenino

Solto nas ondas do mar

Um barco que segue sem destino

Solto nas ondas do mar

É um barquinho de um menino

Solto nas ondas do mar

Devagar na vida, peregrino

Solto nas ondas do mar

É un peixe, é um peixinho

Solto nas ondas do mar

Vamos Embora

Vamos embora ê ê

Vamos embora camara

Vamos embora ê ê

Vamos embora camara

Pro mundo afora ê ê

Pro mundo afora camara

Pro mundo afora ê ê

Pro mundo afora camara

Já tá na hora ê ê

Já tá na hora camara

Já tá na hora ê ê

Já tá na hora camara 
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Capoeira Songs

Abalou Capoeira Abalou

(version one)

Abalou capoeira abalou

O abalou vem abalar

Abalou capoeira abalou

E abalou vem abalar

Abalou capoeira abalou

E abalou vai abalar

Abalou capoeira abalou

E agradeço a deus do céu

Abalou capoeira abalou

A balou deixa abalar

Abalou capoeira abalou

(version two)

Abalou capoeira abalou 

oi se abalou deixa abalar

abalou capoeira abalou 

mas se abalou decair 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 

(version three)

abalou capoeira abalou

mas se abalou deixa abalar

abalou capoeira abalou

mas se abalou decair abalar

abalou capoeira abalou

e abalou vamos jogar

abalou capoeira abalou

e abalou vai abalar

abalou capoeira abalou

(version four)

Abalou capoeira abalou

Abalou deixa abalar

Abalou capoeira abalou

Oi quem quiser moça bonita

Abalou capoeira abalou

Oi vá na ilha de maré

Abalou capoeira abalou

Oi de uma mão quebro bolacha

Abalou capoeira abalou

Oi com a outra bebo café

Abalou capoeira abalou

Ô em casamento eu não falei

Abalou capoeira abalou

Oi mas fica quando deus quiser

Abalou capoeira abalou

Oi cada cavalo uma mula

Abalou capoeira abalou

Oi da donzela teodora

Abalou capoeira abalou

Oi quem não pode com mandinga

Abalou capoeira abalou

Oi não carrega patuá

Abalou capoeira abalou

Mas se abalou deixa abalar

Abalou capoeira abalou

Oi se abalou deixa cair

Abalou capoeira abalou

Oi abalou deixa abalar

Abalou capoeira abalou
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A Bananeira Caiu

O facão bateu em baixo 

a bananeira caiu 

o facão bateu em baixo 

a bananeira caiu 

cai cai bananeira

a bananeira caiu

A Benguela Chamou Pra Jogar

A benguela chamou pra jogar

A benguela chamou pra jogar capoeira

A benguela chamou pra jogar

A benguela chamou pra jogar capoeira

Tudo começou assim hoje eu tenho que 

lembrar

Que maria martinha do bonfim luís cândido 

machado

Eram os pais de mestre bimba manoel dos 

reis machado

A benguela chamou pra jogar

A benguela chamou pra jogar  capoeira

A benguela chamou pra jogar

A benguela chamou pra jogar capoeira

Foi em 1900 que esse facto aconteceu

Em 23 de novembro mestre bimba nasceu

A benguela chamou pra jogar

A benguela chamou pra jogar  capoeira

A benguela chamou pra jogar

A benguela chamou pra jogar capoeira

Bimba assim dizia tocando seu berimbau

Sentado num velho banco

Ensinado a regional

A benguela chamou pra jogar

A benguela chamou pra jogar  capoeira

A benguela chamou pra jogar

A benguela chamou pra jogar capoeira

No dia de formatura era obrigatório jogar

Do são bento grande ao toque de iuna

A benguela não podia sujar

A benguela chamou pra jogar

A benguela chamou pra jogar capoeira

A benguela chamou pra jogar

A benguela chamou pra jogar capoeira

Foi no ano de 74 que a tristeza aconteceu

Na cidade de goiâna

Mestre bimba morreu

A benguela chamou pra jogar

A benguela chamou pra jogar capoeira

A benguela chamou pra jogar

A benguela chamou pra joga  capoeira

A Canoa Virou Marinheiro

A canoa virou marinheiro

No fundo do mar tem dinheiro

A canoa virou marinheiro

No fundo do mar tem segrêdo

A canoa virou marinheiro

No fundo do mar tem malícia

A canoa virou marinheiro

No fundo do mar tem capoeira

A canoa virou marinheiro

Mas se virou deixa virar

A canoa virou marinheiro

Oi está lá no fundo do mar

A canoa virou marinheiro

A Capoeira Me Ensinou O Quê É A Vida

A capoeira me ensinou o quê é a vida
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E você menina me ensinou o quê é amar

Na roda de capoeira

Ao som do berimbau tocando

Essa morena entrou na roda

Joguei com ela e fez meu corpo arrepiar

Não podia imaginar

Me apaixonei por essa morena

Que foi se em bora

Para nunca mais voltar

A capoeira me ensinou o quê é a vida

E você menina me ensinou o quê é amar

Chora capoeira chora

Adeus morena você foi se em bora

Saudade fica e eu lamento

E me arrependo mas não vou te perdoar

O berimbau tocou e pandeiro respondeu

E o atabaque bateu para confirmar

A capoeira me ensinou o quê é a vida

E você menina me ensinou o quê é amar

A Capoeira Meu Amor

Você se lembra de mim

Eu nunca vi você tão só

O meu amor, o meu xodó, minha Bahia

Você se lembra de mim

Eu nunca vi você tão só

O meu amor, o meu xodó, minha Bahia

A capoeira meu Amor

A capoeira me chamou

A capoeira meu Amor

A capoeira me chamou

Adão Adão (Cadê Salomé)

(version one)

Adão adão

Cadê salomé

Adão

Cadê salomé

Adão

(salomé) foi pra ilha de maré

Adão adão

Mas cadê salomé

Adão

Mas cadê salomé

Adão

(salomé) saiu foi passear

Adão adão

Oi cadê salomé

Adão

Oi cadê salomé

Adão

Salomé foi mandingar

Adão adão

(version two)

adão adão 

oi cadé salomé adão 

oi cadé salomé adão 

o foi na ilha de marè 

adão adão 

oi cadé salomé adão 

oi cadé salomé adão 

o salomé foi passeia 

adão adão 

oi cadé salomé adão

Adeus (Boa Viagem)

Adeus

Boa viagem
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Adeus adeus

Boa viagem

Eu vou

Boa viagem

Eu vou eu vou

Boa viagem

Eu vou- me embora

Boa viagem

Eu vou agora

Boa viagem

Eu vou com deus

Boa viagem

E com nossa senhora

Boa viagem

Chegou a hora

Boa viagem

Adeus

Boa viagem

Adeus Santo Amaro

Adeus santo amaro 

vou ver vou pra la 

vou ver vou pra la 

vou ver a mandinga de la

adeus santo amaro 

vou ver vou pra la 

vou ver vou pra la 

vou ver capoeira jogar

A Hora E Essa

A hora e essa 

A hora e essa 

A hora e essa 

A hora e essa 

Berimbau tocou na capoeira 

Berimbau tocou eu vou jogar 

Berimbau tocou na capoeira 

Berimbau tocou eu vou jogar 

Ai Ai Ai Ai Doutor

(version one)

Ai ai ai ai doutor 

velejando no mar 

eu vou eu vou 

ai ai ai ai doutor 

pra jogar capoeira de são salvador

ai ai ai ai doutor 

berimbau ta' tocando

a roda formando

eu sou capoeira

me chama que eu vou

ai ai ai ai doutor 

(version two)

Ai ai ai ai doutor

General foi pro mar eu também vou

Ai ai ai ai doutor

Na onda do mar eu também vou

Ai ai ai ai doutor

Velejando no mar eu também vou

Ai ai ai ai doutor

(version three)

ai ai ai ai doutor

Velejando no mar eu vou eu vou

Ai ai ai ai doutor

Navegando no mar eu vou eu vou

Ai ai ai ai doutor

General foi pro mar eu também vou
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Ai ai ai ai doutor

Nas ondas do mar eu vou eu vou

Ai ai ai ai doutor

A jogar capoeira eu vou eu vou

Ai ai ai ai doutor

(version four)

Ai ai ai ai doutor

Velejando no mar eu vou eu vou

Ai ai ai ai doutor

Navegando no mar eu vou eu vou

Ai ai ai ai doutor

Berimbau tá tocando

E a roda formando

Eu sou capoeira

Me chama que eu vou

Ai ai ai ai doutor

Velejando no mar eu vou eu vou

Ai ai ai ai doutor

Navegando no mar eu vou eu vou

Ai Ai Ai Ai

(Sao Bento Me Chama)

(version one)

E ai ai ai ai

O são bento me chama

Ai ai ai ai

São bento me quer

Ai ai ai ai

Pra jogar capoeira

Ai ai ai ai

E me joga no chão

Ai ai ai ai

E apanha a cengonha

Ai ai ai ai

E se joga no chão

(version two)

(oi) são bento me chama

Ai ai ai ai

São bento chamou

Ai ai ai ai

São bento me leva

Ai ai ai ai

São bento me pega

Ai ai ai ai

São bento me prende

Ai ai ai ai

São bento me quer

Ai ai ai ai

Mas me quer mas me quer

Ai ai ai ai

Senhor são bento

Ai ai ai ai

Meu sinhô me chamou

Ai ai ai ai

São bento está chamando

Ai ai ai ai

Meu sinhô está chamando

Ai ai ai ai

(version three)

ai ai ai ai

São bento me chama

Ai ai ai ai

São bento me quer

Ai ai ai ai

Pra jogar capoeira

Ai ai ai ai

Conforme a razao

Ai ai ai ai
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(version four)

ai ai ai ai

São bento me chama

Ai ai ai ai

São bento chamou

Ai ai ai ai

Olha a cobra lhe morte

Ai ai ai ai

Olha a cobra mordeu

Ai ai ai ai

Ai ai ai ai ai

Ai ai ai ai

Ai ai ai ai ai

(version five)

ai ai ai ai 

são bento me chama

ai ai ai ai 

são bento me leva

ai ai ai ai 

são bento me prenda

ai ai ai ai 

são bento me solta

ai ai ai ai 

me chamou que vou 

ai ai ai ai 

são bento me qué 

ai ai ai ai 

pra jogar capoeira 

ai ai ai ai 

e me joga no chao 

ai ai ai ai 

e apanha e cengonha 

ai ai ai ai 

e se joga no chao 

ai ai ai ai 

(version six)

ai ai ai ai

são bento me chama

ai ai ai ai

são bento me leva

ai ai ai ai

são bento me prenda

ai ai ai ai

são bento me solta

ai ai ai ai

são bento chamo

ai ai ai ai

me chama são bento

ai ai ai ai

ê chamo

ai ai ai ai

arianha me puxa

ai ai ai ai

me joga no chão

ai ai ai ai

são bento me quer

ai ai ai ai

conforme a razão

ai ai ai ai

maltrata esse nego

ai ai ai ai

Ai Ai Aide

(version one)

Ai ai aide

joga bonito que eu quero ver

ai ai aide

joga bonito que eu quero aprender
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ai ai aide

(version two)

Ai ai aidê aidê aidê aidê

Ai ai aidê

Aidê aidê aidê

Ai ai aidê

Aidê cadê você

Ai ai aidê

Joga bonito que eu quero aprender

Ai ai aide

(version three)

Ai ai aidê

(olha) joga bonito que eu quero ver

Ai ai aidê

(oia) jogo uma coisa que eu quero aprender

Ai ai aidê

Aidê aidê aidê aidê

Ai ai aidê

Joga menino que eu quero aprender

Ai ai aidê

Joga pra mim que eu jogo pra você

Ai ai aidê

Ô era eu era você

Ai ai aidê

Joga bonito que o bom é você

Ai ai aidê

Joga certinho pra mim aprender

Ai ai aidê

Joga pra lá que eu não quero apanhar

Ai ai aidê

Jogar capoeira é bonito pra ver

Ai ai aidê

Capoeira é malícia é mandinga é prazer

Ai ai aidê

Como vai como passou como vai vosmecê?

Ai ai aidê

Eu venci a batalha de camugerê

Ai ai aidê

Ô era eu era meu mano

Ai ai aidê

Aidê aidê cadê você

Ai ai aidê

(version four)

O dedo de mulher quer dedo

Dedo de mulher quer mão

Um macaco na levada

Dois leões pasou no chão

Maripousa não me prende ai ai ai

Dentro do seu coração

Ai ai aide 

Eu venci a batalha de camunjere

Ai ai aide

(version five)

Se o mar fose de tinta

As ondas papel pautado

O peixe fosse escrevão

Daquele mais diplomado

Não teria anotado

A capoeira que eu tenho jogado

Ai ai aidê 

Eu venci a batalha de camunjere

Ai ai aide

Mas jogo bonito que eu quero aprender

Ai ai aide

Ai Meu Tempo

(version one)
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ai meu tempo faz tanto tempo

que o meu tempo não volta mais

quando os negros de aruanda

cantavam todos iguais

ai meu tempo faz tanto tempo

que o meu tempo não volta mais

quando os negros de aruanda

cantavam todos iguais

nos somos pretos da catanga de aruanda

a conceição iremos louvar

ananaê ê ê anana ê ê a

nos somos pretos da catanga de aruanda

a conceição iremos louvar

ananaê ê ê anana ê ê a

preto velho ficava sentado

no batente do velho portão

preto velho com sua viola

preto velho com seu violão

preto velho com sua viola

preto velho com seu violão

lá na festa da conceição

todo mundo pedia e implorava

o menino pegava a viola

preto velho então cantarolava

o menino pegava a viola

preto velho então cantarolava

(version two)

ai meu tempo faz tanto tempo 

que o meu tempo não volta mais 

quando os negos de aruanda 

cantavem coros iguais 

ai meu tempo faz tanto tempo 

que o meu tempo não volta mais 

quando os negos de aruanda 

cantavem coros iguais 

nos somos pretos da capanga de aruanda 

a conceição viemos louvar 

aranda e e e aranda e e a 

nos somos pretos da capanga de aruanda 

a conceição viemos louvar 

aranda e e e aranda e e a 

preto velho ficava sentado 

no batente do velho portão 

preto velho com sua viola 

preto velho com seu violão 

preto velho com sua viola 

preto velho com seu violão 

la na festa da conceição 

todo mundo pedindo e implorava

o menino pegava a viola 

preto velho então cantarolava

o menino pegava a viola 

preto velho então cantarolava

Ai que saudade do calor do meu sertão

Ai que saudade do calor do meu sertão

Onde o sol brilha mais forte queimando meu 

coração

Ai que saudade do calor do meu sertão

Onde o sol brilha mais forte queimando meu 

coração

O canto do boiadeiro faz a boiada chorar

O canto do capoeira faz a gente arrepiar

Na roda de capoeira e sob o clarão do luar

Ai que saudade do calor do meu sertão

Onde o sol brilha mais forte queimando meu 

coração

Ai que saudade do calor do meu sertão

Onde o sol brilha mais forte queimando meu 

coração
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As moças da minha terra usam vestida de 

chita

No cabelo um cocó laçado por uma fita

Se arrumando e se perfumando para poder ir 

na missa

Ai que saudade do calor do meu sertão

Onde o sol brilha mais forte queimando meu 

coração

Ai que saudade do calor do meu sertão

Onde o sol brilha mais forte queimando meu 

coração

Se a saudade queimar o peito como sol 

queima o sertão

Um dia eu sei que volto pra alegrar meu 

coração

Tocando berimbau e cantando essa canção

8ai que saudade do calor do meu sertão

Onde o sol brilha mais forte queimando meu 

coração

Ai que saudade do calor do meu sertão

Onde o sol brilha mais forte queimando meu 

coração

Ajuda Eu Berimbau

Ajuda eu berimbau

Ajuda eu a cantar

Ajuda eu berimbau

Ajuda eu a cantar

Preto velho

No tempo do cativeiro

Trabalhava o dia inteiro

Na senzala madrugà

Numa maneira

De domingo no terreiro

Capoeira e sua danca ocultà

Negro africano

Que è de sangue nosso irmão

Em terras brasileiras

Criou a capoeira

Pra sua libertação

E na provincia

Quisera la acabà

Plantou muito broto de cana

Planto e mando brotà

Ajuda eu berimbau

Ajuda eu a cantar

Ajuda eu berimbau

Ajuda eu a cantar

Alô Maria (Vou Ligar Pra Você)

vou ligar pra você

alo alo maria 

vou dizer que te amo 

no final do ano 

eu vou pra bahia 

Vou ligar pra você

alo alo maria 

vou dizer que te amo 

no final do ano 

eu vou pra bahia

e maria capoeira eu não largo não

já tentei mas meu coração

não vive sem ela não

tinha que perder a visão

e nunca escutar então

a voz do lamento

ver um jogo de são bento

explode meu coração

vou ligar pra você
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alo alo maria 

vou dizer que te amo 

no final do ano 

eu vou pra bahia 

Capoeira angola regional samba de roda e 

maculele

isso tá no meu sangue

tá perto de mim

só falta você

vou ligar pra você

alo alo maria 

vou dizer que te amo 

no final do ano 

eu vou pra bahia

A Manteiga Derramou

Vou dizer a meu sinhô

Que a manteiga derramou

E a manteiga não é minha

E a manteiga é de ioiô

Vou dizer a meu sinhô

Que a manteiga derramou

E a manteiga não é minha

E a manteiga é de ioiô

Vou dizer a meu sinhô

Que a manteiga derramou

A manteiga é de ioiô

Caiu na água e se molhou

Vou dizer a meu sinhô

Que a manteiga derramou

A manteiga é do patrão

Caiu no chão e derramou

Vou dizer a meu sinhô

Que a manteiga derramou

A manteiga não é minha

É pra filha de ioiô

Angola Ê Angola

(version one)

Angola ê- e- e angola á- a- a

Meu berimbau tá me chamando pra jogar

Angola ê- e- e angola á- a- a

Meu berimbau tá me chamando pra jogar

(version two)

Angola eee

angola aaa

o berimbau tá me chamando eu vou jogar

angola eee

angola aaa

o berimbau tá me chamando eu vou jogar

jogo de dentro jogo de fora

cavalaria meu barra vento

jogo de dentro jogo de fora

cavalaria sinhô são bento

angola eee

angola aaa

o berimbau tá me chamando eu vou jogar 

(version three)

Angola ê angolá angola ê mandiguera angolá

angola ê angolá angola ê mandiguera angolá

vou mimbora pra bahia amanhã eu vou pra la

vou jogar a capoeira no mercado popular

angola ê angolá angola ê mandiguera angolá

(version four)

angola ê ê angola ê angola 

onde eu vim é de angola ê ê onde eu vim e 

de angola iaia 
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angola ê ê angola ê angola 

o angola ê ê vou jogar angola iaia 

angola ê ê angola ê angola 

no balanço deangola é é no balanço de 

angola angola

angola ê ê angola ê angola 

no joguinho de angola é é no joguinho de 

angola angola

angola ê ê angola ê angola 

meu pai vem de angola é é minha vem de 

angola angola

angola ê ê angola ê angola 

quem quiser ver angola é é vem pra angola 

angola

angola ê ê angola ê angola

Angola Ê Camara

ô iaiá meu senhor mandou chamar ô iaiá

Ô iaiá

mas eu só vou quando acabar ô iaiá

Ô iaiá

ô no mercado popular ô iaiá

Ô iaiá 

vou vencer a guerra no paraná

Ô iaiá

Eu pedi angola

Angola é Angola é camará

Eu pedi angola

Angola é Angola é camará

Procourando capoeira

eu passei em Moçambique , eu subi fui a 

luanda

Eu desci fui a uganda , nada encontrei por lá

vim parar no meu Brazil Barôniu

Capoeira encontrei , joguei e estravaguei

isso é coisa de brasil

Eu pedi angola

Angola é Angola é camará

Eu pedi angola

Angola é Angola é camará

A Onda Rolou Na Praia

A onda rolou na praia

E voltou correndo ao mar

A onda rolou na praia

E voltou correndo ao mar

Capoeira balançou

No rolê voltou a jogar

Capoeira balançou

No rolê voltou a jogar

Meia- lua cortou o vento

Rasteira foi lá buscar

Capoeira balançou

No rolê voltou a jogar

Capoeira balançou

No rolê voltou a jogar

Segura seu moço

Deixa o corpo balançar

No toque do berimbau

Capoeira vai ter que rolar

Na cadência do atabaque

Quero ver nego pular

Capoeira balançou

No rolê voltou a jogar

Capoeira balançou

No rolê voltou a jogar

A Palha Do Coqueiro

Vento balançou a palha do coqueiro
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Vento balançou a palha do coqueiro

Coco que tava maduro

Despencou caiu primeiro

Coco que tava maduro

Despencou caiu primeiro

Lá na praia tem coqueiro

Quem plantou foi lemanjá

Se o coco tiver maduro

O vento vai derrubar

Vento balançou a palha do coqueiro

Vento balançou a palha do coqueiro

Coco que tava maduro

Despencou caiu primeiro

Coco que tava maduro

Despencou caiu primeiro

Coco maduro

Tomara que você caia

Mais não quebre a sapucaia

Quando o vento balançar

Vento balançou a palha do coqueiro

Vento balançou a palha do coqueiro

Coco que tava maduro

Despencou caiu primeiro

Coco que tava maduro

Despencou caiu primeiro

Na praia de amaralina

Na sombra do coqueiral

Tem roda de capoeira

No toque do berimbau

Vento balançou a palha do coqueiro

Vento balançou a palha do coqueiro

Coco que tava maduro

Despencou caiu primeiro

Coco que tava maduro

Despencou caiu primeiro

A Palma De Bimba

A palma estava errada

bimba parou outra vez

bata esta palma direito 

a palma de bimba e um dois tres

olha a palma de bimba 

E um dois tres

se voce e devoto de bimba

na roda ele vai lhe ajudar

mas se nao e sai correndo

que a roda ta aberta e o bicho vai pegar

e a palma de bimba e um dois tres

olha a palma de bimba 

E um dois tres

a quadra estava errada

bimba parou outra vez 

cante esta quadra direito

a palma de bimba e um dois tres

olha a palma de bimba 

E um dois tres

a iuna estava errada

bimba falou outra vez

nao matrate esta ave moleque

e a palma de bimba e um dois tres

olha a palma de bimba 

E um dois tres

a ginga estava errada

bimba parou outra vez

o ginga bonito moleque

e a palma de bimba e um dois tres

olha a palma de bimba 

E um dois tres

Apanha Laranja Menino
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Apanha laranja menino

Apanha laranja do chão

Defende o seu reino sózinho

Com a forca do seu coração

Apanha laranja menino

Apanha laranja do chão

Defende o seu reino sózinho

Com a forca do seu coração

Procurei meu amigo

Não veio

Sera que é meu amigo

Eu não sei

Me pediu amizidade

Eu dei

Me deixou na saudade

Outra vez

Quem faz uma faz duas

Faz tres

Ouem faz quatro faz cinco

Faz seis

Apanha laranja menino

Apanha laranja do chão

Defende o seu reino sózinho

Com a forca do seu coração

Apanha laranja menino

Apanha laranja do chão

Defende o seu reino sózinho

Com a forca do seu coração

Apanha Laranja No Chão Tico-Tico

(version one)

apanha laranja no chão tico-tico

Se meu amor foi embora eu não fico

Apanha laranja no chão tico-tico

Não é com mão nem com pe é com bico

Apanha laranja no chão tico-tico

(version two)

Apanha a laranja no chão tico tico

Se meu amor foi embora eu não fico

Apanha a laranja no chão tico tico

Meu abada é de renda e de fita

Apanha a laranja no chão tico tico

Não se apanha com a mão se apanha com 

bico

Apanha a laranja no chão tico tico

A Roda Começou

É a roda começou, a roda começou, a roda 

começou

É a roda começou, a roda começou, a roda 

começou

É madalena rojão, bota lenha no fogão

Pra fazer armação

É Hoje é dia de sol alegria de paiou

Vem curtir o verão

Que, que, que, que, que, que, que

Que, que, que, que, que, que, aa

Que, que, que, que, que, que, que

Que, que, que, que, que, que, aa

Aruanda Ê

Aruanda ê

Aruanda ê aruanda

Aruanda ê camará

Aruanda ê

Aruanda ê aruanda

Aruanda ê camará

Vem de dentro do peito
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Essa chama que acende

Meu corpo inteiro não pode parar

Eu sou mandingueiro de lá da bahia

Axé capoeira salve abadá

Aruanda ê

Aruanda ê aruanda

Aruanda ê camará

Oxalá que me guie

Por todo caminho

Não deixe na roda a fé me faltar

Sou vento que sopra eu sou capoeira

A luta de um povo prá se libertar

Aruanda ê

Aruanda ê aruanda

Aruanda ê camará

Aruande

Dim dim dim aruande

aruanda aruanda aruande

dim dim dim aruande

aruanda caboclo e cabece

dim dim dim aruande

aruanda caboclo e pra você

dim dim dim aruande

Ás Vezes Me Chamam De Negro

Ás vezes me chamam de negro

pensando que vão me humilhar

mas o que eles não sabem

é que só me fazem lembrar

que eu venho daquela raça

que lutou pra se libertar

que eu venho daquela raça

que lutou pra se libertar

que criou o maculelê

que acredita no candomblé

que tem o sorriso no rosto

a ginga no corpo e o samba no pé

que tem o sorriso no rosto

a ginga no corpo e o samba no pé

que fez surgir uma danca

uma luta que pode matar

capoeira arma poderosa

luta de libertação

brancos e negros na roda

se abraçam como irmãos

camarada o que é meu?

É meu irmão

meu irmão do coracão

é meu irmão 

Avisa Meu Mano

Avisa meu mano avisa meu mano 

avisa meu mano capoeira mandou me 

chamar

avisa meu mano avisa meu mano 

avisa meu mano capoeira mandou me 

chamar

capoeira é luta nossa da era colonial capoeira

é nasceu foi na bahia angola e regional 

avisa meu mano avisa meu mano 

avisa meu mano capoeira mandou me 

chamar
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Bahia Axe

(version one)

que bom estar com você 

Aqui nessa roda

Com esse conjuntu

bahia axé  axé bahia

bahia axé  axé bahia

os ventos que sopram taõ lindos  sombre os 

coqueirais  isso é demais

io io io io  io io io io

io io io io  io io io io

(version two)

que bom

estar com vocês

aqui nesta roda

com este conjunto

bahia axé axé bahia

bahia axé axé bahia

Io ioioioioo

ioioioo

ioioioo

io ioioioioo

ioioioo

ioioioo

o vento

que venta tão lindo

entre os coqueirais

isso é demais

io ioioioioo

ioioioo

ioioioo

io ioioioioo

ioioioo

ioioioo

bahia axé axé bahia

bahia axé axé bahia 

Bahia Começa Com B

Bahia começa com b

Bahia termina e ia

Bahia começa com b

Bahia termina e ia

Berço e mae da capoeira

Meu amigo era a bahia

Bahia começa com b

Bahia termina e ia

Vim falar dos velhos mestres

Que viveram na bahia

Bahia começa com b

Bahia termina e ia

Bahia eee bahia aaa

Bahia De Outrora

Na bahia de outrora de mestre pastinha 

mestre valdemar 

ladainhas de angola onde o canto me faz 

recordar 

do tempo que era tão bom onde eu queria 

viver 

conhecer toda a mandinga toda a malícia e 

também o saber 

ai ai aaaai ai ai saudade que eu tenho demais 

ai ai aaaai ai ai 

do tempo que não volta atrás 

ai ai aaaai ai ai 

quando bimba era rapaz 

ai ai aaaai ai ai 
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era um tempo bom demais 

ai ai aaaai ai ai 

capoeira era jogada o capoeirista que tinha 

valor 

era um tempo que não tinha grupo que não 

tinha mestre de graduação 

os olhos ensinavam a jogar cada um tinha a 

sua expressão 

o aluno era discípulo aprendia com o mestre 

toda a lição 

ai ai aaaai ai ai saudade que eu tenho demais 

ai ai aaaai ai ai 

seu pastinha lá no cais 

ai ai aaaai ai ai 

valdemar do pero vaz 

ai ai aaaai ai ai 

era um tempo bom demais 

ai ai aaaai ai ai

Bahia De Qualquer Maneira

Esse ano eu vou pra bahia de qualquer 

maneira

esse ano eu vou pra bahia de qualquer 

maneira

vou tocar berimbau

vou da solta mortal

vou jogar capoeira

vou tocar berimbau

vou da solta mortal

vou jogar capoeira

a meia-lua mata você

a meia-lua mata você

Bahia Dos Todos Os Santos

Bahia dos todos os santos

bahia dos orixas

bahia de mãe menina

mãe menina to gantois

bahia dos todos santos

bahia dos orixas

bahia de mãe menina

mãe menina to gantois

bahia dos angoleiros

bahia dos regionais

bahia dos angoleiros

no mercado popular

bahia dos angoleiros

bahia dos regionais

bahia dos angoleiros

no mercado popular

bahia de joão pequeno

bahia de curio

bahia de boca rica

mestre lua de bobo

bahia de joão pequeno

bahia de curio

bahia de boca rica

mestre lua de bobo

Bahia Manda Seu Axé Pra Mim

(version one)

bahia manda seu axé pra mim

bahia manda seu axé pra mim

Bahia manda seu axé pra mim

bahia manda seu axé pra mim

dos velhos mestres que viveram na bahia

manda pra mim o seu axé e também sua 

magia
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bahia manda seu axé pra mim

bahia manda seu axé pra mim 

toda energia do toque do berimbau

manda também toda magia da capoeira 

regional 

bahia manda seu axé pra mim

bahia manda seu axé pra mim

de santo amaro me mande o maculele

o sabor do cacao e o azeite de dende

bahia manda seu axé pra mim

bahia manda seu axé pra mim

(version two)

bahia manda seu axé pra mim

bahia manda seu axé pra mim

bahia manda seu axé pra mim

bahia manda seu axé pra mim 

bahia e terra de bimba aberre e waldemar 

bahia manda seu axe p'ra mim

bahia manda seu axé pra mim

bahia manda seu axé pra mim

bahia me manda cacao dende e acaraje 

bahia manda seu axe p'ra mim

bahia manda seu axé pra mim

bahia manda seu axé pra mim

bahia me manda alegria bahia me manda 

amor bahia manda seu axe p'ra mim

Balança O Galho Pra Folha Cair No Chão

balança o galho pra folha cair no chão

balança o galho pra folha cair no chão

eu vim falar de mestre bimba de besouro e 

valdemar 

vim falar de mestre bimba o criador da 

regional

balança o galho pra folha cair no chão

balança o galho pra folha cair no chão

eu vim falar de mestre bimba de pastinha e 

valdemar

mas valente igual besouro eu nunca vi 

ninguém falar

balança o galho pra folha cair no chão

balança o galho pra folha cair no chão

eu vim falar de seu pastinnha de besouro e 

valdemar 

vim falar de mestre bimba o criador da 

regional

balança o galho pra folha cair no chão

balança o galho pra folha cair no chão

Banda De Costas Tombo Na Ladeira

Banda de costas tombo na ladeira

segura moço que esse tombo é capoeira

banda de costas tombo na ladeira

segura moço que esse tombo é capoeira

a quanto tempo que eu não vejo um floreio

nem um jogo ligeiro só termina em agarrão

agora é moda o capoeira puxar peso

diz que é pra perder o medo e finalizar no 

chão

banda de costas tombo na ladeira

segura moço que esse tombo é capoeira

banda de costas tombo na ladeira

segura moço que esse tombo é capoeira

banda de costas tombo na ladeira

segura moço que esse tombo é capoeira 

Barauna Caiu Quanto Mais Eu

Barauna caiu quanto mais eu
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Barauna caiu quanto mais eu 

quanto mais eu quanto mais eu 

barauna caiu quanto mais eu 

quanto mais eu colego velho 

barauna caiu quanto mais eu

Batalha De Camujerê

Hê hê hê hê

eu venci a batalha de camujerê

hê hê hê hê

eu venci a batalha não posso morrer

hê hê hê hê

capoeira de angola me ajudou a vencer

hê hê hê hê

Bate Batuque Bate

Olha ai meia lua por cima do corpo

navalha no rosto

a calça engomada não toca no chão

a capoeira

bate batuque bate

a meia lua

bate batuque bate

rasteira

bate batuque bate

ponteira

bate batuque bate

mandinga

bate batuque bate

berimbau

capoeira mandinga faca de cumes

não erra não

olha o negro ligeiro

derruba rasteira

confirma a razão

bate batuque bate

berimbau ta tocando

a roda formando

o bom capoeira não falta não

quer banguela

o jogo é bonito

olha a roda da capoeira

bate batuque bate

Bate No Batuque

O bate bate no batuque

o bate bate no batuque

o bate eu quero ver

quero ver quero ver quero ver

quero ver bate

quero ver quero ver quero ver

quero ver bate

Bate Palma Pra Ele

O menino é bom

Bate palma pra ele

É bom é bom

Bate palma pra ele

O menino é bom

Bate palma pra ele

É bom é bom

Bate palma pra ele

Beijo Na Boca

Berimbau de ouro que eu mandei buscar

Lá na vereda na serra do luar

Lá na chapada cachoeira no sertão arapuá
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Morena case comigo

Que eu nasci só pra te amar

Se eu pedir você me dá morena

Um beijo na boca

Dá me dá me dá morena

Um beijo na boca

Mas se eu pedir você me dá morena

Um beijo na boca

Beira Mar

Beira mar oio 

beira mar aia 

beira mar oio 

beira mar aia 

beira mar beira mar 

é de oio 

beira mar beira mar 

é de aia 

Beira mar auê　beira mar

Beira mar auê　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

O mar é morada de peixe

Eu quero ver quem vai jogar

Beira mar auê　beira mar

Beira mar auê　beira mar

Minha mãe chama maria

Lá da ilha de maré

No meio de tanta maria

Minha mãe não sei quem é

Beira mar auê  beira mar

Beira mar auê  beira mar

Berimbau Berimbau

Da bahia mandei vir

Berimbau berimbau

Um capoeira legal

Berimbau berimbau

Se você for na bahia

Berimbau berimbau

Nosso senhor do bôfim

Berimbau berimbau

Me traga um berimbau maneiro

Berimbau berimbau

Um viola pra mim

Berimbau berimbau

Berimbau Berimbau Berimbau

Berimbau berimbau berimbau

berimbau berimbau berimbau 

como é gostoso tocar berimbau 

berimbau berimbau berimbau 

toca angola e também regional 

berimbau berimbau berimbau 

a cabaça um arame um pedaço de pau 

berimbau berimbau berimbau 

como é gostoso tocar berimbau 

berimbau berimbau berimbau 

toca angola e também regional 

berimbau berimbau berimbau 

a cabaça um arame um pedaço de pau 

Berimbau Eê Berimbau 

Ê berimbau eê berimbau 

ê berimbau eê berimbau 

a cabaça um arame um pedaço de pau 
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como é gostoso tocar berimbau 

ê berimbau eê berimbau 

ê berimbau eê berimbau 

ê berimbau eê berimbau 

a cabaça um arame um pedaço de pau 

como é gostoso tocar berimbau 

ê berimbau eê berimbau

Berimbau Me Leva

Berimbau me leva e Capoeira vai jogar 

Berimbau me leva e Capoeira vai jogar 

Camarada venho de longe 

Trazendo meu berimbau 

Fazendo da capoeira 

Minha vida meu ideal 

Berimbau me leva e Capoeira vai jogar 

Berimbau me leva no passado 

Me leva nos tempos de crianca 

Onda a vida e a brincadeira 

E a saudade e uma lembranca 

Berimbau me leva e Capoeira vai jogar 

Berimbau me livra dos perigos 

Separe ador da traicao 

Seja sempre meu amigo 

Neste mundo de aprovacao 

Berimbau me leva e Capoeira vai jogar 

Nos caminhos que eu percorri 

A saudade foi minha companeira 

O destino que a gente nao escolhe 

O meu foi iacada pela capoeira 

Berimbau me leva e Capoeira vai jogar 

Na volta do berimbau 

Nos caminhos que eu passei 

Junto com quanto tristeza 

Eu cai mas me levantei 

Berimbau me leva e Capoeira vai jogar

Besouro Preto

Ô besouro preto 

ô besouro preto bará

ô besouro preto bará

ô besouro preto bará

ô besouro preto

ô besouro preto malvado

ô besouro preto malvado

ô besouro preto

ô besouro preto malvado

ô besouro preto malvado

ô besouro preto

ô besouro preto malvado

Bimba Mandou Os Alunos Jogar

Bimba mandou o mando pra jogar 

bimba mandou

o mandou pra jogar

o mandou mandou

o mandou pra jogar

e eu quero ver

o mandou pra jogar

e bimba mandou

o mandou pra jogar

Bom Jesus Da Lapa E

Oi bom jesus da lapa e

Oi bom jesus da lapa a

Oi bom jesus da lapa e

Oi bom jesus da lapa a

Oi bom jesus da lapa e
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Oi bom jesus da lapa a

Bota Molejo No Jogo

Bota molejo no jogo

bota suingue agora

olha o jogo regional

também miudinho e o jogo de angola

Bota molejo no jogo

bota suingue agora

olha o jogo regional

também miudinho e o jogo de angola

Hoje a roda tá boa

o coro esta animado

tem o mestre suasunna

o mestre joel e o mestre deputado

Bota molejo no jogo

bota suingue agora

olha o jogo regional

também miudinho e o jogo de angola

Pode chega mais pertinho

não fique ai acuado

venha joga miudinho

voce aqui sera bem chegado

Bota molejo no jogo

bota suingue agora

olha o jogo regional

também miudinho e o jogo de angola

Abra a mente garoto 

jogue bem descontraido

faça um jogo maroto

essa roda é de bamba e roda de amigo

Hoje é dia de festa

a capoeira esta da hora

solta o corpo menino

e bota mandinga que o jogo é de mola

Bota mandinga na ginga

bota dende no sapato

desce no chão quinem cobra

pula pra taz como um gato

Braço Forte

(version one)

ele é braço forte ele é perna dura ele e meu 

mestre ele ninguém segura

ele é braço forte ele é perna dura ele e meu 

mestre ele ninguém segura

oh caverinha êh caverinha ah ele meu mestre 

ninguém vai me segurar

oh caverinha êh caverinha ah ele meu mestre 

ninguém vai me segurar

ele é ligeiro no martelo a meia-lua da macaco 

esse dobrado mas não faz isto na rua

ele é ligeiro no martelo a meia-lua da macaco 

esse dobrado mas não faz isto na rua 

(version two)

Ele é braço forte ele é perna dura ele e meu 

mestre ele ninguém segura 

ele é braço forte ele é perna dura ele e meu 

mestre ele ninguém segura 

oh railson êh railson ah ele meu mestre 

ninguém vai me segurar 

oh railson êh railson ah ele meu mestre 

ninguém vai me segurar 

ele é ligeiro no martelo a meia-lua da macaco 

esse dobrado mas não faz isto na rua 

ele é ligeiro no martelo a meia-lua da macaco 

esse dobrado mas não faz isto na rua
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Brincadeira

Mas hoje é dia de festa

Eu jurei que não

Vou me importar

Se o batuque não sai

Como eu gosto

Se a morena não vai

Me olhar

Hoje eu quero jogar

Capoeira

Ver mandinga pra lá

E pra cá

Esse luta essa dança

Guerreira

Faz meu corpo se

Arrepiá

Brincadeira

Brincadeira

Mandingá

No molejo do

Corpo mamolejá
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Cabra mal

jogava angola tambem regional

cabra mal cabra mal

aprendí angola depois regional

cabra mal cabra mal

eu gosto angola eu gosto regional

cabra mal cabra mal

regional para corpo angolo ritual

cabra mal cabra mal

Cadê A Minha Corda

Cadê a minha corda

de laçar meu boi

cadê a minha corda

de laçar meu boi

cadê a minha corda

de laçar meu boi

Cajueiro

Vo manda lecô 

cajueiro 

vo manda loiá 

cajueiro 

vo menina linda 

cajueiro 

venho me buscar 

cajueiro 

leco 

cajueiro 

loia 

cajueiro

Cajuê (Vou Mandar Eu Vou)

Vou mandar eu vou

Cajuê

Eu mandar boiá

Cajuê

Ô menina linda

Cajuê

Venha me buscar

Cajuê

Mas eu vou

Cajuê

Boiá

Cajuê

Mandar eu vou

Cajuê

Eu mandar boiá

Cajuê

Camugerê

(version one)

dei um passeio com a filha de dona benta

Chama ela de pimenta é boa de rebolar

Sou capoeira também gosto de um esquenta

E de tanto esquenta esquenta eu tive que me 

casar

Camugerê como tá como tá

Camugerê

Como vai vos micê

Camugerê

Eu vou bem de saúde

Camugerê

Vim aqui pra lhe ver

Camugerê

Inheco inheco tico tico mela mela

Eu passei pela capela e vi dois padres no 
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altar

Eu dei um pulo dei dois pulos dei três pulos

Acabei pulando o muro não parei mais de 

pular

Camugerê

Você me disse que esse jogo é brincadeira

Que esse jogo é besteira e qualquer um pode 

jogar

Mas outro dia vi você cair na asneira

De entrar na roda brava e cansar de apanhar

Camugerê

Eu vinha descendo descendo pela ladeira

Tomei um tombo de bobeira um tombo de 

arrepiar

Tava de branco e chão sujo de poeira

Mas eu sou bom capoeira e safei sem me 

sujar

Camugerê

(version two)

como vai como tá

Camunjerê

Ô como vai vosmicê?

Camunjerê

Como vai de saude

Camunjerê

Para mim é um prazer

Camunjerê

Canarinho Da Alemanha

(version one)

canarinho da alemanha 

quem matou meu curió

eu jogo capoeira 

mestre bimba é o melhor ê

canarinho da alemanha 

quem matou meu curió

na roda da capoeira 

quero ver quem é melhor ê

canarinho da alemanha 

quem matou meu curió

eu jogo capoeira 

e pastinha é melhor ê

canarinho da alemanha 

quem matou meu curió

eu jogo capoeira 

na bahia é maceio ê

canarinho da alemanha 

quem matou meu curió

eu jogo capoeira 

canjiquinha é melhor ê

canarinho da alemanha 

quem matou meu curió

eu jogo capoeira 

caiçara tambem é ê

canarinho da alemanha 

quem matou meu curió 

Eu jogo capoeira 

mas pastinha é o maior

(version two)

canarinho da alemanha 

quem matou meu curió 

eu jogo capoeira 

na bahia e maceió 

canarinho da alemanha 

quem matou meu curió 

eu jogo capoeira 

mas meu mestre é melhor

canarinho da alemanha 

quem matou meu curió 
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quem tem fé em deus 

nunca cai em bozó 

canarinho da alemanha 

quem matou meu curió 

o segredo da lua 

quem sabe é o clarão do sol 

canarinho da alemanha

quem matou meu curió 

Cantei Pra Ioiô Cantei Pra Iaiá

Cantei pra ioiô cantei pra iaiá 

cantei pra ioiô cantei pra iaiá 

na roda de capoeira quero ver gunga falar 

na roda de capoeira quero ver gunga falar 

quero ver gunga falar quero ver gunga falar 

quero ver gunga falar quero ver gunga falar

Capitão Do Mato

Eu vou fugir

Eu vou capitão do mato

Eu vou fugir

Eu vou capitão do mato

Minhas mão tão calejadas

Minha alma está cansada

Já não aguento esse lugar

O quilombo dos palmares

Ajude a me curar

Eu vou fugir

Eu vou capitão do mato

Sem mim não tinha riqueza

Conheci fome e tristeza

E o chicote a me espancar

Vou prá perto de zumbi

Ele está a me esperar

Eu vou fugir

Eu vou capitão do mato

Capoeira Balança

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 capoeira balança mas não cai

cai cai cai cai

capoeira balança mas não cai

cai cai cai cai

foi voce quem me disse

que filho de bimba não cai

foi voce quem me disse

que filho de bimba não cai

cai cai cai cai capoeira balança mas não cai

cai cai cai cai

capoeira balança mas não cai

cai cai cai cai

Capoeira Capoeira

capoeira veio daqui

do quilombo de zumbi

como angola ela chegou

e aqui luta formou

negro fugia da senzala perseguido

e se escondia do alarido

pra lutar

olha armada meia-lua cabeçada

a rasteira e a queixada

pra matar

capoeira dizia capoeira fazia

liberdade p'ro negro
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liberdade p'ra vida

capoeira hoje em dia é da vida alegria

vem pra roda vamos jogar

oh oh oh oh oh oh

capoeira capoeira

oh oh oh oh oh oh

capoeira capoeira

oh oh oh oh oh oh

Capoeira De Angola

jogar capoeira de angola

não é brincadeira

menino vem ver lelê

com a cabeça no chão

vai saindo de aú

completando rolê

eu fui lá no cais da bahia

jogar capoeira

lembrei de pastinha de seu aberê lelê

capoeira de angola

não é brincadeira menino vem ver

jogar capoeira de angola

não é brincadeira

menino vem ver lelê

com a cabeça no chão

vai saindo de aú

completando rolê

camisa sempre falou

solte o corpo menino

deixe de falar

tem que ter sentimento

para capoeira de angola jogar

jogar capoeira de angola

não é brincadeira

menino vem ver lelê

com a cabeça no chão

vai saindo de aú

completando rolê

você diz que entra na roda

com ginga de corpo sabe balançar

tem que ser mandingueiro

para capoeira de angola jogar

Capoeira De Angola Me Chamou

capoeira de angola me chamou

le le o

abra a roda moçada que eu já vou

le le o

capoeira de angola me chamou

le le o

abra a roda moçada que eu já vou

le le o

capoeira de angola me chamou

le le o

abra a roda moçada que eu já vou

le le o

Capoeira De São Salvador

O meu mano

O que foi que tu viu lá

Eu vi capoeira matando

Ora meu deus também vi maculelê

Capoeira!

É jogo praticado na terra de são salvador

Capoeira!

É jogo praticado na terra de são salvador

Mas sou discípulo que aprendo

E mestre que dá lição

Na roda de capoeira
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Nunca dei meu golpe em vão

É jogo praticado na terra de são salvador

Capoeira!

É jogo praticado na terra de são salvador

É manuel dos reis machado

Ele é fenomenal

Ele é o mestre bimba

Criador da regional

É jogo praticado na terra de são salvador

Capoeira!

É jogo praticado na terra de são salvador

Ei capoeira é luta nossa

Da era colonial

E nasceu foi na bahia a

Angola e regional

É jogo praticado na terra de são salvador

Capoeira!

É jogo praticado na terra de são salvador

No dia que eu amanheço

Danado da minha vida

Planto cana descascada

Com seis dias tá nascida

É jogo praticado na terra de são salvador

Capoeira!

É jogo praticado na terra de são salvador

É jogo de liberdade

Jogo de libertação

Praticado na senzala

No tempo da escravidão

É jogo praticado na terra de são salvador

Capoeira!

É jogo praticado na terra de são salvador

Jogo de muita mandinga

Do escravo sofredor

Que queria se livrar

Do chicote do feitor

É jogo praticado na terra de são salvador

Capoeira!

É jogo praticado na terra de são salvador

Capoeira É Beleza

Capoeira não sai da minha cabeça 

Capoeira não sai do coração 

Capoeira quem joga é mandingueiro 

Capoeira é jogo de irmão 

Capoeira 

é beleza 

Capoeira 

é tradição 

Capoeira 

tem fundamento 

Capoeira 

é vibração 

Capoeira nasceu foi nos quilombos 

e no sofrimento da senzala 

O nego cantava a ladainha 

enquanto o cana cortada 

Capoeira 

é beleza 

Capoeira 

é tradição 

Capoeira 

tem fundamento 

Capoeira 

é vibração 

Na roda de capoeira 

pode se matar ou morrer 

Mas também se joga limpo 

que é bonito de se ver 

Capoeira 

é beleza 
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Capoeira 

é tradição 

Capoeira 

tem fundamento 

Capoeira 

é vibração 

Para ser bom capoeira 

não basta ter aptidão 

Tem que se jogar com a alma 

e cantar com o coração 

Capoeira 

é beleza 

Capoeira 

é tradição 

Capoeira 

tem fundamento 

Capoeira 

é vibração

Capoeira É Da Nossa Cor

(version one)

Au ê au ê au ê ê

E lê lê lê lê lê lê lê lê o

Au ê au ê au ê ê

E lê lê lê lê lê lê lê lê o

É cultura da raça brasileira

Capoeira

É da nossa cor

Berimbau

É da nossa cor

Atabaque

É da nossa cor

(version two)

auê auê auêrêê 

Lêlêlêlêlêlêlêlêlê ôô

auê auê auêrêê

Lêlêlêlêlêlêlêlêlê ôô 

tá no sangue da raça brasileira

Capoeira

é da nossa cor

berimbau

é da nossa cor

atabaque

é da nossa cor

o pandeiro

é da nossa cor

auê auê auêrêê  lêlêlêlêlêlêlêlêlê ôô

auê auê auêrêê

Lêlêlêlêlêlêlêlêlê ôô

Capoeira É Luta É Dança

Capoeira é luta é dança 

Capoeira é arte é magia 

Capoeira é luta é dança 

Capoeira é arte é magia 

Eu jogo a capoeira 

Pois ela é minha alegria 

Quando eu toco Berimbau 

Minha alma se contagia 

Pois viver sem Capoeira 

é uma grande agonia 

Meu coração logo para 

Meus olhos ja não brilham 

Com a falta de Capoeira 

Que é um vicio de alegria 

Capoeira é o meu jeito de ser 

Capoeira é minha filosofia 

Capoeira eu joguei ontem 
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Jogo hoje e jogo todo dia 

Capoeira é luta é dança 

Capoeira é arte é magia 

Capoeira é luta é dança 

Capoeira é arte é magia 

Capoeira dia e noite, colega velho 

Capoeira noite e dia 

Capoeira é luta é dança 

Capoeira é arte é magia 

Se não fosse a capoeira, colega velho 

Eu aqui não estaria 

Capoeira é luta é dança 

Capoeira é arte é magia 

Vou fazer da capoeira, colega velho 

A minha filosofia 

Capoeira é luta é dança 

Capoeira é arte é magia

Capoeira Está De Luto

Capoeira está de luto 

Berimbau entristeceu 

Atabaque ficou mudo 

O Capoeira morreu 

Meia Lua hoje é 

Lua inteira a clarear 

A alma do Capoeira 

Que lá no céu vai chegar 

Jogando no jogo da vida 

Capoeira não perdeu 

Mas nesse jogo da morte 

Capoeira não venceu 

Levou berimbau sagrado 

Da terra como troféu 

Para dar o toque de chegada 

Na hora de entrar no céu

Capoeira No Céu

Eu vou jogar

capoeira no céu

com mestre bimba caiçara e ezequiel

eu vou jogar

capoeira no céu

com mestre bimba caiçara e ezequiel

Capoeira No Terreiro

Capoeira de angola no terreiro

o so berimbau o so pandeiro

olha entra na roda mandingeiro

a roda ja vai comecar

e e e camarada

e e e a roda ja vai comecar

e e e camarada

e e e a roda ja vai comecar 

Capoeira o lê lê 

Capoeira não sai do pensamento 

capoeira não sai do coração 

capoeira é fundamento 

capoeira é tradiçao 

capoeira 

o lê lê 

capoeira 

o lá lá 

o lê lê o lê lê o lê lê o lá lá 

capoeira 

o lê lê 

capoeira 

o lá lá

Page 53 of 163



Capoeira Lyrics

Capoeira Me Chama

Dá Licença Meu Senhor

Iê a  iê ôô

Capoeira me chama dá licença meu senhor

Iê a  iê ôô

Capoeira me chama dá licença meu senhor

Capoeira me chama

E eu vou atender

Entro na roda sem medo

Com malícia e segredo

Pronto pra me defender

Iê a  iê ôô

Capoeira me chama dá licença meu senhor

Com um pouco de molejo

Vou de encontro ao berimbau

Quem não canta bate palma

Cabaça arame e um pedaço de pau

Capoeira Na Beira Do Mar

Foi no samba de roda que eu vi minha nega 

chorar

Perguntei o que foi minha preta

Agora você vai me falar

E ela com muita emoção

Chegou bem pertinho para me falar

Hoje sonhei com capoeira

Jogada bonita na beira do mar

Sonhei eu fui sonhar

Capoeira na beira do mar

Joguei eu fui jogar

Capoeira na beira do mar

O balanço de coco na beira do mar

Se o coqueiro e a baiana balançar

E la vou eu la vou eu e la vou eu

Vou com as ondas do mar

Vou jogar capoeira na beira do mar

O coqueiro e a baiana balançar

Capoeira Pula Moita

Capoeira que pula moita 

Sem saber pra onde vai 

Para mim é um filho perdido 

Andando sem destino 

A procura de um pai 

Esquecer suas raízes 

E até quem lhe ensinou 

Pulando de grupo em grupo 

Querendo ser professor 

Olha aqui meu camarada 

Agradeça ao seu mestre 

E a capoeira que tu aprendeu 

Assim diz o velho ditado 

Nunca cuspa no prato que você comeu 

Vai vai vai 

Vem vem vem 

Capoeira que pula moita 

Ele nunca vai ser ninguém, ora vai 

Vai vai vai 

Vem vem vem 

Capoeira que pula moita 

Ele nunca vai ser ninguém, ora vai 

Vai vai vai 

Vem vem vem

Capoeira Prá Estrangeiro

(version one)

Capoeira prá estrangeiro
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Meu irmão é mato

Capoeira brasileira

Meu compadre é de matá

Capoeira prá estrangeiro 

Meu irmão é mato

Capoeira brasileira

Meu compadre é de matá

Berimbau tá chamando

É a roda formando

Vai se benzendo prá entrar

O são bento de angola são bento pequeno 

cavalaria iúna

A mandinga do jogo

O molejo da esquiva

É prá não cochilar

Capoeira é ligeira

Ela é brasileira

Ela é de matá

Capoeira prá estrangeiro

Meu irmão é mato

Capoeira brasileira

Meu compadre é de matá

Olha o rabo de arraia

Olha aí a ponteira

E a meia lua prá matar

O mortal e o aú

O macaco e a rasteira

E o arastão prá derrubar

Galopante faceiro

Vai se preparando pra voar

Capoeira prá estrangeiro

Meu irmão é mato

Capoeira brasileira

Meu compadre é de matá

Olha o rabo de arraia

Olha aí a ponteira

(version two)

capoeira prá estrangeiro meu irmão

é mato

capoeira brasileira meu compadre

é de matar

capoeira prá estrangeiro meu irmão

é mato

capoeira brasileira meu compadre

é de matar

berimbau tá chamando

é a roda formando

vai se benzendo prá entrar

o toque é de angola são bento pequeno 

cavalaria iúna

a mandinga do jogo

o molejo da esquiva

é prá não cochilar

capoeira é ligeira

ela é brasileira

ela é de matar

capoeira é ligeira

ela é brasileira

ela é de matar

capoeira prá estrangeiro meu irmão

é mato

capoeira brasileira meu compadre

é de matar

capoeira prá estrangeiro meu irmão

é mato

capoeira brasileira meu compadre

é de matar

olha o rabo de arraia

olha aí a ponteira

e a meia lua prá matar

o mortal e o aú
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o macaco e a rasteira

e o arastão prá derrubar

galopante faceiro

vai se preparando pra voar

capoeira é ligeira

ela é brasileira

ela é de matar

capoeira é ligeira

ela é brasileira

ela é de matar

Capoeira Rezava Abaixado

Capoeira rezava 

Abaixado ao pé do berimbau

capoeira rezava 

Abaixado ao pé do berimbau

berimbau bateu

Camafeu chamou pra jogar

O berimbau

berimbau bateu

Camafeu chamou pra jogar

olha a mulata dos olhos verdes

Saia rendada

olha a mulata dos olhos verdes

Saia rendada

berimbau bateu

Camafeu chamou pra jogar

O berimbau

berimbau bateu

Camafeu chamou pra jogar

água de coco colar de ponta de patuá

água de coco colar de ponta de patuá

berimbau bateu

Camafeu chamou pra jogar

O berimbau

berimbau bateu

Camafeu chamou pra jogar 

O camafeu

chamou pra jogar

o camafeu

chamou pra jogar

Capoeira 

Sim Sim Sim 

Capoeira Meu Amor

Capoeira

Sim sim sim

capoeira

Meu amor

capoeira

sim sim sim

capoeira

meu amor

capoeira da bahia

capital de salvador

capoeira

sim sim sim

capoeira

meu amor

hoje sou um grande aluno

pra amanhã ser professo

capoeira

sim sim sim

capoeira

meu amor

e eu nunca fugi da roda

meu amigo eu não fujo não senhor

capoeira

sim sim sim

capoeira
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meu amor

mas porque sou um capoeira

um capoeira de valor

capoeira

sim sim sim

capoeira

meu amor

capoeira

sim sim sim

capoeira

meu amor

capoeira

sim sim sim

capoeira

meu amor

Capoeira Tem Um Faro

Capoeira tem um faro parece até radar

sete léguas de distância onde o berimbau 

tocar

e lê lê lê o

o lê lê o lê lê o lê lê

e lê lê lê o

lê lê lê o lê lê lê o

e lê lê lê o

o capoeira é vidente toda vez sempre aceso

se quiser ele pegar um martelo já levou

e lê lê lê o

o lê lê o lê lê o lê lê

e lê lê lê o

lê lê lê o lê lê lê o

e lê lê lê o

o capoeira é inteligente astuto malicioso

velocidade na mente com jeito audacioso

e lê lê lê o

o lê lê o lê lê o lê lê

e lê lê lê o

Capoeira É Um Ritmo Quente

Capoeira capoeira

é um ritmo quente que mexe com a gente 

eu vou chegar pra lá capoeira.

Capoeira capoeira

é um ritmo quente que mexe com a gente 

eu vou chegar pra lá capoeira.

Capoeira capoeira

em roda de mestre se aluno entra

ele pode apanhar.

Capoeira capoeira

é um ritmo quente que mexe com a gente 

eu vou chegar pra lá capoeira.

Capoeira capoeira

Casca Dura

(version one)

casca dura e madeira de lei

e' madeira de lei e madeira de lei

casca dura e madeira de lei

oi chegou a turma do mestre burgues

casca dura e madeira de lei

e' madeira de lei e madeira de lei

(version two)

Casca dura é madeira de lenha

é madeira de lenha é madeira de lenha

casca dura é madeira de lenha

é madeira de lenha é madeira de lenha

casca dura é madeira de lenha

é madeira de lenha é madeira de lenha
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Catarina (Rala Côco)

O rala côco

catarina

Fazer cocada

Catarina

O rala côco

Catarina

Não quebra nada

Catarina

Rala pra que

Catarina

Rala e vender

Catarina

Rala côco, rala côco, rala côco meu sinho

Rala côco, rala côco, rala côco meu sinho

Chico

Chico parauê rauêra

Chico parauê rauáá

Chico parauê rauêra 

Rárá rauêra uêra uêra uáá

Chico parauê rauêra

Chico parauê rauáá

Chico parauê rauêra 

Rárá rauêra uêra uêra uáá

Prepare o corpo que o chico chegou

É nego velho e têm histórias pra contar

Chico eu quero ver jogar

Eu quero ver jogar angola en regional

Chico parauê rauêra

Chico parauê rauáá

Chico parauê rauêra 

Rárá rauêra uêra uêra uáá

Mandinga disfarçada em dança

A dança da carnavial

Chico eu quero ver jogar

Eu quero ver jogar angola en regional

Chora Capoeira

Chora capoeira,

Capoeira chora,

O chora capoeira

Mestre bimba foi se embora.

Chora capoeira,

Capoeira chora,

O chora capoeira

Mestre bimba foi se embora.

O mestre bimba foi se embora,

Por favor tire o chapéu,

Mas não vai chorar agora,

Mestre bimba foi pro céu.

Chora capoeira,

Capoeira chora,

O chora capoeira

Mestre bimba foi se embora.

O mestre bimba foi se embora,

Mas deixou jogo bonito,

Deve estar jogando agora,

Numa roda no infinito.

Chora capoeira,

Capoeira chora,

O chora capoeira

Mestre bimba foi se embora.

O mestre bimba foi se embora,

Não tem virtude, nem mistério,

Berimbau tocou sereno,

Na porta do cemitério.

Chora capoeira,
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Capoeira chora,

O chora capoeira

Mestre bimba foi se embora.

Mestres de capoeira

Existem muitos por aí

Mas igual ao mestre bimba

Nunca mais vai existir

Chora capoeira,

Capoeira chora,

O chora capoeira

Mestre bimba foi se embora.

Mestre bimba foi- se embora

Para nunca mais voltar

Disse adeus à capoeira

E foi pro céu descansar

Chora capoeira,

Capoeira chora,

O chora capoeira

Mestre bimba foi se embora.

Atenção capoeirista

Por favor tire o chapéu

E mestre bimba está jogando

Numa roda lá no céu

Chora capoeira,

Capoeira chora,

O chora capoeira

Mestre bimba foi se embora.

No dia de sua morte

Berimbau silenciou

Sete dias de luto

Toda bahia ficou

Chora capoeira,

Capoeira chora,

O chora capoeira

Mestre bimba foi se embora.

O chora.

Chora capoeira,

Capoeira chora,

O chora capoeira

Mestre bimba foi se embora.

Chora Maria Chora

(version one)

E maria tava chorando

Porque seu amor foi embora

Ele foi, foi là prà beira do cais

Jogà capoeira de angola

Chora maria chora

Chora maria seu bem foi embora

Chora maria chora

Oi prà beira do cais jogador de angola

Chora maria chora

Chora maria porque a roda demora

Chora maria chora

A roda sò para no romper da aurora

Chora maria chora

Chora maria, maria agora

Chora maria chora

Quem mandou tu querer capoeira de angola

Chora maria chora

(version two)

chora maria chora

Essa hora ja está na hora

Chora maria chora

chora maria essa roda vai embora

Chora maria chora

chora maria essa roda e de angola

Chora maria chora
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Chora Viola

(version one)

chora viola ê, chora viola â,

chora viola, faz essa viola chorar,

chora viola ê, chora viola â,

chora viola, faz essa viola chorar,

camarade essa viola, eu trouxe do ceará,

chora viola ê, chora viola â,

chora viola, faz essa viola chorar,

chora viola ê, chora viola â,

chora viola, faz essa viola chorar,

é uma viola muito boa, é danada pra chorar,

chora viola ê, chora viola â,

chora viola, faz essa viola chorar,

(version two)

Chora viola ê, chora viola â, 

chora viola, chora viola viola,

chora viola ê, chora viola â,

chora viola, chora viola viola,

camarade essa viola, eu trouxe do ceará,

chora viola ê, chora viola â,

chora viola, chora viola viola, 

chora viola ê, chora viola â,

chora viola, chora viola viola,

é uma viola muito boa, é danada pra chorar,

chora viola ê, chora viola â,

chora viola, chora viola viola, 

chora viola ê, chora viola â,

chora viola, chora viola viola,

(version three)

e chora viola, chora,

Chora viola.

Chora

Chora viola.

Chora

Chora viola.

Chora

Chora viola.

Chora

Chora viola.

Chora

Cobra Lhe Morde

(version one)

Cobra lhe morde

senhor são bento

cobra mordeu

senhor são bento

cobra danado

senhor são bento 

(version two)

Queria ir mas agora não vou mais 

no caminho me apareceu uma cobra de 

corais 

e a cobra lhe morde 

senhor são bento 

e a cobra lhe morde 

senhor são bento 

e a cobra lhe morde 

senhor são bento 

mas que cobra valente 

senhor são bento 

o veneno da cobra 

senhor são bento 

ela vai te matar 

senhor são bento 
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olha que cobra malvada

senhor são bento 

ela vai te pegar 

senhor são bento 

oia o veneno da cobra 

senhor são bento 

ela vai te matar 

senhor são bento 

oia que cobra malvada 

senhor são bento 

ela vai te pegar 

senhor são bento 

oia o veneno da cobra

senhor são bento 

ela vai te matar 

senhor são bento 

oia que cobra malvada 

senhor são bento 

ela vai te pegar 

senhor são bento 

Cobra Verde

Eu pisei na cobra verde

Cobra verde é um bom sinal

É um bom sinal um bom sinal

Cobra verde é um bom sinal

Cochilou Jacaré Te Abraçou

Você quis entrar no rio,

Mas o rio é fundo e não dá pé,

Seu moço toma cuidado,

Com o bote do jacaré.

O cochilou, cochilou,

Cochilou, jacaré te abraçou

Cochilou, cochilou

Na beirada do rio o bicho te pegou

Cochilou, cochilou

Quem mandou cochilar, jacaré te abraçou

Cochilou, cochilou

Na beirada do rio o bicho te pegou

Você quis entrar no rio,

Mas o rio é fundo e não dá pé,

Seu moço toma cuidado,

Com o bote do jacaré.

O cochilou, cochilou,

Cochilou, jacaré te abraçou

Cochilou, cochilou

Na beirada do rio o bicho te pegou

Cochilou, cochilou

Quem mandou cochilar, jacaré te abraçou

Cochilou, cochilou

Na beirada do rio o bicho te pegou

Coração Matador

Quando eu vim da bahia encontri siria

coração matador

quando eu vim da bahia encontri siria

coração matador

sim quem vem la, sim quem vem la

sim quem vem la, quem vem la sou eu 

cavaleiro sou eu

sim quem vem la, sim quem vem la

sim quem vem la, quem vem la sou eu 

cavaleiro sou eu 

Corta Cana

Trabalha negro escravo, corta cana no 

canavial.
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O corta cana, corta cana, corta cana, nego 

velho,

Corta cana no canavial

O corta cana, corta cana, corta cana, nego 

velho,

Corta cana no canavial

Eu tive pai, eu tive mãe eu tive filha, mas 

perdi toda a família, a

Liberdade e o amor,

E hoje em dia eu só tenho dor e calo, 

trabalhando no embalo, do

Chicote do feitor.

O corta cana, corta cana, corta cana, nego 

velho,

Corta cana no canavial

Eu já fui rei, a minha mulher foi rainha, pela 

mata eu ia em dia,

Livre como animal,

Mas hoje em dia, sou como um bicho acuado, 

trabalhando

Acorrentado, preso no canavial

O corta cana, corta cana, corta cana, nego 

velho,

Corta cana no canavial

A alma negra nunca foi escravizada, correu 

menina levada,

Brincado no céu de lá,

Roubaram o sol, roubaram a noite e meu dia, 

só não roubaram a

Poesia que eu trago no meu cantar.

O corta cana, corta cana, corta cana, nego 

velho,

Corta cana no canavial

Eu sou guerreiro tenho fé e tenho crença, 

porque me firmo na

Benção, que ganhei do orixás,

Sou cana forte, sou membé cana caiana, 

minha doçura de cana, é

Ruim de me derrubar

O corta cana, corta cana, corta cana, nego 

velho,

Corta cana no canavial

Cruz Credo, Ave Maria

Cruz credo, ave maria 

eu cantava eu tocava

e ninguem respondia 

cruz credo, ave maria 

quanto mais eu cantava

ninguem respondia 

cruz credo, ave maria 

essa roda é de mudo

e eu não sabia 

cruz credo, ave maria 

eu plantei melão

e nasceu melancia 

cruz credo, ave maria 

vai parar todo mundo

na delagacia 

cruz credo, ave maria 

a irmã da minha mãe

só pode ser a minha tia 

cruz credo, ave maria

Cuidado Menino, Cuidado Meu Irmao!

Se voce entrar na roda voce vai cair no chao! 

(coro)

ai ai ai, camara, 

o le le, camara.

Voce vai cair no chao, camara.
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Cuidado menino, ou voce vai apanhar.

Se lutar com cascavel ele vai te derrubar!

(coro)

Cuidado menino, deixa de ser tao fogado,

na roda de capoeira voce nao esta 

classificado!

(coro)

Cuidado Moço

Cuidado moço

Que essa fruta tem caroço

Cuidado moço

Que essa fruta tem caroço

Pela rama que da a arvore

Sei da fruta que ela da

Essa fruta tem caroço

Ela pode lhe engasgar

Cuidado moço

Que essa fruta tem caroço

Cuidado moço

Que essa fruta tem caroço

Mais vale nossa amizade

Que dinheiro no meu bolso

Para quem sabe viver

Essa vida é um colosso

Cuidado moço

Que essa fruta tem caroço

Cuidado moço

Que essa fruta tem caroço

Ando com o corpo fechado

E um rosario no pescoço

Fui criado la na roça

Tomando agua de poço

Cuidado moço

Que essa fruta tem caroço

Cuidado moço

Que essa fruta tem caroço

Você jogava muito

No tempo que era moço

Já tá ficando velho

Olha as rugas no seu rosto

Cuidado moço

Que essa fruta tem caroço

Cuidado moço

Que essa fruta tem caroço

Cachorro que é esperto

Come a carne e roi o osso

A mulher quando não presta

Mata o cabra de desgosto

Cuidado moço

Que essa fruta tem caroço

Cuidado moço

Que essa fruta tem caroço

Curva De Rio

Curva de rio

Ponta de areia

Andei pela praia no rastro da sereia

Curva de rio

Ponta de areia

Andei pela praia no rastro da sereia

Prá jogar capoeira, tem idade não senhor

Gordo, velho, magro, moço, tem que ser 

improvisador

Berimbau comanda o jogo, com pandeiro e 

agogô

O atabaque no sentido que esse jogo me 

provoca

Macio feito uma mola, capoeira é de valor

Põe mandinga nesse jogo, berimbau já 
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reclamou

A onça turrou na mata, boi malhado assustou

No galho da seringueira, macaco já pulou

Na beira do rio eu vi sucuri laçar um boi

No meio da águas eu vi a sereia cantar

Do outro lado eu vi um mutum a voar
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Dà Dà Dà No Negro

No negro você não dà

Dà dà dà no negro

Mas se der vai apanhar

Dà dà dà no negro

No negro você não dà

Dà dà dà no negro

Jogue o negro para cima

Dà dà dà no negro

Deixa o negro vadiar

Dà dà dà no negro

No negro você não dà

Dà dà dà no negro

Dalila

Ê dalila, ilê ilê, dalila ô

ê dalila, ilê ilê, dalila ô

capoeira mandou lhe dizer, também capoeira 

mandou lhe chamar

capoeira mandou lhe dizer, também capoeira 

mandou lhe chamar

quero falar com dalila, dalila, dalila, dalila

quero falar com dalila, dalila, dalila, dalila

dalila, dalila

ê dalila, ilê ilê, dalila ô

vamos se embora dalila

ê dalila, ilê ilê, dalila ô

De Longe Eu Vinha Vindo

De longe eu vinha vindo,

escutei um som legal.

Não sabia o que era,

parecia um berimbau.

Mais pra perto eu fui chegando,

pra ouvir a barulheira,

vi uma roda de gente,

era a tal da capoeira,

um velho tava cantando,

seu lamento amargurado,

relembrando a juventude,

que deixou no seu passado.

Cantava velho, cantava menino,

e o resto do povo ficava ouvindo.

Cantava velho, cantava menino,

e o resto do povo ficava ouvindo. 

Dança Maneira

Esta dança maneira

que si chama capoeira nos

queremos jogar

queremos joga queremos bailar

esta dança maneira

que si chama a capoeira nos

queremos jogar 

que balança o corpo abrindo a mente em 

qualquer lugar

queremos joga queremos bailar

esta dança maneira

que si chama a capoeira nos

queremos jogar

quem entrou na roda de capoeira um dia 

sempre vai si lembrar

queremos joga queremos bailar 

esta dança maneira

que si chama a capoeira nos

queremos jogar
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De Onde Vem Camará

Camará, de onde é que vem camará.

Angola e angola e camará

camará, de onde é que vem camará.

Angola e angola e camará 

o lá de onde é que vem,

venho de angola, camará,

e maralen, trago o batuque e o candomblé,

olha meu camará, de onde é que vem 

camará.

Angola e angola e camará

camará, de onde é que vem camará.

Angola e angola e camará

Desenvolve Esse Jogo Que Eu Quero 

Aprender

e lá e lá e lá e, 

desenvolve esse jogo que eu quero aprender.

Lá e lá e lá e

desenvolve esse jogo que o povo quer ver.

Lá e lá e lá e

pega a biriba que eu quero aprender.

Lá e lá e lá e

já venci kung fu, já venci karatê.

Lá e lá e lá e

desenvolve esse jogo que o povo quer ver.

Lá e lá e lá e

Deu Sinal

Marimbondo marimbondo

deu sinal

marimbondo me mordeu

deu sinal

oi me mordeu foi no umbigo

deu sinal

mas se fosse mais prà baixo

deu sinal

o mundo estava perdido

deu sinal

marimbondo que è danado

deu sinal

marimbondo è venenoso

deu sinal 

Devagar, Devagar

Devagar, devagar

Devagar, devagarinho

Devagar, devagar

Cuidado com o seu pezinho

Devagar, devagar

Capoeira de angola é devagar

Devagar, devagar

Esse jogo é devagar

Devagar, devagar

Eu falei devagar, devagarinho

Devagar, devagar

Esse jogo bonito é devagar

Devagar, devagar

Falei devagar, falei devagar

Devagar, devagar

Dim, Dim, Dim, Lá Vai Viola

Dim, dim, dim, lá vai viola,

Segura esse nego no jogo de angola,

Dim, dim, dim, lá vai viola

E viola meu bem viola
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Dim, dim, dim, lá vai viola,

Segura menino esse corpo de mola

Dim, dim, dim, lá vai viola,

Dona Alice

ê dona alice

não me pegue não

não me pegue,

não me agarre,

não me pegue a mão.

Ê dona alice

não me pegue não

não me pegue,

não me agarre,

não me pegue a mão

Ê dona alice

não me pegue não

Dona Maria Como Vai Você

(version one)

E vai você, vai você?

Dona maria, como vai você?

E pega na vassoura como vai você.

Dona maria, como vai você?

E mais joga bonito que eu quero aprender.

Dona maria, como vai você?

E vai você, e vai você.

Dona maria, como vai você?

O joga bonito que eu quero aprender.

Dona maria, como vai você?

Como vai você, como vai você.

Dona maria, como vai você?

Como tá você, eu quero saber

dona maria, como vai você?

Como tá como passou, como vai você

dona maria, como vai você?

(version two)

E vai você, vai você?

Dona maria, como vai você?

E pega na vassoura como vai você.

Dona maria, como vai você?

E mais joga bonito que eu quero aprender.

Dona maria, como vai você?

E vai você, e vai você.

Dona maria, como vai você?

O joga bonito que eu quero aprender.

Dona maria, como vai você?

Como vai você, como vai você.

Dona maria, como vai você?

Como tá você, eu quero saber

dona maria, como vai você?

Como tá como passou, como vai você

dona maria, como vai você?

(version three)

Vai você, vai você

Dona maria como vai você?

Mas como passou, como vai você?

Dona maria como vai você?

Joga bonito que eu quero aprender

Dona maria como vai você?

Quero aprender a jogar com você

Dona maria como vai você?

Faça jogo de baixo que eu quero ver

Dona maria como vai você?

Como vai você, como vai você?

Dona maria como vai você?

Joga bonito que o mestre quer ver

Dona maria como vai você?
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Capoeira não é karaté

Dona maria como vai você?

Joga bonito pra mim aprender

Dona maria como vai você?

Ê como vai, como passou

Dona maria como vai você?

Dona Maria Do Camboatá

Dona maria do camboatá

Ela chega na venda ela manda botar

Dona maria do camboatá 

Ela chega na venda ela manda botar

Dona maria do camboatá 

Ela chama o menino e manda comprar

Dona maria do camboatá 

Se não tem, se não acha ela manda trocar

Dona maria do camboatá 

É do camboatá, é do camboatá

Dona maria do camboatá 

Volta na venda pra reclamar

Dona maria do camboatá 

Ela chega na venda e começa a gritar

Dona maria do camboatá 

Ela chega na venda e começa a gingar

Dona maria do camboatá 

Ela chega na venda e dá salto mortá

Dona maria do camboatá 

É do camboatá, é do camboatá

Dona maria do camboatá
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É Besouro

quando eu morrer, disse besouro 

quando eu morrer, disse besouro 

não quero choro nem vela 

tambem não quero barulho 

na porta do cemitério. 

Eu quero meu berimbau 

eu quero meu berimbau 

com uma fita amarela 

gravado com o nome dela. 

Ê o meu nome 

é besouro 

e como é meu nome? 

É besouro 

ohla lá siri de mangue 

todo tempo não é um 

ohla que você não aguenta 

a presa do quanhamun 

quando eu entro você sai 

quando eu saio você entra 

nunca vi mulher gamada 

que não fosse ciumenta. 

Ê o meu nome 

é besouro

E besouro chamado cordão d' ouro

E besouro,

chamado cordão d' ouro.

E besouro,

chamado cordão d' ouro.

Foi na bahia de são salvador,

jogava capoeira, pra mostrar o seu valor.

Foi na bahia de são salvador,

jogava capoeira, pra mostrar o seu valor.

Mandei benzer, meu berimbau na capela.

Mandei benzer, meu berimbau na capela.

Em homenagem a bimba, toquei iuna e 

benguela

em homenagem a bimba, toquei iuna e 

benguela

em homenagem a bimba, toquei iuna e 

benguela

em homenagem a bimba, toquei iuna e 

benguela

E Capoeira

E toma sentido 

No aperto da mão 

Que a Capoeira 

É historia e tradição 

Eleva o espirito 

Para me inspirar 

Jogo Capoeira 

Pra pode me libertar 

Eu falei Capoeira ai ai 

E capoeira ai aia 

É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá 

Eu falei Capoeira ai ai 

E capoeira ai aia 

Entrou pra historia 

No Brasil colonial 

Lutou em batalhas 

Virou luta nacional 

E deu volta ao mundo 

E o mundo virou 

Em terras alheias 

a todos encantou 

Eu falei Capoeira ai ai 

E capoeira ai aia 
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É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá 

Eu falei Capoeira ai ai 

E capoeira ai aia

E Capoeira, Ê Capoeirá

Eu venho lá da bahia,

trago um berimbau na mão,

eu toco cavalaria, 

gosto de fazer canção,

ninguém sabe o sofrimento,

ninguém sabe a minha dor,

capoeira como eu,

nunca teve um grande amor.

Uma vida de intriga,

cheia de desilusão,

todo mundo só me vê,

quando estou com a mão no chão,

quando eu grito, grito alto,

todo mundo me escutar,

você nunca experimente,

com capoeira brigar,

minha briga é só no pé,

medo não carrego não,

se um cara fala alto, 

leva logo um esporão.

Capoeira.

Ê capoeira, ê capoeirá

ê capoeira, ê capoeira

E, Capoeira, Tu Quer Me Matar

E, capoeira 

tu quer me matar

e, capoeira 

joga la que eu jogo ca 

e, capoeira 

tu quer me matar

e, capoeira 

joga la que eu jogo ca 

ja joguei com mestre bimba 

ja lutei com lampiao 

ja joguei com seu besouro

e tambem com riachao 

e, capoeira 

tu quer me matar

e, capoeira 

joga la que eu jogo ca 

aprendi a capoeira 

angola e regional 

e depois vim pra sao paulo 

pra poder ensinar

É Com O Pé Que Se Bate

Quem nunca jogou capoeira,

Ainda não sabe o que é bom,

É cultura brasileira,

Ensina o folclore,

E é luta da gente,

Quando se escuta o pandeiro,

Rimando com o atabaque,

O berimbau vem dizendo,

Não é com a mão,

É com o pé que se bate

Não é com a mão

É com o pé que se bate

Não é com a mão

É com o pé que se bate

Não é com a mão

É com o pé que se bate
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Não é com a mão

É com o pé que se bate

É De Couro De Boi

O meu berimbau tem cordão de ouro

Ie o meu atabaque 

É de couro de boi

E' De Manhã, Idalina Tà Me Chamando

Idalina tem o costume

De chamar e vai andando

E' de manhã, idalina tà me chamando

O idalina meu amor

Idalina tà me esperando

E' de manhã, idalina tà me chamando

De mandar e se vai andando

E' de manhã, idalina tà me chamando

Idalina tem o costume

Danado de falar de homem

E' de manhã, idalina tà me chamando

Idalina meu amor

Idalina tà me esperando

E' de manhã, idalina tà me chamando

E Defesa Ataque 

E' defesa, ataque

A ginga de corpo

E a malandragem

Capoeira

E' defesa, ataque

A ginga de corpo

E a malandragem

São francisco nunes

Preto velho meu avô

Ensinou para o meu pai

Mas meu pai não me ensinou

Capoeira

E' defesa, ataque

A ginga de corpo

E a malandragem

O maculelê

A danca do pau

A roda da capoeira

È no toque do berimbau

Capoeira

E' defesa, ataque

A ginga de corpo

E a malandragem

Eu ja tive em moçambique

Eu ja tive em guinè

Tô voltando de angola

Com o jogo de malè

Capoeira

E' defesa, ataque

A ginga de corpo

E a malandragem

Se você quiser aprende

Vai ter que praticar

Mas na roda de capoeira

E' gostoso de jogar

Capoeira

E' defesa, ataque

A ginga de corpo

E A Malandragem

E, e, tum tum tum

E, e, e, tum tum tum 

olha a pisada de lampião 
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e, e, e, tum tum tum 

lampião deseu a serra 

e, e, e, tum tum tum 

amanha e dia santo 

e, e, e, tum tum tum

E Garota, Larga De Besteira

E garota, larga de besteira,

fala pro seu pai te matricular na capoeira.

E garota, larga de besteira,

fala pro seu namorado te matricular na 

capoeira.

E garota, larga de besteira,

fala pro seu pai te matricular na capoeira

E Sacode A Poeira

E sacode a poeira, embalança, embalança, 

embalança 

E sacode a poeira, embalança, embalança, 

embalança 

Berimbau e feito de beriba, uma cabeça bem 

maneira 

Mestre Bimba que me deu 

Entra na roda, abre o peito e sai falando toca 

Iuna e banguela 

mostra o som que Deus lhe deu 

E sacode a poeira, embalança, embalança, 

embalança 

Casa de ferreiro espeto de pau 

Nao se meta comigo se vai se dar mal 

Se me de uma armada 

Eu dou uma rasteira 

Se nao de na capoeira 

Eu dou de berimbau 

Camarada

Eu Já Vou A Beleza

Eu já vou a beleza, eu já vou me embora

Eu já vou a beleza, eu já vou me embora

Eu já vou me embora, eu já vou a beleza

Eu já vou a beleza, eu já vou me embora

É Legal, É Legal

É legal, é legal

Jogar capoeira é um negócio legal

É legal, é legal

Oi tocar berimbau é um negócio legal

É legal, é legal

Tocar o pandeiro é um negócio legal

É legal, é legal

O som da bahia é um negócio legal

É legal, é legal

Jogar capoeira e tocar berimbau

É legal, é legal

Oi tocar atabaque é um negócio legal

É legal, é legal

Pernas pro ar é um grupo legal

É legal, é legal

(version two)

É legal, é legal

jogar capoeira e tocar berimbau

é legal, é legal

jogar capoeira e tocar berimbau

é legal, é legal 

É no balanço, é no balanciá
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É no balanço, é no balancié,

é no balanço, é no balanciá,

é no balanço, é no balancié,

é no balanço, é no balanciá,

e capoeira da muzenza, 

chegou foi na roda pra jogar.

É no balanço, é no balancié,

é no balanço, é no balanciá,

e minha vida é capoeira,

escuta que eu vou dizer,

meia lua e rasteira,

olha rabo de arraia,

pra si defender.

É no balanço, é no balancié,

é no balanço, é no balanciá,

e minha vida é capoeira,

escuta que eu vou falar,

meia lua e rasteira,

olha rabo de arraia,

pra matar

é no balanço, é no balancié,

é no balanço, é no balanciá

É, O, É O Inganga

É, o, é o inganga, vamos louvar saraganga, 

oinganga

vamos louvar saraganga, o inganga, vamos 

louvar saraganga, o inganga

é, o, é o inganga,vamos louvar saraganga, o 

inganga

Ê ogum ê

Ê ogum ê

oi tada que o ma lembê

ê ogum ê

oi tada que o ma lembê

ogum ê

tada que o ma lembê

ogum ê

tada que o ma lembê

ê lago ê

tada que o ma lembê

ô lago ê

tada que o ma lembê

Ê Paraná

(version one)

Ê, paraná

Paraná, paraná ê, paraná

Ê, paraná

Eu não vou na sua casa, paraná

Ê, paraná

Pra você não ir na minha, paraná

Ê, paraná

Porque você tem boca grande, paraná

Ê, paraná

Vai comer minha galinha, paraná

Ê, paraná

Puxa, puxa, leva, leva, paraná

Cê, paraná

Paraná está me chamando, paraná

Ê, paraná

Me chamando pra jogar, paraná

Ê, paraná

Minha mãe está me chamando, paraná

Ê, paraná

Vê que vida de moleque, paraná

Ê, paraná

(version two)
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Ê paraná, e paraná,

Terra da boa madeira, paraná

Ê paraná, e paraná,

Eu vim aqui aqui não vou voltar, paraná

Ê paraná, e paraná,

Eu quero ver você jogar, paraná.

Ê paraná, e paraná,

Eu quero ver você cantar, paraná.

Ê paraná, e paraná,

Eu vim aqui aqui não vou voltar, paraná

Ê paraná, e paraná,

Paraná, paranaué, paraná.

Ê paraná, e paraná,

Era , Era, Era, Eu Sou Mais A Capoeira

Era, era, era, eu sou mais a capoeira.

Era, era, era.

Ai essa luta brasileira

Era, era, era.

Mas eu sou mais acapoeira

Era, era, era.

Mas essa luta é brasileira.

Era, era, era

É Senzala, Senzala, Centro Cultural 

Senzala

é senzala, senzala, 

centro cultural senzala

é senzala, senzala, 

o essa voz que ninguém cala.

É senzala, senzala, 

o nosso canto te embala,

é senzala, senzala

É Só Prestar Atenção

É só prestar atenção, 

esta luta brasileira é capoeira meu irmão 

é só prestar atenção, 

esta luta brasileira é capoeira meu irmão 

é só prestar atenção, 

esta luta brasileira é capoeira meu irmão 

é só prestar atenção, 

esta luta brasileira é capoeira meu irmão 

agora eu quero ouvir berimbau 

agora eu quero ouvir berimbau 

agora eu quero ouvir o pandeiro 

agora eu quero ouvir o pandeiro 

agora eu quero ouvir atabaque

agora eu quero ouvir atabaque 

agora eu quero ouvir agogô 

agora eu quero ouvir agogô

agora eu quero ouvir reco-reco

agora eu quero ouvir reco-reco

Esse Gunga

Pega esse gunga me venda ou me dê

gunga não é meu, eu não posso vender

pega esse gunga me venda ou me dê

gunga não é meu, foi meu pai que me deu

pega esse gunga me venda ou me dê 

Este Gunga É Meu

este gunga é meu

este gunga é meu

esse gunga é meu e eu não posso vender

este gunga é meu

este gunga é meu
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este gunga é meu e não dou a ninguém

este gunga é meu

este gunga é meu

este gunga é meu foi meu pai quem me deu

Esse Ano Eu Vou 

Esse ano eu vou 

Para bahia de qualquer maneira

Esse ano eu vou para 

Bahia de qualquer maneira

Vou tocar berimbau,

Vou dar salto mortal, 

Vou jogar capoeira

Vou tocar berimbau,

Vou dar salto mortal,

Vou jogar capoeira

Essa Noite Eu Tive Um Sonho

Essa noite eu tive um sonho,

essa noite eu tive um sonho, aí meu deus,

com besouro mangangá,

ele me falou menino, tu precisa te cuidar.

Tão te jogando mandinga,

cuidado pra não pegar.

Tinha o corpo fechado.

Ele me falou assim.

Contra faca, navalhada.

Facão foice, e espadim.

Mas lá em maracangalha,

que tudo isso teve um fim.

Mataram besouro em maracangalha, 

com faca de tucum mandinga falha.

Mataram besouro em maracangalha, 

em maracangalha, em maracangalha.

Mataram besouro em maracangalha, 

com faca de tucum mandinga falha.

Mataram besouro em maracangalha, 

com faca de tucum mandinga falha.

Mataram besouro em maracangalha, 

em maracangalha, em maracangalha.

Mataram besouro em maracangalha, 

com faca de tucum mandinga falha.

Eu Aprendi Capoeira La Na Rampa E No 

Cais Da Bahia

Eu aprendi capoeira

La na rampa e no cais da bahia

Eu aprendi capoeira

La na rampa e no cais da bahia

Vim da ilha de maré na saveiro do mestre 

joão

Fui morar la na preguiça me criei na 

conceição

Eu descia o pelourinho eu subia a gamaleira

Eu passava o dia inteiro na roda de capoeira

Eu aprendi capoeira

La na rampa e no cais da bahia

Eu aprendi capoeira

La na rampa e no cais da bahia

Camafeu e pastinha jogava

Valdemar jogava com seu zacharias

Eu aprendi capoeira

La na rampa e no cais da bahia

O gringo filmava me fotografava

Eu pouco ligava também não sabia

Que minha foto ia sair no jornal

Na russia na frança e até na hungria

Capoeira é uma arte, capoeira é uma luta

Capoeira é um balé mais lindo da minha 
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bahia

Eu aprendi capoeira

La na rampa e no cais da bahia

Eu aprendi capoeira

La na rampa e no cais da bahia

Eu Não Sou Daqui 

Eu não sou daqui

eu sou de são salvador

eu fui discípulo de bimba

foi ele que me ensinou

eu quero ver

capoeira

eu sou de são salvador

eu fui discípulo de bimba

foi ele quem me ensinou

eu quero ouvir berimbau

eu quero ver a rasteira

na angola e regional

eu não sou daqui

capoeira

eu sou de são salvador

eu fui discípulo de bimba

foi ele quem me ensinou

Eu Perdi Meu Pavão

Eu perdi meu pavão lá na beira do rio,

onde fica o pavão.

Lá na beira do rio.

Eu perdi meu pavão

lá na beira do rio.

Onde fica o pavão.

Lá na beira do rio.

Eu perdi meu pavão

Eu Sou Angoleiro

(version one)

Eu sou angoleiro 

angoleiro e o que eu sou 

eu sou angoleiro 

angoleiro de valor 

eu sou angoleiro 

angoleiro salvador 

eu sou angoleiro 

angoleiro sim senhor 

eu sou angoleiro 

meu mestre me ensinou

eu sou angoleiro 

(version two)

Eu sou angoleiro, 

E angoleiro é o que eu sou

Eu sou angoleiro

Eu vim de salvador.

Eu sou angoleiro

E angoleiro é o que eu sou.

Eu sou angoleiro

Eu vim lá de salvador.

Eu sou angoleiro

E angoleiro, é angola.

Eu sou angoleiro

(version three)

Eu sou angoleiro

Angoleiro é que eu sou

Eu sou angoleiro

Angoleiro jogador

Eu sou angoleiro

Angoleiro na bahia
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Eu sou angoleiro

Angoleiro de valor

Eu sou angoleiro

Angoleiro sim sinhô

Eu sou angoleiro

Angoleiro de angola

Eu sou angoleiro

Angoleiro, sou angoleiro

Eu sou angoleiro

Angoleiro, jogo angola

Eu sou angoleiro

Em angola fiz meu nome

Eu sou angoleiro

Meu pai é angoleiro

Eu sou angoleiro

Angola jogo maneiro

Eu sou angoleiro

Angoleiro é meu nome

Eu sou angoleiro

Angoleiro imperador

Eu sou angoleiro

Angoleiro do brasil

Eu sou angoleiro

Eu Sou Capoeira Tambem So Maculele

Quando chego no mercado modelo, modelo 

na festa do amanhecer 

a morena começa a chamar 

perguntando, negão que vai fazer 

eu sou capoeira tambem so maculêlê 

e respondo

eu sou capoeira tambem so maculêlê 

la, la, lauá 

la, la, lauê 

lauê 

la, la, lauá 

la, la, lauê 

Eu Vi, Eu Vi

Fica na boca do rio

Tu tà correndo perigo

Malandro do papo branco

Jacarè è crocodilo

Isso tu que è camarada

Osso duro de roer

Menino toma cuidado

Olha là jacare quer te morder

Rastejando que nem cobra

Sem mexer no matagal

Saiu da boca do rio

Oi ai jacarè do pantanal

Assim diz o ditado

Vou dizer dessa maneira

Alende ero menino

Malandro marcou bobeira

Jacarè comeu demais

Foi dormir na capoeira

Foi ai que um dia eu vi

Malandro jacare vira carteira

Eu vi, eu vi jacare virou saco de bobeira

Eu vi, eu vi 

Vendendo couro de jacarè na feira  

Eu vi, eu vi 

Jacarè vacilou na capoeira               

eu vi, eu vi 

O dia que jacarè virou carteira         

Eu vi, eu vi 

Cochilou tomou rasteira                   

eu vi, eu vi
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Eu Vi Não Me Lembra Aonde Foi

Eu vi não me lembra aonde foi

Sucurilo ataca um boi

Eu vi não me lembra aonde foi

Eu Vi A Cegonha, Voando Pra Cá

Eu vi a cegonha, voando pra cá,

cuidado menino, ela quer te pegar.

Eu vi a cegonha, voando pra cá,

o voando prá cá, e voando, pra lá

eu vi a cegonha, voando pra cá,

o cegonha danada, ela quer me pegar.

Eu vi a cegonha, voando pra cá,

cuidado menino, ela quer te pegar.

Eu vi a cegonha, voando pra cá,

Eu Vi A Cutia Com Coco No Dente

(version one)

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 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,

Comendo farinha, olhando pra 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,

(version two)

Eu vi a cutia com coco no dente

Eu ví a cutia com côco no dente, 

comendo farinha com cocada quente 

eu ví a cutia com côco no dente, 

com côco no dente, com côco do dente

eu ví a cutia com côco no dente, 

Eu Vi Sinho, Eu Vi Sinha

Eu vi sinho, eu vi sinha,

o menino pulava pra quí,

o menino pulava pra cá.

Eu vi sinho, eu vi sinha,

e lá no cais da bahia,

eu vi mintirinha jogar.

Eu vi sinho, eu vi sinha,

e lá no cais da bahia,

eu vi mestre silas jogar.

Eu vi sinho, eu vi sinha,

e lá no cais da bahia,

eu vi paulão jogar.

Eu Viajo Pelo Mundo No Toque Do 

Berimbau

Eu viajo pelo mundo

no toque do berimbau

vou jogando a capoeira

de angola e regional

eu viajo pelo mundo

no toque do berimbau

no toque do berimbau

no toque do berimbau

eu viajo pelo mundo

no toque do berimbau

ele cura feria e

me livra do meu mal

eu viajo pelo mundo
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no toque do berimbau
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Facão Bater

O facão bateu em baixo

o capoeira subiu

o facão bateu em baixo

o capoeira subiu 

Faca De Ponta

Faca de ponta quer lhe furar

Cuidado moço que o negro quer lhe pegar

Faca de ponta quer lhe furar

Cuidado moço que o negro quer lhe pegar

Esse negro mandingueiro tá lhe armando 

uma emboscada

Espera você passar sozinho pela estrada

Escondido numa moita

Com sua faca amolada

Faca de ponta quer lhe furar

Cuidado moço que o negro quer lhe pegar

No toque do berimbau

O jogo é alei do cão

O negro levou rasteira

Na roda caiu no chão

Agora jura vingança

Com sua faca na mão

Faca de ponta quer lhe furar

Cuidado moço que o negro quer lhe pegar

Berimbau tocou são bento

Hoje o jogo é pra valer

Se você não der no negro

Ele vai dar em você

Faca de ponta quer lhe furar

Cuidado moço que o negro quer lhe pegar

Mas você é capoeira

E tem que usar mandinga

No molejo da esquiva

Pra que a faca não te atinja

Faca de ponta quer lhe furar

Cuidado moço que o negro quer lhe pegar

Faca De Tucum

faca de tucum

matou besouro mangangá

diz à história que mataram seu besouro

foi lá na bahia, santo amaro em salvador

morreu deitado dentro de rede de corda

de nada valeu mandinga

da tradição não se salvou

faca de tucum

matou besouro mangangá 

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

dormi sonhando

com o berimbau tocando

vejo roda com besouro e paraná

fico lembrando desses mestres do passado

sinto um desejo danado

de capoeira jogar

faca de tucum

matou besouro mangangá

Festa Da Penha

Quatro domingos de outubro
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Quatro domingos de outubro

Tem festa da padroeira

Tem camelô vendendo argola

Tem beata rezadeira

E no meio da pracinha

Tem roda de capoeira

Pau pau, madeira pra lenha

São quatro domingos de roda da penha

Pau pau, madeira pra lenha

Vem chegando a roda da penha

Pau pau, madeira pra lenha

Quando chega o mês de outubro

Você tem que preparar

Reza pro santo, acende vela

Pra pode ir lá jogar

Pau pau, madeira pra lenha

Vem chegando a roda da penha

Pau pau, madeira pra lenha

Vem gente pagar promessa

Vem gente prá passear

Eu que sou capoerista

Vou pra roda jogar

Pau pau, madeira pra lenha

Quatro domingos de roda na penha

Pau pau, madeira pra lenha

Filho De Bimba Não Pode Cair

(version one)

Cai a chuva, vêm o vento

Corre agua da pedreira

Cai a folha do coqueiro

Cai a manga na magueira

Só não cai filho de bimba oi ia ia

Que é bamba de capoeira

O seguro menino o som vai subir

Filho de bimba não pode cair

Oi cuidado menino jogo vai subir

(version two)

Vem a chuva, vem o vento 

Vem a chuva, vem o vento 

Corre água na pedreira 

Cai a folha do cajueiro 

Cai a manga da mangueira 

Só não cai filho de Bimba 

Que é bamba de capoeira 

Oi cuidado menino que o jogo vai subir 

Filho de Bimba não pode cair 

Não pode cair, não pode cair 

Filho de Bimba não pode cair

Fogo De Palha

Iniciante, eu entendo a euforia 

Logo que você entrou nessa academia 

Tenho bem mais tempo e essa arte ainda me 

encanta 

Mas água demais, até mesmo, mata a planta 

Oi devagar se chega lá 

Devagar se chega lá 

Devagar se chega lá 

Devagar se chega lá 

Primeiro passo de um longo caminho 

Vá devagar, vá bem devagarinho 

Fogo de palha acaba logo, isso é um fato 

E é de grão em grão que a galinha enche o 

papo 

Oi, devagar se chega lá 

Devagar se chega lá 

Devagar se chega lá 

Devagar se chega lá 
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Tá com pressa de chegar 

Devagar se chega lá

Folha Seca

(version one)

eu pisei na folha seca

Eu vim fazer, choê, choâ.

Choê, choê, choê, choâ

Eu vim fazer, choê choâ

Mas quem não pode com mandinga

Não carrega patua

Eu vim fazer, choê, choâ.

Joga nego para cima 

Deixa o nego invadiar,

Eu vim fazer, choê, choâ.

(verson two)

Eu pisei na folha seca

e vi fazer chue-chua

chue, chue, chue, chua

eu vi fazer chue-chua

joga o nego para cima deixa o nego vadiar

eu vi fazer chue-chua

o guerreiro senzalero, essa cobra vai fumar

eu vi fazer chue-chua

mais quem nao pode com mandinga nao 

carrega patua

eu vi fazer chue-chua 

(version three)

Mas eu pisei na folha seca 

Eu ouvi fazer xuê, xuâ 

xuê, xuê, xuê, xuâ 

eu ouvi fazer xuê, xuâ 

xuê, xuê, xuê, xuâ 

eu ouvi fazer xuê, xuâ

Foi No Clarão Da Lua

Foi.....

Foi no clarão da lua,

que eu vi acontecer.

Num vale tudo com jiu-jitsu,

o capoeira vencer., mas foi.

Foi.....

Foi no clarão da lua,

que eu vi acontecer.

Num vale tudo com jiu-jitsu,

o capoeira vencer.

Deu armada, e deu rasteira,

meia lua e a ponteira,

logo no primeiro round,

venceu o capoeira, 

em baixo do ring,

mestre mintirinha vibrava,

tocando seu berimbal,

enquanto a muzenza vibrava. Foi.....

Foi no clarão da lua,

que eu vi acontecer.

Num vale tudo com jiu-jitsu,

o capoeira vencer.

Foi.....

Foi no clarão da lua,

que eu vi acontecer.

Num vale tudo com jiu-jitsu,

o capoeira vencer. 

Fui Lá Na Bahia

Fui lá na bahia buscar coco de dende

fui lá na bahia buscar coco de dende
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você é bom capoeira joga é pra povo ver

você é bom capoeira joga é pra povo ver

o terreiro de oio

o terreiro de aia

o terreiro de oio

o terreiro de aia

o no som do berimbau o pandiero vai marcar

o no som do berimbau o pandiero vai marcar
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Gamelera No Chão

Bentivi jogou

Gamelera no chão

Bentivi jogou

Gamelera no chão

Jogo que eu vi

Gamelera no chão

Jogo jogou

Gamelera no chão

Ginga Menina

Mas como é linda nossa Capoeira 

Mas como é linda nossa Capoeira 

Oh ginga, ginga menina 

Eu quero ver, você jogar 

Eu quero ver, você jogar 

Eu quero ver, você jogar 

Eu quero ver, você jogar 

Mas essa beleza 

foi deus quem me deu 

Mas essa beleza 

foi deus quem me deu 

Olha eu vi Januaria 

Olha eu vi Januaria 

Olha eu vi na Bahia 

em Salvador 

Mas eu vi lá em Minas 

lá em Belô 

Se você quer ver 

esta maravilha 

Vem pro meu brasil 

Vem pro meu brasil 

Vem pro meu brasil 

É quem tem pra te dar 

Vem pro meu brasil 

Vem pro meu brasil 

Vem pro meu brasil 

É quem tem pra te dar 

Oh ginga 

Ginga, ginga menina 

Eu quero ver, você jogar 

Eu quero ver, você jogar

Gunga E Meu

(version one)

gunga é meu, é meu, é meu

Gunga é meu, gunga é meu 

gunga é meu, é meu, é meu 

gunga é meu, gunga é meu 

gunga é meu foi meu pai que meu deu 

gunga é meu, gunga é meu 

o gunga é forte o esse gunga é meu 

gunga é meu, gunga é meu 

gunga é meu eu não dou a ninguem 

gunga é meu, gunga é meu 

(version two)

Gunga é meu

Gunga é meu

Gunga é meu

É meu, é meu, é meu

Gunga é meu

Gunga é meu
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Hê, Hê, Hê, Hê

Hê, hê, hê, hê 

Hê, hê, hê, hê 

eu venci a batalha de camujerê 

hê, hê, hê, hê 

eu venci a batalha não posso morrer 

hê, hê, hê, hê 

capoeira de angola me ajudou a vencer 

hê, hê, hê, hê

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 pede 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

pula daqui, joga pra lá

discípulo de bimba

chegou pra jogar

e hoje tem capoeira

no toque da viola chega pra roda 

E vamos jogar

olha pega a beriba e começa a tocar

pandeiro, atabaque não pode faltar

no jogo ligeiro que lá na bahia

aprendi a jogar

e hoje tem capoeira

no toque da viola chega pra roda

e vamos jogar

Horácio Do Mato

horácio do mato por ser malcriado chegou na 

bahia morreu,

balão subiu, balão desceu,

horácio do mato por ser malcriado chegou na 

bahia morreu,

balão subiu, balão desceu,

horácio do mato por ser malcriado chegou na 

bahia morreu,

balão subiu, balão desceu,

horácio do mato por ser malcriado chegou na 

bahia morreu,

balão subiu, balão desceu
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Iaiaioio

Quando o meu mestre se foi

Toda a bahia chorou

Iaia ioio

Iaia ioio iaia ioio

Oi menino comigo aprendeu (2x)

Aprendeu a jogar capoeira aprendeu

Quem me ensinou já morreu (2x)

O seu nome esta gravado

Na terra onde ele nasceu

Salve o mestre bimba

A bahia de maré

Salve o mestre que me ensinou

A mandinga de bater com o pé

Iaia ioio

Iaia ioio iaia ioio

Mandingueiro

Venho de malé bolência

Era ligeiro o meu mestre

Que jogava conforme a cadência

No bater do berimbau

Salve o mestre bimba

Criador da regional

Salve o mestre bimba

Iaia ioio

Iaia ioio iaia ioio

Aprendeu meia- lua aprendeu

Oi martelo, rabo- de- arraia

Jogava no pé da ladeira

Muitas vezes na beira da praia

Salve são salvador

A bahia de maré

Salve o mestre que me ensinou

A mandinga de bater com o pé

Iaia ioio

Iaia ioio iaia ioio

Quando meu mestre se foi

Toda a bahia chorou

Iaia ioio

Iaia ioio iaia ioio

Imbirimba É Pau É Madeira

Imbirimba é pau é madeira

Madeira de maçaranduba 

madeira de jacaranda 

imbirimba é pau é madeira 

madeira pra tocar 

imbirimba é pau é madeira 

madeira pra tocar 

imbirimba é pau é madeira

Iê Parana

Iê parana

Parana parana iê parana

iê parana

É para boa maneira

iê parana

Quero ouvir vocês cantar

iê parana

Meia lua e rasteira

iê parana

Na roda de capoeira

iê parana

Parana parana iê parana

iê parana

Parana parana iuâ parana

iê parana

Quero ver vocês jogar parana

iê parana

Meu para parana iê parana
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iê parana

Meu para é melhor que você parana

iê parana

E o coro vai ajudar parana

iê parana

Terra boa de morar parana

iê parana

Terra que você planta dar parana

Isso É Coisa Da Gente

Se você faz um jogo ligeiro

Dá um pulo pra lá e pra cá

Não se julgue tão bom capoeira

Que a capoeira não é tão vulgar

Para ser um bom capoeirista

Pra ter muita gente que lhe dè valor

Você tem que ter muita humildade

Tocar instrumentos, ser um bom professor

O capoeira faz chula bonita

Canta um lamento com muito emoção

Quando vê seu mestre jogando

Sente alegria no seu coração

Ele joga angola miudinho

Se a coisa esquenta não corre do pau

Tem amigos por todos os lados

Um grande sorriso também não faz mal

Isso é coisa da gente,

Ginga pra lá e pra cá

Mexe o corpo ligeiro,

A mandinga não pode acabar

Isso é coisa da gente,

Ginga pra lá e pra cá

Mexe o corpo ligeiro,

A mandinga não pode acabar

Isso é coisa da gente,

Ginga pra lá e pra cá
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Jogador, Jogador

Jogador, jogador

Jogador de capoeira

Jogador, jogador

Jogue e não faça besteira

Jogador, jogador

Jogador de capoeira

Jogador, jogador

Jogar Capoeira De Angola

Jogar capoeira de angola

Não é brincadeira

Menino vem ver lelê

Com a cabeça no chão

Vai saindo de aú

Completando rolê

Jogar capoeira de angola

Não é brincadeira

Menino vem ver lelê

Com a cabeça no chão

Vai saindo de aú

Completando rolê

Eu fui lá no cais da bahia

Jogar capoeira

Lembrei de pastinha de seu aberê lelê

Capoeira de angola

Não é brincadeira menino vem ver

Jogar capoeira de angola

Não é brincadeira

Menino vem ver lelê

Com a cabeça no chão

Vai saindo de aú

Completando rolê

Porquinho sempre falou

Solte o corpo menino

Deixe de falar

Tem que ter sentimento

Para capoeira de angola jogar

Jogar capoeira de angola

Não é brincadeira

Menino vem ver lelê

Com a cabeça no chão

Vai saindo de aú

Completando rolê

Você diz que entra na roda

Com ginga de corpo sabe balançar

Tem que ser mandingueiro

Para capoeira de angola jogar

Jogo Arrepiado

Lá na mata escura, o galo cacarejou 

Nessa roda mandingueira o jogo arrepiou 

Lá na mata escura, o galo cacarejou 

Nessa roda mandingueira o jogo arrepiou 

O lê lêo, o jogo arrepiou 

O lê lêo, o jogo arrepiou 

Quem não quer melar o dedo, não come do 

vatapá 

Quem não tem o couro grosso nessa roda vai 

sobrar 

Quem não quer melar o dedo, não come do 

vatapá 

Quem não tem o couro grosso nessa roda vai 

sobrar 

O lê lêo, o jogo arrepiou 

O lê lêo, o jogo arrepiou

Jogo Da Basula

Lá na ilha de luanda
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Lá na ilha de luana

Pescador ja vem do mar

Vem trazendo bom pescado

Graças á velha que anda

Iemanjá, nossa rainha do mar

No jogo da basula

Negro vai te derrubar

Cuidado menino,

Pescador já vem do mar

No jogo da basula

Negro vai te derrubar

Pescador tem tradição

Para seu filho ensinar

Vem trazendo bom pescado

Para mucequa prepara

No jogo da basula

Negro vai te derrubar

Do tronco do imbondeiro

Faz- se casa para morar

Jogo De Dentro, Jogo De Fora

(version one)

jogo de dentro, jogo de fora

jogo bonito este jogo de angola

jogo de dentro, jogo de fora

valha-de deus, minha nossa senhora

jogo de dentro, jogo de fora

capoeira bonita, capoeira de angola

jogo de dentro, jogo de fora 

(version two)

Jogo de dentro, jogo de fora

Jogo bonito esse jogo de angola 

jogo de dentro, jogo de fora 

jogo manhaso esse jogo de angola 

jogo de dentro, jogo de fora 

jogo bonito, berimbau e viola 

jogo de dentro, jogo de fora 

jogo prá deus e prá nossa senhora 

jogo de dentro, jogo de fora 

jogo bonito quero ver agora 

(version three)

Jogo de dentro, jogo de fora

Valha- me deus, minha nossa senhora

Jogo de dentro, jogo de fora

Toma cuidado com o jogo de angola

Jogo de dentro, jogo de fora

Não tem falsidade no jogo de angola

Jogo de dentro, jogo de fora

Êste jogo é manhoso, é o jogo de angola

Jogo de dentro, jogo de fora

Jogo de dentro é de jogo de angola

Jogo de dentro, jogo de fora

Jogo bonito é pra nossa senhora

Jogo de dentro, jogo de fora

Jogo bonito quero ver agora

Jogo de dentro, jogo de fora
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Láaa Lauê Lauê Lauê Lauá

Bem-te-vi vuô, vuô

bem-te-vi vuô, vuô, deixa voar

lá lauê lauê lauê lauá

lá lauê lauê lauê lauá

que som o que arte e essa de luta e 

brincadeira

que roda maravilhosa e essa é o capoeira sul 

da bahia

em cada som em cada toque em cada ginga 

tem um estilo de jogo

em cada som em cada toque em cada ginga 

tem um estilo de jogo 

lauê lauê lauá

lá lauê lauê lauê lauá

lá lauê lauê lauê lauá

Laça O Boi, Vaqueiro

E laça o boi vaqueiro, 

esse boi quer me pegar.

Laça o boi vaqueiro

na ladeira do curral.

Laça o boi vaqueiro

esse boi quer me matar.

Laça o boi vaqueiro

Lá Na Bahia

Lá na bahia

Corre água sem chover

Lá na bahia

Corre água sem chover

A água doce do coco é doce

Eu também quero beber

Á água do coco é doce

Eu também quero beber

Na fazenda estiva

Nas terras de jacobina

Comecei a capoeira

Do famoso mestre bimba

E foi morar lá no bairro da lapinha

Conhecendo velhos mestres

Valdemar e seu traíra

Lá na bahia

Corre água sem chover

Treinou sequência

Fez cintura desprezada

Jogo duro esquenta banho

Junto da rapaziada

Depois de duro trabalho

Depois de muito treinar

Veio pro rio de janeiro

Lá na bahia

Corre água sem chover

Lavadeira

Lava, lava, lavadeira

A roupa do capoeira

Porque hoje é domingo

Amanhã segunda feira

Hoje a festa é no bonfim

Amanhã é na ribeira

Oi, vai ter roda de samba

E jogo de capoeira

Moleque, tome cuidado

Com o tombo da ladeira

Sua roupa está limpa

Coitada da lavadeira

Lava, lava, lavadeira
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A roupa do capoeira

Lá Vai, Lá Vai O Sol

Lá vai, la vai, o sol,

e por cima do morro vai o sol.

Lá vai, la vai, o sol

e por cima do morro vai o sol.

Lá vai, la vai, o sol

olha sol, olha o sol, olha o sol, olha o sol.

Lá vai, la vai, o sol

e por cima do morro vai o sol.

Lá vai, la vai, o sol

La Vai Viola

Iêê là vai viola

Tin , tin , tin , tin la vai viola

Mas que jogo bonito esse jogo de angola

Tin , tin , tin , tin la vai viola

Iêê là vai viola

Tin , tin , tin , tin la vai viola

Viola meu bem viola

Tin , tin , tin , tin la vai viola

Lá Vem Vindo, Lá Vem Só

Lá vem vindo, lá vem só 

É Capoeirista, com a força maior 

Lá vem vindo, lá vem só 

A força divina com a força maior 

Lá vem vindo, lá vem só

Le La Lae Lae La

Le la lae lae la

La lae lae la

Le le le le la la

Le la lae lae la

La lae lae la

Le le le le la la

Berimbau chamou pro jogo

Pandeiro me respondeu

O atabaque já entrou

Mestre bimba apareceu

La lae lae la

Le la lae lae la

La lae lae la

Le le le le la la

Manoel dos reis machado

Criador da regional

Espalhando pelo mundo

Essa cultura national

La lae lae la

Le la lae lae la

La lae lae la

Le le le le la la

Lá no cais se batizou

A capoeira regional

Espalhando pelo mundo

Essa arte marcial

La lae lae la

Le la lae lae la

La lae lae la

Le le le le la la

La lae lae la

Le la lae lae la

La lae lae la

Le le le le la la

Lembra E, Lembra
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Lembra ê, lembra

lembra do barro vermelho

lemba ê, o lemba

lembra do vermelho barro

lemba ê, o lemba

Lembrança De Bimba

Quando eu toco meu pandeiro, iaiá

No terreiro de jesus

Quando eu 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

A capoeira

De bimba

A regional

De bimba

São bento grande

De bimba

Ajoelhado ao pé da cruz

A desprezada

De bimba

Toque de iúna

De bimba

A cavalaria

De bimba

Mestre bimba foi maior

Êh, êh, êh

Mestre bimba foi maior, camará

Êh, êh, êh

Mestre bimba foi maior

Leva Morena Me Leva

(version one)

leva morena me leva

Me leva pro seu bangalo

oi me leva morena

Me leva que hoje faz frio amanha faz calor

leva morena me leva

Me leva pro seu bangalo

oi me leva morena

Me leva que sou capoeira ja disse que sou

leva morena me leva

Me leva pro seu bangalo

oi me leva morena

Me leva me faz um denguinho me leva que eu 

vou

leva morena me leva

Me leva pro seu bangalo

oi me leva morena

Me leva eu sou capoeira de sao salvador

leva morena me leva

Me leva pro seu bangalo

morena faceira danada

Me leva pra baixo do seu cobertor

leva morena me leva

Me leva pro seu bangalo

oi me leva morena faceira eu sou capoeira 

me leva que eu vou

leva morena me leva

Me Leva Pro Seu Bangalo

(version two)

Leva morena me leva

Leva p'ro seu bangalo

Leva morena me leva

Que sou capoeira ja disse que sou

Leva morena me leva 
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Me leva pro seu bangalô

Leva morena me leva

Oue hoje faz frio amanha faz calor

Leva morena me leva 

Me leva pro seu bangalô

Leva morena me leva

Me leva p'ra baixo do seu cobertor

Leva morena me leva 

Me leva pro seu bangalô

Leva morena me leva

Que. Hoje sou pobre amanha sou doutor

Leva morena me leva 

Me leva pro seu bangalô

(version threee)

Leva morena me leva,

leva pro seu bangalô

leva morena querida,

dou minha vida pelo seu calor.

Leva morena me leva 

Me leva pro seu bangalô

Leva morena façeira,

sou capoeira mereco amor.

Leva morena me leva 

Me leva pro seu bangalô

Leva pro seu barraquinho,

bem pequeninho lá em salvador.

Leva morena me leva 

Me leva pro seu bangalô

Leva me leva,

me leva morena que eu vou.

(version four)

Morena eu vim de longe

Vim aqui só pra lhe ver

Cheguei bem de manhazinha

Volto ào entardecer

Mas se tu quiseres que eu fique

Basta apenas me dizer

Largo o barco e trabalho

So pra ficar com você

Só não largo a capoeira

Pois sem ela eu vou morrer

E morto não me adianta

Tu não vai o me querer

Ô me leva

Leva morena me leva 

Me leva pro seu bangalô

Leva morena me leva

Que hoje sou capoeira, amanhã sou doutor

Leva morena me leva 

Me leva pro seu bangalô

Oi me leva morena me leva

Com seu jeitinho de fazer amor

Leva morena me leva 

Me leva pro seu bangalô

Oi me leva morena parceira

Me faz um deguinho, me chama que eu vou

Leva morena me leva 

Me leva pro seu bangalô

Oi me leva morena faceira

Pra um ranchinho lá em salvador

Leva morena me leva 

Me leva pro seu bangalô

Oi leva morena me leva 

Que eu sou capoeira, já disse que sou

Ó Ligeiro

Ó ligeiro, ó ligeiro

parana

eu tambem sou ligeiro
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parana

ó ligeiro, ó ligeiro

parana

Luanda Ê

(version one)

luanda ê ê ê! Meu boi 

luanda ê ê ê! Pará 

ô teresa samba deitada 

ô idalinha samba de pé 

ê lá no cais da bahia 

não tem lelê não tem nada 

nao tem lele nem lala 

ô lae laila 

ô lelê 

ô lae laila 

ô lelê 

(version two)

Luanda ê ê ê! Meu boi 

luanda ê ê ê! Pará 

lá no cais da bahia 

não pode mais se passar 

na roda da capoeira 

não tem lelê, nem lalá 

oi lalá ê ê, la de lá 

ô lelê 

oi lalá ê ê, la de lá 

ô lelê

(version three)

Luanda ê

luanda ê meu boi. 

Luanda ê mara.

Teresa samba deitada,

Ô marina samba de pe,

e là no cais da bahia

Não tem lêlê não tem nada

ôi não tem lêlê, nem lala.

Ô laê la e la.

Ô lêlê.

È la laê la de la

ô lêlê.

(version four)

Luanda ê ê ê! Meu boi

luanda ê ê ê! Pará

ô teresa samba deitada

ô idalinha samba de pé

ê lá no cais da bahia

não tem lelê não tem nada

ô não tem lelê nem lalâ

ô lae laila

ô lelê

ô lae laila

ô lelê 

Luanda e

(version five)

Luanda ê ê ê! Meu boi

luanda ê ê ê! Pará

lá no cais da bahia

não pode mais se passar

na roda da capoeira

não tem lelê, nem lalá

oi lalá ê ê, la de lá

oi lelê

oi lalá ê ê, la de lá

oi lelê 

(version six)
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Luanda ê pandeiro (luanda ê)

Ô, luanda ê pará

Oi tereza canta sentada

Oi idalina samba de pé

Oi lá no cais da bahia

Na roda de capoeira

Não tem lelê, não tem

Nada

Não tem lelê, nem lalá

Ô, laê, laelá

Ô, lelê

Ô, laê, laelá

Ô, lelê

(version seven)

O luanda é mundeu

O luanda é para

O teresa canta sentada

Idalina canta de pé

E lá no cais da bahia

Na roda de capoeira

Não tem lelé não tem nada

Não tem lelé nem lalá

O laé laé lá

O lelé

O lalaé laé lá

O lelé

O lalaée lalaée lalaée la la e la

O lalaée lalaée lalaée la la e la

O lalaée lalaée lalaée la la e la

O lalaée lalaée lalaée la la e la

Oh laé

La la e la

Oh laé

La la e la

La-a-a  laauê,  laauê,  laauê,  laauâ

Em cada mão, em cada pé, em cada ginga,

O estilo de jogo

Em cada mão, em cada pé, em cada ginga,

O estilo de jogo 

Laauê laauê laauâ

O Lelé　O Lalá

No brasil tem uma luta

Que todo mundo da valor

Todas podém aprender,

Ser general tambem doutor, capoeira

O lelé　o lalá

O lelé o lelé o lelé o lalalá

Capoeira

O lelé　o lalá

O lelé o lelé o lelé o lalalá

Praticado na senzala, 

No tempo do escravidao

Capoeira hoje é esporte,

Parte do educaçao, capoeira

Luta E Brincadeira

Bem-te-vi vuô, vuô

bem-te-vi vuô, vuô, deixa voar

lá lauê lauê lauê lauá

lá lauê lauê lauê lauá

que som o que arte e essa de luta e 

brincadeira

que roda maravilhosa e essa é o capoeira 

mandinga

em cada som em cada toque em cada ginga 

tem um estilo de jogo

em cada som em cada toque em cada ginga 
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tem um estilo de jogo

lauê lauê lauá

lá lauê lauê lauê lauá

lá lauê lauê lauê lauá
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Mas Se Chorei, Chorei Por Ela

Mas se chorei, chorei por ela, 

ela de nada me adiantou. 

Mas se chorei, chorei por ela, 

ela de nada me adiantou. 

Essa mulher muito valia em minha vida,

hoje ela é uma sofrida,

porque sempre me chutou,

e eu cansado, de levar tapa na cara, 

dessa nega descarada, 

que um dia me beijou,

mas se chorei, chorei por ela, 

ela de nada me adiantou. 

Pois o seu nome,

esta gravado em minha mente,

uma história era recente,

hoje já se apagou,

mas e agora, 

o que interessa na minha vida,

é curar essa ferida, 

que a nega me deixou.

Mas se chorei, chorei por ela, 

ela de nada me adiantou. 

Mas só que um dia, 

quando isso se acabar,

a nega vai se lembrar,

de tudo que ela me fez,

ai então,

vou dar a volta por cima,

vou mostrar pra essa menina,

que o encanto se desfez. 

Mas se chorei, chorei por ela, 

ela de nada me adiantou. 

Mas se chorei, chorei por ela, 

ela de nada me adiantou. 

Mas se chorei, chorei por ela, 

ela de nada me adiantou. 

Maculelê Maracatú

(version one)

Quando meu filho nascer

Vou perguntar pra parteira

O que e que meu filho vai ser

Meu filho vai ser capoeira

Capoeira capú

Maculelé,  maracatu

Não é karaté nem também kung-fu

Maculelé,  maracatu

Fui na bahia comer caruru

Maculelé, maracatu

Vim comer caru e não como angu

Maculelé, maracatu

(version two)

Êê quando o meu filho nascer

vou perguntar pra parteira

o que é que o meu filho vai ser

o meu filho vai sei capoeira

capoeira capo, maculelê, maracatu

não é caratê nem também kung-fu

maculelê, maracatueu 

eu fui na bahia comer carurú

maculelê, maracatueu 

comer carurú e fui comer angú

maculelê, maracatueu 

(version three)

capoeira capú

maculelê maracatú

e não é karaté nem tambem kung-fu
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maculelê maracatú

oi eu fui na bahia comer carurú

maculelê maracatú

mas comer carurú, vatapá com angú

maculelê maracatú

capoeira capú

maculelê maracatú

meu filho quando nascer

vou perguntar a parteira

o que é que meu filho vai ser

o meu filho vai ser capoeira

capoeira capú

maculelê maracatú

Madeira Pra Tocar

Madeira de maçaranduba

madeira de jacaranda

imbirimba é pau é madeira

madeira pra tocar

imbirimba é pau é madeira

madeira pra tocar

imbirimba é pau é madeira 

Mãinha

Ê mãinha

E madrugada eu vou pro mar

Navegando pro horizonte

No reino de lemanjá

Ê mãinha

E madrugada eu vou pro mar

É maré cheia

Tempestade sem parar

Peço a deus que me proteja

Do mistério desse mar

Ê mãinha

E madrugada eu vou pro mar

Peço a deus que me proteja

Do mistério desse mar

O mandingueiro

Que chegou de velejar

Pede licença pro mestre

Reza prá seu orixá

A roda já está formada

O jogo vai começar

Ê mãinha

E madrugada eu vou pro mar

Navegando pro horizonte

No reino de lemanjá

Nome do pai

Berimbau chama prá jogar

Roda pião de cabeça

Rasteira prá derrubar

Meia- lua e cabeçada

Você tem que mandingar

Ê mãinha

E madrugada eu vou pro mar

Magelena Rojão

Iê madalena rojão, bota lenha no fogão, 

Para fazer armação

Hoje é dia de sol, alegria de coiôte, é curtir o 

verão

Iiiê te te te te te tee iê

Te te te te te teiâ

Iiiê te te te te te tee iê

Te te te te te teiâ

É so prestar atenção, que essa luta brasileira

Capoeira meu irmão.

É so prestar atenção, que essa luta brasileira

Capoeira meu irmão.
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Agora quero ouvir berimbau

(magalenha by sergio mendes) 

Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, 

vem fazer armação.

Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir 

o verão. 

(women)...same as above...

Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, 

vem fazer armação.

Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir 

o verão. 

Te te te te te te

te te te te te te

te te te te te te 

Vem magalenha rojão, traz a senha pro 

fogão.. Te te te coração.

Hoje é um dia de sol, alegria de xodó, meu 

dever de verão. 

(women)... Same as above...

Vem magalenha rojão, traz a senha pro 

fogão.. Te te te coração.

Hoje é um dia de sol, alegria de xodó, meu 

dever de verão. 

Te te te te te te

te te te te te te

te te te te te te

te te te te te te 

O calangulango, do calango da pretinha, to 

cantando essa mudinha pra senhora se 

lembrar, daquele tempo que vivia lá na roça 

com uma filha na barriga e outra filha pra cria. 

(women)... Same above

calangulango, do calango da pretinha, to 

cantando essa mudinha pra senhora se 

lembrar, daquele tempo que vivia lá na roça 

com uma filha na barriga e outra filha pra cria. 

Calangulango, do calango da pretinha, to 

cantando essa mudinha pra senhora se 

lembrar, daquele tempo que vivia lá na roça 

com uma filha na barriga e outra filha pra cria. 

Te te te te te te

te te te te te te

te te te te te te 

Vem magalenha rojão, traz a senha pro 

fogão.. Te te te coração.

Hoje é um dia de sol, alegria de xodó, meu 

dever de verão. 

(women)... Same as above.. Vem magalenha 

rojão, traz a senha pro fogão.. Te te te 

coração.

Hoje é um dia de sol, alegria de xodó, meu 

dever de verão. 

Te te te te te te

te te te te te te

te te te te te te 

Manduca Da Praia

Que barulho é esse é um tal de zum zum zum 

que barulho é esse é um tal de zum zum zum 

foi o manduca da praia que acabou de matar 

um 

foi o manduca da praia que acabou de matar 

um 

quando a policia chegou foi um tal de auê auê 

quando a policia chegou foi um tal de auê auê 

vamos embora seu moço que essa briga é 

pra vale 
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vamos embora seu moço que essa briga é 

pra vale 

Maré Maré

maré maré

maré da beira mar

maré maré

marc da beira rio

maré maré

maré da beira do mangue

maré maré

maré da beira do lago

Marinheiro Sô

marinheiro sô

eu não sou daqui

marinheiro sô

eu não tenho amor

marinheiro sô

eu sou da bahia

marinheiro sô

de são salvador

marinheiro sô

o marinheiro marinheiro

marinheiro sô

quem te ensinou a nadar

marinheiro sô

o foi o tombo do navio

marinheiro sô

o foi o balanço do mar

marinheiro sô

la vem la vem

marinheiro sô

ele vem faceiro

marinheiro sô

todo de branco

marinheiro sô

com seu bonezinho

marinheiro sô

Me Ensina, Me Ensina, A Jogar A Capoeira

Me ensina, me ensina,

a jogar a capoeira,

me ensina, me ensina, (2x) 

a jogar a capoeira,

olha o jogo, do gato,

meia lua e a rasteira.

Me ensina, me ensina, (2x) 

a jogar a capoeira,

isso é mentira, nem também é brincadeira,

essa luta de expressão, é chamada capoeira.

Me ensina, me ensina, (2x) 

a jogar a capoeira,

é no toque do berimbau, que eu jogo a 

capoeira,

e de dia, de noite, eu derrubo na rasteira.

Me ensina, me ensina, (2x) 

a jogar a capoeira,

quanto mais você me ensina, mais eu quero 

aprender,

não me importa se é capoeira, ou então 

maculelê.

Me ensina, me ensina, (2x) 

a jogar a capoeira

Menina Bonita

Menina bonita quem foi que falou

que meu coração vive sem seu amor

Page 100 of 163



Capoeira Lyrics

menina bonita quem foi que falou

que meu coração vive sem seu amor

o menina, o menina, menina bonita menina

o menina, o menina, menina bonita menina 

Menino ligeiro

A pe bateu

meia-lua passou

pra entra nessa roda menino ligeiro tem que 

ter valor

a pe bateu

meia-lua passou

pra entra nessa roda menino ligeiro tem que 

ter valor

tocar berimbau

le, le

que eu vou ensinar

ia, ia

soltei meia-lua fica de perna proa 

Mercado Modelo

Quando chego no mercado modelo, modelo

na festa do amanhecer

a morena começa a chamar

perguntando, negão que vai fazer

eu sou capoeira

e maculêlê

la, la, lauá

la, la, lauê

lauê

la, la, lauá

la, la, lauê 

No mercado modelo

Tem acarajé

No Mercado modelo

Tem acarajé

Io io io modelo

Io io io modelo

Mestre Bimba Se Foi

Mestre bimba se foi

Mestre bimba se foi

Mestre bimba se foi

Mestre bimba se foi para o céu

Mestre bimba se foi

Mestre bimba se foi

Mestre bimba se foi

Mestre bimba se foi para o céu

Mestre bimba se foi

Está jogando angola com pastinha

No berimbau com aberre

Cantando com valdemar

Ensinando a mucungê

Mestre bimba se foi

Mestre bimba se foi

Mestre bimba se foi para o céu

Mestre bimba se foi

Quando eu falo de mestre bimba

Eu sinto o corpo arrepiar

Vejo o dia escurecer

Vejo a noite clarear

Mestre bimba se foi

Mestre bimba se foi

Mestre bimba se foi para o céu

Mestre bimba se foi

O nome de mestre bimba

Pra sempre será louvado

Porque foi bom capoeirista

Homem muito respeitado

Mestre bimba se foi
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Mestre bimba se foi

Mestre bimba se foi para o céu

Mestre bimba se foi

No cantar de um pássaro

Criou um jogo bem bonito

Deve estar jogando agora

Numa roda no infinito

Mestre bimba se foi

Mestre bimba se foi

Mestre bimba se foi para o céu

Mestre bimba se foi

Meu Amor Disse Vamos Embora

O meu amor disse vamos se embora,

olha vamos se embora, 

se embora meu bem,

vamos a pé,

vamos de ônibus,

ou vamos nos no balanço do trem.

Tenênêm, tenênêm, tenênêm,

vamos nos no balanço do trem 

tenênêm, tenênêm, tenênêm,

vamos nos no balanço do trem 

tenênêm, tenênêm, tenênêm,

o meu amor disse vamos se embora,

olha vamos se embora, 

se embora meu bem,

vamos a pé,

vamos de ônibus,

ou vamos nos no balanço do trem.

Tenênêm, tenênêm, tenênêm,

vamos nos no balanço do trem 

tenênêm, tenênêm, tenênêm,

o trem já partiu mas está tudo bem.

Tenênêm, tenênêm, tenênêm,

Meu Berimbau Está Tocando

Mas era de manhã

Lá no mercado

E o tempo nublado

O dia clarear

Vai berimbau tocar

Vai na roda de lá

Oh lá vai capoeira

No pé da ladeira

E na beira do mar

Coro:

Meu berimbau está tocando

Até o dia clarear

Se não clareou, seu moço,

Vai clarear

Meu Berimbau , Instrumento Genial

Meu berimbau

Instrumento genial

Meu berimbau

Você é fenomenal!

Meu berimbau

Instrumento genial

Meu berimbau

Você é fenomenal!

Berimbau,

Instrumento que tem som

Toca a paz e toca a guerra

E também chula de amor

Entro na roda

Logo vou me encaminhando

Com a baqueta e arruela

A minha chula eu vou cantando
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Meu berimbau

Instrumento genial

Meu berimbau

Você é fenomenal!

Meu berimbau

Instrumento genial

Meu berimbau

Você é fenomenal

Meu Mestre Me Disse Um Dia

Meu mestre me disse um dia,

menino preste atenção,

vou lhe ensinar a capoeira,

tenha muita devoção,

a capoeira é uma arte,

que aprende de coração,

a capoeira se faz com o tempo,

e esse tempo vai demorar,

vai crescendo bem treinado,

pro seu corpo aprimorar,

minha vida é capoeira,

mas eu sou capoiera,

olha a manha, a mandinga e oração,

capoeira é religião. 

Olha a manha, a mandinga e oração,

capoeira é religião. 

Olha a manha, a mandinga e oração,

Meu Senhor São Bento

Tira a cobra do caminho

Meu senhor são bento

Meu senhor são bento

Meu senhor são bent

Esse nego é danado

Esse nego é violento

Tira a cobra do caminho

Meu senhor são bento

Jararaca deu um bote

Bem na perna do jumento

Tira a cobra do caminho

Meu senhor são bento

Já perdi uma vaquinha

Agora foi meu jumento

Tira a cobra do caminho

Meu senhor são bento

Ainda mas eu

Que só um péssimo elemento

Tira a cobra do caminho

Meu senhor são bento

A mulher e a cobra

São dois bichos peçonhentos

Tira a cobra do caminho

Meu senhor são bento

Abandonei a minha noiva

No dia do casamento

Tira a cobra do caminho

Meu senhor são bento

Jararaca deu um bote

Nesse nego mal elemento

Tira a cobra do caminho

Meu senhor são bento

Esse jogo é manhoso

Esse jogo é violento

Tira a cobra do caminho

Meu senhor são bento

Ate mesmo jesus cristo

Teve muito sofrimento

Tira a cobra do caminho

Meu senhor são bento

A mulher quando não presta
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Minha Bahia

O brasil canta minha bahia

Mais só quem sabe é quem já foi lá um dia

Ir na ribeira

Ver regata no mar

Subir a colina sagrada

Prá oxalá abençoar

O brasil canta minha bahia

Mais só quem sabe é quem já foi lá um dia

Descendo o carmo

A ladeira do pelô

Tem a bica do pilar

Que santo antônio abençoou

O brasil canta minha bahia

Mais só quem sabe é quem já foi lá um dia

Em santo amaro da purificação

Nasceu o maculelê

Tem candomblé prá se ver

É terra tradição

O brasil canta minha bahia

Mais só quem sabe é quem já foi lá um dia

Já foi seu bimba

Pastinha e aberê

Valdemar do pero vaz

Popó do maculelê

O brasil canta minha bahia

Mais só quem sabe é quem já foi lá um dia

Miudinho Não É Angola

Miudinho não é angoloa, miudinho não é 

regional

miudinho é um jogo manhoso, é um jogo de 

dentro, é um jogo legal

miudinho não é angoloa, miudinho não é 

regional

miudinho é um jogo manhoso, é um jogo de 

dentro, é um jogo legal

foi se embora de sua terra

em são paulo ele foi morar

trabalhava de noite e de dia

não tinha descanço nem pra respirar

hoje em dia tá tudo mudado

meu mano pode acreditar

ele é o mestre bom e querido

em toda brasil onde ele chegar

ele é o mestre suassuna

jogador de angola e regional

criador do estillo miudinho

esse jogo manhoso que vem praficar

miudinho não é angoloa, miudinho não é 

regional

miudinho é um jogo manhoso, é um jogo de 

dentro, é um jogo legal

pra entrar nessa roda (jogo) de bamba

tem que ter molejo saber mandinga

tem que tá com seu corpo fechado

tem que tá de bem com seus orixas

miudinho não é angoloa, miudinho não é 

regional

miudinho é um jogo manhoso, é um jogo de 

dentro, é um jogo legal

capoeira saiu de itabuna

em são paulo virou tradição

já se foi mestre bimba e pastinha

mas e o suassuna ainda não foi não

miudinho não é angoloa, miudinho não é 

regional

miudinho é um jogo manhoso, é um jogo de 

dentro, é um jogo legal
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ele tem capoeira no peito

meu mano pode acreditar

cordão de ouro é sua escola

de dia e de noite ele vai me ensinar

miudinho não é angoloa, miudinho não é 

regional

miudinho é um jogo manhoso, é um jogo de 

dentro, é um jogo legal 

Moça Bonita

Moça bonita,

Vê se não chora

Eu vou embora

Com meu berimbau viola

Moça bonita,

Vê se não chora

Eu vou embora

Com meu berimbau viola

Eu vou embora, mas vou voltar

Quem sabe um dia agente vai poder se amar

Moça bonita,

Vê se não chora

Eu vou embora

Com meu berimbau viola

O gunga marca, o médio dobra

E olha aí a revirada do viola

Moça bonita,

Vê se não chora

eu vou embora

Com meu berimbau viola

O meu viola tem harmonia

Pro capoeira ele passa energia

Moça bonita,

Vê se não chora

Eu vou embora

Com meu berimbau viola

O meu viola é de biriba

Foi um presente que eu ganhei de mestre 

bimba

Moça bonita,

Vê se não chora

Eu vou embora

Com meu berimbau viola

Sou capoeira, sou mandigueiro

Com meu viola já rodei o mundo inteiro

Moça bonita,

Vê se não chora

Eu vou embora

Com meu berimbau viola

Moça Chorando

Lá em cima da janela 

da janela do sobrado 

Tinha uma moça chorando 

Chorando pra se acabar 

Por causa do Cordão de Ouro 

Ai meu bem, que o ladrão tinha roubado 

Mas não chore dona moça 

Que o ladrão já tá sendo procurado 

Quem pegar este ladrão 

Oi, ai, ai! Será bem recompensado 

Dou um berimbau maneiro 

Ai, Ai, Ai! Dou um gunga ritmado 

Oi Chiquinho ê, oi Chiquinho a 

Oi a menina de outro mandou me chamar 

Oi Chiquinho ê, oi Chiquinho a 

Oi na volta que o mundo deu 

E na volta que o mundo dá 

Oi Chiquinho ê, oi Chiquinho a
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Moleque E Tu

(version one)

(oi) é tu que é moleque

Moleque é tu

É tu que é moleque

Moleque é tu

Cala boca, moleque

Moleque é tu

Oi que eu te bato, moleque

Moleque é tu

Eu te pego, moleque

Moleque é tu

Te castigo, moleque

Moleque é tu

Conforme a razão

Moleque é tu

Oi aqui tá o moleque

Moleque é tu

Quem me chamou de moleque

Moleque é tu

Eu te derrubo, moleque

Moleque é tu

Eu te jogo no chão

Moleque é tu

É você que é moleque

Moleque é tu

(version two)

Oi, é tu que é moleque

moleque é tu

moleque te pego

moleque é tu

eh, me chamou de moleque

moleque é tu

Morena Da Cor De Canela

O morena da cor de canela,

Cor da minha perdição,

Se eu soubesse do perigo,

Eu não lhe queira não,

Fiquei esperando o vento,

Você me deu vendaval,

Eu pedi chuva miúda,

Você se fez temporal,

Quando eu esperei silêncio,

Você se fez berimbau,

E me fez jogar mansinho,

Adiantando pra mandinga,

Me prendeu na sua teia,

Me envolveu na sua ginga

Me deixa morena me deixa, sair desse seu 

bangalô,

Me deixa morena maldita, me dê volta a vida 

que você tirou.

Me deixa morena me deixa, sair desse seu 

bangalô,

Me ensina essa mandinga forte, que mudou a 

sorte, desse

Cantador.

36.me deixa morena me deixa, sair desse seu 

bangalô,

E eu que era bom de ginga, caí na mandinga, 

que me enfeitiçou.

Me deixa morena me deixa, sair desse seu 

bangalô,

Você sempre que vai eu deixo, me cobre de 

beijo, e eu fico onde

Estou.

Me deixa morena me deixa, sair desse seu 

bangalô,
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Na mão da morena faceira, o bravo capoeira, 

perdeu, se entregou.

Me deixa morena me deixa, sair desse seu 

bangalô,

Me deixa morena, menina eu já dei minha 

vida pelo seu amor.

Me deixa morena me deixa, sair desse seu 

bangalô,

Morena maldita, me dê volta a vida que você 

levou.
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Na Angola

Na angola, na angola, tudo é diferente na 

angola

Na angola, na angola, tudo é diferente na 

angola

tudo é diferente n’angola, tudo é diferente 

n’angola

na angola, na angola, tudo é diferente na 

angola

Não Me Abandone, Meu Bem

Não me abandone, meu bem

Não vá embora

E não me troque por ninguém

Não me abandone, meu bem

Não vá embora

E não me troque por ninguém

O capoeira é um cabra muito forte

Que não tem medo da morte

E nem é de se lamentar

Mas quando sente o amargo da solidão

Dá uma dor no coração

E uma vontade de chorar

Não me abandone, meu bem

Não vá embora

E não me troque por ninguém

Um dia desses você disse que me amava

Mas você estava errada e machucou meu 

coração

Agora eu vivo sozinho, desamparado

Com meu berimbau do lado

E vou cantando essa canção

Não me abandone, meu bem

Não vá embora

E não me troque por ninguém

Foi pra você que eu fiz essa canção

Pra tocar seu coração

E você não me escutou

Escute agora o que eu vou lhe dizer

Pois só largo a capoeira no dia em que eu 

morrer

Não me abandone, meu bem

Não vá embora

E não me troque por ninguém

Na Bahia Tem Dendê

Na bahia tem dendê,

olha peixe com coco, chareu e dendê

na bahia tem dendê,

olha peixe com coco, chareu e dendê

na bahia tem dendê,

meu camarada venha ver a brincadeira,

o cara planta bananeira, nunca vi cara voar.

Já me falaram que essa luta é brasileira,

e se chama capoeira, eu também quero jogar.

Na bahia tem dendê,

olha peixe com coco, chareu e dendê

na bahia tem dendê,

olha peixe com coco, chareu e dendê

na bahia tem dendê,

o certo dia lá no mercado modelo, 

eu comprei o meu pandeiro, atabaque e 

berimbau.

Agora eu sei, que isso não é bricadeira, 

que se chama capoeira, pode ser até mortal.

Na bahia tem dendê,

olha peixe com coco, chareu e dendê

na bahia tem dendê,
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olha peixe com coco, chareu e dendê

na bahia tem dendê, 

Na Bahia Tem, Vou Mandar Buscar

Nada bahia tem

Vou mandar buscar

Um berimbau de ouro

E ferro de engomar

Na bahia tem,

Vou mandar buscar

Um berimbau de ouro

E ferro de engomar

Na bahia tem petróleo

Tem cacao e tem dendê

Mas tambem tem capoeira

Basta tu ir lá pra ver

Nada bahia tem

Vou mandar buscar

Um berimbau de ouro

E ferro de engomar

Na Volta Que O Mundo Deu, Na Volta Que 

O Munda Da

Na volta que o mundo deu na volta que o 

mundo da

Na volta que o mundo deu na volta que o 

mundo da

quem viaja pelo mundo

tem historias pra contar

na volta que o mundo deu na volta que o 

mundo da

fui aluno de besouro

besouro cordao de ouro

besouro de manganga

na volta que o mundo deu na volta que o 

mundo da

ja jogou com seu pastinha

e tambem com parana

na volta que o mundo deu na volta que o 

mundo da

quem nao pode com mandinga

nao carrega patua

na volta que o mundo deu na volta que o 

mundo da

quem nao pode nao intima

deixa quem pode intima

na volta que o mundo deu na volta que o 

mundo da

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 passado

Desse tempo tão ligeiro

Rápido como um piscar

Ontem eu era um menino iniciante

Um capoeira errante

Mais não parei de treinar

Na vida se cai

Se leva rasteira

Quem nunca caiu não é capoeira

Eu caí sim
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Eu caí me levantei

Tropecei caí de novo

Consegui me afirmei

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

Não escapa da rateira

Nada Tenho Neste Mundo

Nada tenho neste mundo, ai meu deus nada 

tive a vida inteira,

só a emoção no peito, e o jogo da capoeira,

o meu deus muito obrigado pela capoeira eu 

poder jogar,

oxalá seja louvado,

pela capoeira eu poder jogar.

Hoje está longe o passado

pela capoeira eu poder jogar.

O meu mestre respeitado

pela capoeira eu poder jogar.

Olha meu deus muito obrigado

pela capoeira eu poder jogar.

Pelo aú e "s" dobrado

pela capoeira eu poder jogar.

O meu mestre respeitado

Navio Negreiro

Que navio é esse

que chegou agora

é o navio negreiro

com os escravos de angola

vem gente de cambinda

benguela e luanda

eles vinham acorrentados

pra trabalhar nessas bandas

que navio é esse

que chegou agora

é o navio negreiro

com os escravos de angola

aqui chegando não perderam a sua fé

criaram o samba

a capoeira e o candomblé

que navio é esse

que chegou agora

é o navio negreiro

com os escravos de angola

acorrentados no porão do navio

muitos morreram de banzo e de frio

Nazare

Chibata na mão, capoeira no pé

pega este nego que é de nazaré

chibata na mão, capoeira no pé

pega este nego que é de nazaré

de nazaré, de nazaré 

Nem Tudo Que Reluz É Ouro

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 

capoeira balança mas não cai 

cai cai cai cai 

batuqueiro balança mas não cai 

cai cai cai cai 
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foi você quem me disse 

que filho de bimba não cai 

foi você quem me disse 

que filho de bimba não cai 

cai cai cai cai 

capoeira balança mas não cai 

cai cai cai cai 

batuqueiro balança mas não cai 

cai cai cai cai 

Nhem Nhem Nhem

eh menino chorou

nhem nhem nhem

eh menino chorou

nhem nhem nhem

porque não mamou

nhem nhem nhem

sua mãe tá na feira

nhem nhem nhem

ela ainda, não voltou

nhem nhem nhem

cala a boca menino

nhem nhem nhem

eh menino danado

nhem nhem nhem

eh menino malvado

nhem nhem nhem

chora menino

nhem nhem nhem

sua mãe foi a feira

nhem nhem nhem

foi compra memadeira

nhem nhem nhem

ela foi no cabula

nhem nhem nhem

foi compra jaca dura

nhem nhem nhem

No Mundo Só Tem Malícia

No mundo só tem malícia,

no mundo só tem malícia,

e também muita ilusão,

na roda de capoeira,

tem que jogar com atenção,

para não escorregar,

ai meu deus e cair com a mão no chão,

pois agora eu vou pedir,

mas vou pedir a proteção.

Para todos capoeiras,

que vão jogar aqui no chão

proteção, proteção

para todos capoeiras.

Proteção, proteção

que vão jogar aqui no chão.

Proteção, proteção

para todos capoeiras.

Proteção, proteção

que todos eles são irmãos.

Proteção, proteção

Nossa Cor

(version one)

Ê, au ê, au ê ê.

E lê lê lê lê lê lê lê lê o

au ê, au ê, au ê ê.

E lê lê lê lê lê lê lê lê o

é cultura da raça brasileira,

capoeira,

é da nossa cor.
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Berimbau

é da nossa cor.

Atabaque

é da nossa cor.au 

(version two)

aê aê aê

Le le le le le le le leo

Aê aê aê

Le le le le le le le leo

Tá no sangue da raça brasilera

capoeira

É da nossa cor!

Berimbau 

É da nossa cor!

Atabaque 

É da nossa cor! 

E pandeiro

É da nossa cor!

Aê aê aê

Le le le le le le le leo

Aê aê aê

Le le le le le le le leo

No Toque Do Berimbau, Atabaque E O 

Pandeiro

no toque do berimbau,

no toque do berimbau,

atabaque e o pandeiro,

existiu lá na bahia, 

negro velho mandingueiro,

mestre bimba ele morreu,

mas foi pro céu com deus morar,

hoje em dia na bahia,

ninguém para de falar,

que era um nego muito forte,

mandingueiro pra danar,

mas a morte foi cruel,

e o levou pra outro lugar.

Mas a morte, 

faz sofrer, faz chorar,

o me lembrar de mestre bimba,

toda a bahia chora.

Mas a morte,

faz sofrer, faz chorar,

e na roda de capoeira,

dele sempre eu vou lembrar,

mas a morte,

faz sofrer, faz chorar
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Oi Sim Sim Sim

Oi sim sim sim

Oi não não não

Mas hoje tem amanhã não

Mas hoje tem amanhã não

Oi sim sim sim

Oi não não não

Mas hoje tem amanhã não

Olha a pisada de lampião

Oi sim sim sim

Oi não não não

Mas hoje tem amanhã não

Mas hoje tem amanhã não

Oi sim sim sim

Oi não não não

Olha a pisada de lampião

Olha a pisada de lampião

Oi sim sim sim

Oi não não não

Oi não não não

Oi sim sim sim

Oi sim sim sim

Oi não não não

Olha O Nego Sinhá

(version one)

Olha o nego sinhá

Olha lá o nêgo

Olha o nêgo sinhá

Mas que nêgo danado

Olha o nêgo sinhá

Esse nêgo e valente

Olha o nêgo sinhá

Mas me pega esse nêgo

Olha o nêgo sinhá

Derruba no chão

Olha o nêgo sinhá

Esse nêgo e valente

Olha o nêgo sinhá

Esse nêgo é o cão

Olha o nêgo sinhá

Mas castiga esse nêgo

Olha o nêgo sinhá

Conforme a razão

Olha o nêgo sinhá

Ele é capoeira

Olha o nêgo sinhá

Ele é da bahia

Olha o nêgo sinhá

Olha lá o nêgo

Olha o nêgo sinhá

Olha là o nego

Olha o negro sinhà

Mas castiga esso nego

Olha o negro sinhà

Mas conforme a razão

Olha o negro sinhà

Esse nego è ligeiro

Olha o negro sinhà

Esse nego è limão

Olha o negro sinhà

Esse nego è safado

Olha o negro sinhà

Esse nego è cão

Olha o negro sinhà

(version two)

E lá vai o nêgo 

Olhe nêgo sinhã

E lá vai o nêgo

Page 113 of 163



Capoeira Lyrics

Olhe nêgo sinhã

Esse nêgo e danado

Olhe nêgo sinhã

Esse nêgo é ligeiro 

Olhe nêgo sinhã

Ele é capoeira

Olhe nêgo sinhã

Ele é da bahia

Olhe nêgo sinhã

(verson three)

O nego tá danado, 

olha o nego sinha

o nego tá danado, 

olha o nego sinha

o mais que nego danado, 

olha o nego sinha

o nego tá danado, 

olha o nego sinha 

Olho Grande Eu Quebro Com Reza

Olho grande eu quebro com reza,

vou falando pra você.

Sei que o seu olho é grande,

mas não consegue me ver.

E vai tirando a mão, 

do meu patuá,

que essa mandinga e forte,

e vai lhe derrubar. 

Vai tirando a mão, 

do meu patuá,

é do meu patuá,

é do meu patuá,

vai tirando a mão, 

do meu patuá,

o seu aço não me corta,

ele nem pode cortar,

pois o aço que me cobre,

não vem do mesmo lugar.

E vai tirando a mão, 

do meu patuá,

que essa mandinga e forte,

e vai lhe derrubar. 

Vai tirando a mão, 

do meu patuá,

é do meu patuá,

é do meu patuá,

vai tirando a mão, 

do meu patuá,

manda a mandinga pra mim,

cuidado pode voltar,

sou guardado pela palha,

que cobre meu orixá.

E vai tirando a mão, 

do meu patuá,

que essa mandinga e forte,

e vai lhe derrubar. 

Vai tirando a mão, 

do meu patuá,

é do meu patuá,

é do meu patuá,

vai tirando a mão, 

do meu patuá,

eu vou lhe encontrar na roda,

ai meu deus porque volta o mundo dá,

mas quem hoje está por cima,

amanhã não estará.

E vai tirando a mão, 

do meu patuá,

que essa mandinga e forte,

e vai lhe derrubar. 
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Vai tirando a mão, 

do meu patuá,

é do meu patuá,

é do meu patuá,

vai tirando a mão, 

do meu patuá,

sua manha é traiçoeira,

mas não pode me assustar

na roda de capoeira,

tem história pra contar.

E vai tirando a mão, 

do meu patuá,

que essa mandinga e forte,

e vai lhe derrubar. 

Vai tirando a mão, 

e venho de linhagem nobre,

curtido com ferro e bala

quero que você se cobre,

o guerreiro da senzala.

E vai tirando a mão, 

do meu patuá,

que essa mandinga e forte,

e vai lhe derrubar. 

Vai tirando a mão, 

do meu patuá,

é do meu patuá,

é do meu patuá,

vai tirando a mão, 

do meu patuá,

Oi, Zum Zum Zum

Oi, zum, zum, zum 

acabaram com o samba 

e ainda mataram um 

oi, zum, zum, zum 

acabaram com o samba 

e ainda mataram um

Oi zum zum zum e gafanhoto

Oi, zum, zum zum, é gafanhoto

bota mandinga no jogo garoto

oi, zum, zum zum, é gafanhoto

O Me Da Meu Dinheiro

(version one)

oi me da meu dinheiro

Oi me dá meu dinheiro 

oi me dá meu dinheiro valentão 

me dá meu dinheiro valentão 

oi que no meu dinheiro 

ninguém põe a mão 

oi me dá meu dinheiro 

oi me dá meu dinheiro valentão 

eh me dá meu dinheiro valentão

que no meu dinheiro ninguém põe a mão 

oi me dá meu dinheiro 

oi me dá meu dinheiro valentão 

que eu dou uma rasteira 

te ponho no chão 

oi me dá meu dinheiro 

oi me dá meu dinheiro valentão

(version two)

Ó me da meu dinheiro

ó me da meu dinheiro valentão

ó me da meu dinheiro valentão

que no meu dinheiro ninguem põe o mão

ó me da meu dinheiro

ó me da meu dinheiro valentão
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ó me da meu dinheiro valentão

que deu uma rasteira lhe põe e não chão

ó me da meu dinheiro

ó me da meu dinheiro valentão 

(version three)

Me dá meu dinheiro 

ô me dá meu dinheiro, valentão 

ô me dá meu dinheiro, valentão 

que no meu dinheiro 

ninguém põe a mão 

me dá meu dinheiro 

ô me dá meu dinheiro, valentão

ô me dá meu dinheiro, valentão 

que eu dou uma rasteira 

e lhe ponho no chão 

me dá meu dinheiro 

ô me dá meu dinheiro, valentão

ô me dá meu dinheiro, valentão 

você não conhece 

o meu esporão

me dá meu dinheiro 

ô me dá meu dinheiro, valentão

(version four)

O me dá meu dinheiro, 

O me dá meu dinheiro valentão.

O me dá meu dinheiro valentão, 

Pois no meu dinheiro ninguem ponha mão

O me dá meu dinheiro, 

O me dá meu dinheiro valentão.

O me dá meu dinheiro valentão, 

Que eu lhe dou uma rasteira, 

Lhe joga no chao

O me dá meu dinheiro, 

O me dá meu dinheiro valentão

O Menino

O menino avisa a seu patrão

Que a onca pegou o boi

Na descida do grotão

O menino avisa a seu patrão

Que a onca pegou o boi

Na descida do grotão

A onca pintada é valente e traicoeira

Pegou o boi malhado

No meio da capoeira

O menino avisa a seu patrão

Que a onca pegou o boi

Na descida do grotão

Patrão está chorando com razão

Que está sentido a falta

Do malhado campeão

O menino avisa a seu patrão

Que a onca pegou o boi

Na descida do grotão

Oh Nana Deixe Eu Ir

Oh nana deixe eu ir, oh nana eu vou só,

Oh nana deixe eu ir lá pro sertão de caímpo

Oh nana deixe eu ir, oh nana eu vou só,

Oh nana deixe eu ir lá pro sertão de caímpo

E o sertão vai virar mar e o mar vai virar 

sertão

E o sertão vai virar mar e o mar vai virar 

sertão

Onça Morreu

a onça morreu, o mato é meu!
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O mato é meu, o mato é meu

Onça Pintada

Onça pintada

Matrinxã e mico estrela

Já descobriram o que é a capoeira

Oi mestre bimba que saiu de salvador

Prá ensinar no centro- oeste

Capoeira aqui criou

Onça pintada

Matrinxã e mico estrela

Já descobriram o que é a capoeira

Ensinou armada

Meia- lua e rateira

Galopante e pontapé

E o tombo da ladeira

Onça pintada

Matrinxã e mico estrela

Já descobriram o que é a capoeira

A capoeira não é mato e nem cerrado

É uma luta da bailado

É uma dança guerreira

Onça pintada

Matrinxã e mico estrela

Já descobriram o que é a capoeira

Lobo guará, jacaré se entristeceu

Quando ouviram lá na mata

Que seu bimba faleceu

Onça pintada

Matrinxã e mico estrela

Já descobriram o que é a capoeira

Onde Vai Caiman

(version one)

Onde vai caiman

caiman, caiman

onde vai caiman

vai para ilha de maré

onde vai caiman

(version two)

Meu camarada venha ver

A brincadeira nego planta bananeira

E joga as pernas pro ar

Já me disseram que essa coisa

É brasileira que se chama capoeira

E na bahia eu vou jogar

Onde vai caima, caima, caima

Onde vai caima

Pra ilha de maré

Onde vai caima

Vai jogar a capoeira

Onde vai caima

Na lagoa do abaeté

Onde vai caima

Vamos embora, vamos embora

Onde vai caima

Lá da ilha de mare

(version three)

Onde vai caymâ, caymâ, caymâ

onde vai caymâ

na enchente da maré

onde vai caymâ

vou jogar a capoeira

onde vai caymâ

na ribeira e lá na sé

onde vai caymâ

ohla jogo de dentro

onde vai caymâ 
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Onde Tem Marimbondo, É Zum, Zum, Zum 

Onde tem marimbondo,

é zum, zum, zum.

Onde tem marimbondo,

é zum, zum, zum.

Onde tem marimbondo,

é zum, zum, zum.

Onde tem marimbondo,

é zum, zum, zum.

Oi Nega Que Vende Ai

(version one)

Oi nega que vende aí

que vende aí, o que vende aí

oi nega que vende aí

vende arroz e camarão

oi nega que vende aí

vende arroz do maranhão

oi nega que vende aí

(version two)

O nega que vede ai,

O que vende ai, o que vende ai.

O nega que vende ai.

Vende farinha, olha vende ai.

O nega que vende ai.

Vende ai, vende ai, vende ai, vende ai.

O nega que vende ai.

O que vende ai, o que vende ai.

O nega que vende ai.

O que vende ai, o que vende ai.

(version three)

Nega que vende aí

agora vou perguntar

nega que vende aí

onde mora o waldemar

nega que vende aí

voce ouviu ele cantar

nega que vende aí

aonde mora o waldemar

nega que vende aí

agora vou perguntar

nega que vende aí

O Pau Rolou Caiu

O pau rolou caiu

la na mata ninguem viu

o pau rolou caiu

capoeira ja fugiu

o pau rolou caiu

O Seu Orgulho, Foi A Sua Destruição

O seu orgulho, 

foi a sua destruição,

numa morte, amigo

do meu pobre coração,

lhe dei a mão,

e fui até o seu amigo,

agora você me trata,

apenas com inimigo,

quando ouvir meu berimbau tocar,

ficarás envergonhado,

e de min se lembrará,

vou pra festa de candomblé,

mas na roda de capoeira,

eu ensinei você jogar,
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jogar, jogar, 

capoeira de angola e regional

jogar, jogar, 

capoeira de angola e regional

jogar, jogar, 

capoeira de angola e regional

Olha Pomba Voô

Olha pomba voô, pomba voô

A pomba voô, gavião pegou

Nada veio nesse mundo

Nada tive avisiteira

Só emoção do peito 

E jogo de capoeira

O meu deus muito obrigrado
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Para a roda, capoeira

(version one)

Para a roda, capoeira

Para, vai ter que parar.

Eu não paro, eu já disse que não

Eu só paro essa roda se o meste mandar 

(olha ê)

Para a roda, capoeira

Para, vai ter que parar.

Eu não paro, eu já disse que não

Eu só paro essa roda se o mestre mandar

Para a roda, capoeira

Para, vai ter que parar.

Eu jogo capoeira aqui em qualquer lugar

O meu mestre foi seu bimba, criador da 

regional (eu falei)

Para a roda, capoeira

Para, vai ter que parar.

Tu não me agarre, faça um jogo legal

Isso não é jiu- jitsu, isso aqui é regional

Para a roda, capoeira

Para, vai ter que parar.

Mestre bimba não morreu, isso é muito 

natural,

Ele tá em qualquer roda, se o jogo é regional

Para a roda, capoeira

Para, vai ter que parar.

(version  two)

Para roda capoeira, para vai ter que parar 

eu não para roda capoeira 

que cavalaria acabou de chegar

para roda capoeira, para vai ter que parar 

eu não para roda capoeira 

os homens tão armado, ele vai te matar 

para roda capoeira, para vai ter que parar 

eu não para dejeito nenhum 

sou filho de ogum e de pai oxalá

para roda capoeira, para vai ter que parar 

eu não para sou cabra ligeiro 

nasci mandingeiro, dou salto mortal 

para roda capoeira, para vai ter que parar 

eu não para repito de novo 

esse jogo de povo é vai continuar

para roda capoeira, para vai ter que parar

Parabéns Pra Você

Parabéns pra você

Oi nessa data querida

Muitas felicidades

E muitos anos de vida

Parabéns pra você

Paraná

Oi ligeiro

Oi ligeiro, oi ligeiro

Paraná

Eu também sou ligeiro

Paraná

Oi ligeiro, oi ligeiro

Paraná

O Vulcão é ligeiro

Paraná

Oi ligeiro, oi ligeiro

Paraná

Eu também sou ligeiro

Paraná
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Paraná É

(version one)

Vou dizer pra minha mulher,Paraná 

Capoeira me venceu, Paraná 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

Ela que bateu o pé firme, Paraná 

Isso não acontecer, Paraná 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

É de vera que o morro, Paraná 

Se mundou para a cidade, Paraná 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

Tem batuque todo dia, Paraná 

Mulata de qualidade, Paraná 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

Minha mae e mulher velha, Parana 

Fecha porta e dorme cedo, Parana 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

A mulher para ser bonita, Parana 

Nao precisa se pintar, Parana 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

A pintura e do Diablo, Parana 

A beleza e Deus quem da, Parana 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

Vou me embora, vou me embora- Paraná 

Como eu já disse que vou- Paraná 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

Eu aqui não sou querido- Paraná 

Mas na minha terra eu sou- Paraná 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

Eu sou braço de maré- Paraná 

mas eu sou o mar sem fim 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

Do nó escondo a ponta- Paraná 

ninguém sabe desatar- Paraná 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

Eu aqui não sou feliz, paraná 

Mas na minha terra eu sou, paraná 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

Vou embora pra Bahia, paraná 

Porque lá é meu lugar, paraná 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

Tem a festa do Bomfim, paraná

E o Mercado Popular, paraná

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

Lá no céu tem tres estrelas, paraná 

Todas tres de carrerinha, paraná 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

Uma é minha a outra é tua, paraná 

E a outra vai sozinha, paraná 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

A mulher pra ser bonita, paraná 

Não precisa se pintar, paraná 

Paraná ê, Paraná ê, Paraná 

A mulher do paraiba, paraná 

Teve tres paraibinhas, paraná 

(version two)

Paraná e, paraná e paraná

Paraná e, paraná e paraná

Vou me embora pra bahia,

Paraná porque lá é o meu lugar, paraná

Paraná e, paraná e paraná

Vou me embora enquanto é dia, paraná

Que de noite tenho medo, paraná

Paraná e, paraná e paraná

No céu tem tres estrelas, paraná

Todas tres em carrerinha, paraná

Paraná e, paraná e paraná

Uma é minha outra é sua, paraná

A outra vai ficar sozinha, paraná

Paraná e, paraná e paraná
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Quem não pode não entima, paraná

Deixe quem pode entimar, paraná

Paraná e, paraná e paraná

São pedro ouviu um grito, paraná

E respondeu com um trovão, paraná

Paraná e, paraná e paraná

Minha mãe é mulher velha, paraná

Fecha a casa dorme cedo, parana

Paraná e, paraná e paraná

Parana parana e parana

Parana parana e parana

(version three)

Ave Maria meu deus, Paraná

Vou embora pelo mar, Paraná

Paraná ê, Paraná ê, Paraná

Vou dizer minha mulher, Paraná

Capoeira me venceu, Paraná

Paraná ê, Paraná ê, Paraná

Ela quis bater pé firme, Paraná

Isso não aconteceu, Paraná

Paraná ê, Paraná ê, Paraná

Vou jogar enquanto é cedo, Paraná

Que de noite eu tenho medo, Paraná

Paraná ê, Paraná ê, Paraná

E' batuque todo dia, Paraná

Mulata de qualidade, Paraná

Paraná ê, Paraná ê, Paraná

Dei um tiro no escuro, Paraná

Respondeu com o trovão, Paraná

Paraná ê, Paraná ê, Paraná

(version four)

Paranauè, Paranauè, Paranà

Paraná ê, Paraná ê, Paraná

Vou me embora pra favela- Paranà

Como eu jà disse que vou- Paranàà

Paraná ê, Paraná ê, Paraná

Diz Vera que o morro- Paranà

Se mudou para a cidade- Paranàà

Paraná ê, Paraná ê, Paraná

Batuque todo dia- Paranà

Mutata de qualidade Paranàà

Paraná ê, Paraná ê, Paraná

Vou me embora, vou me embora- Paranà

Como eu jà disse que vou- Paranà

Paraná ê, Paraná ê, Paraná

Eu aqui não sou querido- Paranà

Na minha terra eu sou- Paranàà

Paraná ê, Paraná ê, Paraná

Cantando com alegria -Paranà

Mocidade estimada, Paranàà

Paraná ê, Paraná ê, Paraná

A mulher pra ser bonita- Paranà

Não precisa se pintar- paranàà

Paraná ê, Paraná ê, Paraná

Pega Esse Menino, Que Ele É Bom Até 

Demais

Pega esse menino, que ele é bom até 

demais.

Pega esse menino, que ele é bom até 

demais.

Pega esse menino, que ele é bom até 

demais.

Pega esse menino, que ele é bom até 

demais.

Pega esse menino, que ele é bom até 

demais.
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Pega Esse Nêgo Derruba No Chão

Pega esse nêgo derruba no chão

Esse nego é valente ese nêgo é o cão

Pega esse nêgo derruba no chão

Esse nego é valente ese nêgo é o cão

Pela Capoeira Eu Poder Jogar

(version one)

Ao meu mestre muito obrigado

Pela Capoeira eu poder jogar

Pelo au, pelo "s" dobrado

Pela Capoeira eu poder jogar

Ao meu Deus muito obrigado

Pela Capoeira eu poder jogar

Pelo au, pelo "s" dobrado

Pela Capoeira eu poder jogar

Aos meus amigos muito obrigado

Pela Capoeira eu poder jogar

Pelo au, pelo "s" dobrado

Pela Capoeira eu poder jogar

Ao Mestre Bimba muito obrigado

Pela Capoeira eu poder jogar

Pelo au, pelo "s" dobrado

Pela Capoeira eu poder jogar

(version two)

Nada tenho neste mundo, ai meu Deus nada 

tive a vida inteira,

Só a emoção no peito, e o jogo da capoeira,

O meu Deus muito obrigado pela capoeira eu 

poder jogar,

Oxalá seja louvado,

Pela capoeira eu poder jogar.

Hoje está longe o passado

Pela capoeira eu poder jogar.

O meu mestre respeitado

Pela capoeira eu poder jogar.

Olha meu Deus muito obrigado

Pela capoeira eu poder jogar.

Pelo aú e "S" dobrado

Pela capoeira eu poder jogar.

O meu mestre respeitado

Pelo Sinal

Marimbondo marimbondo

Coro: Pelo sinal

Marimbondo me mordeu

Coro: Pelo sinal

Oi me mordeu foi no umbigo

Coro: Pelo sinal

Mas se fosse mais prà baixo

Coro: Pelo sinal

O mundo estava perdido

Coro: Pelo sinal

Marimbondo que è danado

Coro: Pelo sinal

Marimbondo è venenoso

Coro: Pelo sinal

Pererê Pererê Pererê

Foi meu avo que me disse

Que foi na Bahia ele viu na ribeira

O moleque de uma perna sò

Que gingava pulava e dava rasteira

Cabeçada, rabo de arraia, martelo cruzado

Não era brincadeira

Foi ai que eu acreditei

Ele viu foi Saci jogando Capoeira
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Coro: Pererê Pererê Pererê

Moleque Saci não era brincadeira

Coro: Pererê Pererê Pererê

Meu avo que me disse ele não diz besteira

Coro: Pererê Pererê Pererê

O Berimbau

Pisei na cobra verde

Eu pisei na cobra verde, cobra verde e ao 

bom sinal

Bom sinal, bom sinal

Cobra verde e ao bom sinal

Bom sinal, bom sinal

Cobra verde e ao bom sinal 

Pisa Caboclo

Pisa caboclo quero ver você pisar 

Pisa lá que eu piso cá 

Quero ver você pisar 

Pisa caboclo quero ver você pisar 

Na batido do meu gunga 

Quero ver você pisar 

Pisa caboclo quero ver você pisar 

Pisa lá que eu piso cá 

Quero ver você pisar 

Pisa caboclo quero ver você pisar 

Na batida do meu samba 

quero ver você dançar

Pisa caboclo quero ver você pisar

Pisa No Massapé Escorrega

Quem não sabe andar

Pisa no massapé escorrega

Pisa no massapé escorrega

Pisa no massapé escorrega

Quem não sabe andar

Pisa no massapé escorrega

Põe No Chão

Põe no chão

Que eu quero ver caboclo

Põe no chão

Que eu quero ver sinhá

Põe no chão

Que eu quero ver caboclo

Põe no chão

Que eu quero ver sinhá

O cabra tá assustado

Tá com medo de apanhar

Tá se escondendo na roda

Mais não vai me escapar

Põe no chão

Que eu quero ver caboclo

Põe no chão

Que eu quero ver sinhá

O caloclo já fez sua jura

Partiu pro jogo de corpo fechado

No pescoço tinha um patuá

E pediu forças para Oxalá

Põe no chão

Que eu quero ver caboclo

Põe no chão

Que eu quero ver sinhá

Oi me dê forças pra jogar capoeira

Oi me dê forças pra tocar o berimbau

O desafio já está lançado

Faca de ponta vai lhe furar
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Põe Tempero

Pões tempero nesse jogo

que a baiana já mandou

do dendê e acarajé todo mudo já provou

Pões tempero nesse jogo

que a baiana já mandou

do dendê e acarajé todo mudo já provou

É no Rio de Janeiro

Camisa quem falou

tem que ser camaleão

para ser bom jogador

Pões tempero nesse jogo

que a baiana já mandou

do dendê e acarajé todo mudo já provou

Bahia terra dos santos

você tem que nela provar

quem não joga capoeira

tem que saber requebrar

Pões tempero nesse jogo

que a baiana já mandou

do dendê e acarajé todo mudo já provou

na América do Norte

a terra faz balançar

e a ginga da capoeira

também já chegou por lá

Pões tempero nesse jogo

que a baiana já mandou

do dendê e acarajé todo mudo já provou

no centro do meu Brasil

é onde fica a capital

também tem capoeira pura

no Distrito Federal

Pões tempero nesse jogo

que a baiana já mandou

do dendê e acarajé todo mudo já provou

capoeira é minha arte

pelo mundo se espalhou

o jeito do brasileiro

nela já incorporou

Pomba Voou, Pomba Voou

Pomba voou, pomba voou 

pomba voou, gaviao pegou 

Pomba voou, pomba voou 

pomba voou, gaviao pegou 

vou me embora desta terra 

que querido aqui nao sou 

Pomba voou, pomba voou 

pomba voou, gaviao pegou 

se querido aqui nao sou 

vou pra onde eu sou 

Pomba voou, pomba voou 

pomba voou, gaviao pegou 

Por Favor Não Maltrate Esse Nego 

Por favor não maltrate esse nego 

Esse nego foi quem me ensinou 

Esse nego da calça rasgada, camisa furada 

Ele é meu professor 

Por favor não maltrate esse nego 

Esse nego foi quem me ensinou 

Esse nego da calça rasgada, camisa furada 

Ele é meu professor

Pra Lutar

Capoeira veio aqui

Dos quilombos de Zumbi

Como angola ela chegou

Page 125 of 163



Capoeira Lyrics

E aqui luta virou

Nego fugia da senzala

Perseguido de todo alarido

Pra lutar

Olha a armada, meia lua e cabeçada

A rasteira e a queixada

Pra matar

Capoeira dizia, Capoeira fazia

Liberdade pro negro, liberdade pra vida

Capoeira hoje em dia, è Brasil e alegria

Vem pra roda vamos jogar

Oooooo, Capoeira, Capoeira

Oooooo ...

Oooooo ...

Pra Lavar Minha Roupa Não Tem Sabão

Pra lavar minha roupa não tem sabão,

O não tem sabão, colega não

Pra lavar minha roupa não tem sabão,

O não tem sabão, colega não

Pra lavar minha roupa não tem sabão,

O não tem sabão, dinheiro não

Pra lavar minha roupa não tem sabão,

O não tem sabão, colega não

Pra lavar minha roupa não tem sabão,

O não tem sabão, dinheiro não

Pra lavar minha roupa não tem sabão,

O não tem sabão, colega não

Pra lavar minha roupa não tem sabão,

O não tem sabão, dinheiro não

Preta Calunga

Preta, preta, preta calunga

Capoeira é preta calunga

Preta, preta, preta calunga

Berimbau é preta calunga

Preta, preta, preta calunga

Capoeira é preta calunga

Princesa Isabel, Princesa Isabel

Onde está a liberdade,

Se a algema não se quebrou,

O negro quer felicidade,

O negro também quer ser doutor

Princesa Isabel, Princesa Isabel,

Liberdade do negro só tá no papel.

Princesa Isabel, Princesa Isabel,

Liberdade do negro só tá no papel.

Princesa Isabel, Princesa Isabel,

Onde está a liberdade,

Mas onde está a liberdade,

Se a algema não se quebrou,

O negro quer felicidade,

O negro também quer ser doutor

Princesa Isabel, Princesa Isabel,

Liberdade do negro só tá no papel.

Princesa Isabel, Princesa Isabel,

Liberdade do negro só tá no papel.

Princesa Isabel, Princesa Isabel
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Quando Eu Estava Lá Na Rua

Quando eu estava lá na rua,

Eu não tinha compromisso,

A melhor coisa do mundo,

Era catar papel no lixo,

Com o pé sujo de carvão,

E meleca no nariz,

Ia correndo lá pra praça,

Tomar banho no chafariz,

Eu só tinha um compromisso,

Que era pedir a esmola,

Cada dinheiro que ganhava,

Gastava cheirando cola,

Eu ficava aborrecido,

Se me mandasse pra escola,

Colocava o uniforme,

Pegava minha sacola,

Ia pra boca do lixo, 

Ou pro campo jogar bola.

Olha meu Deus que é dono da terra,

Olhai esse povo que estamos em guerra,

Olha meu deus que é dono da lua, 

Olhai as crianças que estão lá na rua.

Olha meu Deus que é dono da terra,

Olhai esse povo que estamos em guerra,

Olha meu deus que é dono da lua, 

Olhai as crianças que estão lá na rua.

Quando Eu Venho De Iluanda

Na sua terra o negro era gente.

Mas foi arrancado de lá

Na sua terra o negro era forte

Mas foi arrancado de lá

Na sua terra o negro era bonito, era puro

Mas foi arrancado de lá

Na sua terra o negro era guerreiro

Mas foi arrancado de lá

Na sua terra o negro Rei.

Mas foi arrancado de lá

Aqui o negro é nada, agora o negro é pouco, 

humilhado, espancado, sua coragem em 

frangalhos.

Mas dorme no peito do negro, latente ódio, e 

um grito de liberdade.

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Trago meu corpo cansado, 

Coração amargurado, saudade, fazem dó 

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Eu fui preso a traição, trazido na covardia, 

e se fosse luta honesta, 

De lá ninguém me trazia,

Na pele eu troce a noite, na boca brilha o ar,

Trago a força e a magia presente dos orixás 

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Quando eu venho de Iluanda eu, 
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Não venho só,

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Eu trago ardendo nas costas, 

O peso desta maldade,

Trago ecoando no peito, o grito de liberdade,

É grito de raça nobre, grito de raça guerreira,

É grito da raça negra, é grito de capoeira.

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Quando eu venho de Iluanda eu, 

Não venho só,

Quando Pego Na Viola

Quando pego na viola

No terreiro de Jesus

Me lembro de mestre Bimba

A joelhada o pé da cruz

São Bento grande

De Bimba

Cavalaria

De Bimba

Santa Maria 

De Bimba

Mestre Bimba é o maior

Oi, oi, oi, oi mestre Bimba é o maiorOi, oi, oi, 

oi mestre Bimba é o maior

São Bento grande

De Bimba

Idalina

De Bimba

Regional

De Bimba 

Que Barulho É Esse

Que barulho é esse é um tal de zum zum 

zum? 

Foi o Manduca da praia que acabou de matar 

um 

Quando a policia chegou foi um tal de auê 

auê 

Vamos embora seu moço que essa briga é 

pra vale 

Que barulho é esse é um tal de zum zum 

zum? 

Foi o Manduca da praia que acabou de matar 

um 

Quando a policia chegou foi um tal de auê 

auê 

Vamos embora seu moço que essa briga é 

pra vale

Quebrou, quebrou, ao meu gunga quebrou

A roda parou porque meu gunga quebrou

A roda parou porque meu gunga quebrou

Quebrou, quebrou, ao meu gunga quebrou

Quebrou, quebrou, ao meu gunga quebrou

Quem E Voce

Quem e voce, quem veio de la

Quem e voce, quem veio de la

Eu vim da Bahia me apresentar
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Eu vim da Bahia me apresentar

E um arame, a cabaca, a moeda, e um 

pedaco de pau

Meu berimbau tocar assim

Meu berimbau tocar assim

Quem é você

Quem é você , ô que vem de lá

Quem é você , ô que vem de lá

Eu vim da Bahia , vim me apresentar

Eu vim da Bahia , vim me apresentar

um arame , é um chucalho , uma moeda e um 

pedaço de pau

meu berimbau toca é assim meu berimbau 

toca é assim

s’tin,dim,dim dim,dim,dim,dom meu berimbau 

toca é assim

s’tin,dim,dim dim,dim,dim,dom meu berimbau 

toca é assim

Quem Foi Te Disse Capoeira É Só Pra 

Homem

Quem foi te disse Capoeira é só pra homem 

Quem foi te disse Capoeira é só pra homem 

Mas não é Capoeira é pra homem, menino e 

mulher 

Mas não é Capoeira é pra homem, menino e 

mulher

Quem Nunca Caiu, Na Roda De Capoeira

Quem nunca caiu,

Na roda de capoeira,

Não sabe o valor da queda,

Pensa só que é brincadeira.

Eu já caí,

Mas agora estou de pé,

Pronto pra cair de novo,

Pro que der e o que vier.

Quem nunca caiu,

Na roda de capoeira,

Não sabe o valor da queda,

Pensa só que é brincadeira.

Dei uma armada,

E depois uma rasteira,

Moleque saltou de banda.

Ele é bom de capoeira.

Quem nunca caiu,

Na roda de capoeira,

Não sabe o valor da queda,

Pensa só que é brincadeira.

Que vida engraçada,

Cheia de desilusão,

Hoje ele joga muito,

Amanhã está no chão.

Quem nunca caiu,

Na roda de capoeira,

Não sabe o valor da queda,

Pensa só que é brincadeira.

Quem nunca caiu,

Na roda de capoeira,

Não sabe o valor da queda,

Pensa só que é brincadeira.

Quem nunca caiu,

Na roda de capoeira,

Não sabe o valor da queda,

Pensa só que é brincadeira.

Quem Manda No Mundo É Deus

Quem manda no mundo é Deus

Quem manda no mundo é Deus
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Quem manda no mundo é Deus

Quem manda no mundo é Deus

Quem manda no mundo é Deus

Quem manda no mundo é Deus

Quem manda no mundo é Deus

Não sou eu

Quem manda no mundo é Deus

Quem manda no mundo é Deus

Quem manda no mundo é Deus

Que Um Berimbau

E berimbau, E berimbau

E berimbau, E berimbau

A cabaca, um arame, e pedaco de pau

E o gostoso toca berimbau, berimbau

E berimbau, E berimbau

E o gostoso toca berimbau

O que um berimbau

A cabaca, um arame, e pedaco de pau 

Quem Vem Lá Sou Eu

(version one)

Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu

Berimbau bateu, capoeira sou eu

Quem vem lá sou eu, Qem vem lá sou eu

Berimbau bateu, capoeira sou eu

Eu venho de longe, venho de Itabuna

Jogo capoeira, meu nome é Suassuna

Quem vem lá sou eu, Qem vem lá sou eu

Berimbau bateu, capoeira sou eu

E sou eu, sou eu

Quem vem lá

Mas sou eu quem vem vindo

Quem vem lá

E montado a cavalo

Quem vem lá

E fumando um charuto

Quem vem lá

(version two)

Quem vem la - sou eu 

Quem vem la - sou eu 

Berimbau bateu 

Capoeira sou eu 

(version three)

Quem vem la - sou eu 

Quem vem la - sou eu 

Berimbau mais eu 

Capoeira sou eu 

Eu venho de longue 

Venho da Bahia 

Jogue Capoeira 

Capoeira sou eu 

Mais sou eu, sou eu - Quem vem la 

Eu sou brevenuto - Quem vem la 

Montado a cavalo - Quem vem la 

Fumando a charuto - Quem vem la 

Mais sou eu, sou eu - Quem vem la...

(version four)

Quem vem lá sou eu 

quem vem lá sou eu 

Berimbau bateu 

Capoeira sou eu 

Quem vem lá sou eu 

quem vem lá sou eu 

Berimbau mais eu 

Capoeira sou eu 

Quem vem lá sou eu 
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quem vem lá sou eu 

Berimbau bateu 

Capoeira sou eu 

Quem vem lá sou eu...

Eu venho de longe 

venho de Itabuna 

jogo Capoeira 

meu nome é Suassuna 

Quem vem lá sou eu... 

Mas sou eu, sou eu 

Quem vem lá 

Mas sou eu Brevenuto 

Quem vem lá 

ô montado a cavalo 

Quem vem lá 

ô fumando charuto 

Quem vem lá 

sou eu, sou eu 

Quem Vem Lá 

(version five)

Quem vem lá - sou eu

Quem vem lá - sou eu, quem vem lá - sou eu

Berimbau bateu, capoeira sou eu.

Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu

Berimbau bateu, capoeira sou eu.

Eu venho de longe venho de Itabuna

Jogo capoeira, meu nome é Suassuna.

Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu

Berimbau bateu, capoeira sou eu.

Lá vem a cavalaría da princesa Teodora

Cada cavalo uma cela, cada cela uma 

senhora

Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu

Berimbau bateu, capoeira sou eu.

Sou eu, sou eu

Quem vem lá?

Mas sou eu brevenuto

Quem vem lá?

Venho montando a cavalo

Quem vem lá?

Venho fumando charuto

Quem vem lá?

Mas sou eu, sou eu, ...

Quero Ver Cair

Ola, olaê, topei quero ver cair

topei quero ver cair

ola, olaê

machado cego nao corta

madeira de jataí

ola, olaê

tiziu não é passaro preto

sabia não é bem-te-vi

ola, olaê

você joga de lá

que eu jogo daqui pra ali 

Ola ola iê

Ja bati quero ver cair
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Rio De Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Nessa terra capoeira

Tem roda o ano inteiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Quem não sai da academia

Não conhece o mandingueiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Pra melhorar a visão do capoeira

Você tem que correr roda

Não pode marcar bobeira

Toque de angola, bengula, Santa Maria

Jogue embaixo, Jogue em cima

São Bento, Cavalaria

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Reza à São Sebastião

Que é o seu padroeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Nessa terra capoeira tem

Roda o ano inteiro

Roda da Penha, Caxias e Cordavil

Tem na Barra da Tijuca

E o Quilombo em Acari

Na Carioca, na Glória e na Central

Macaé, Rocha Miranda, no Leblon e Marechal

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

é de janeiro à janeiro

Tem roda o ano inteiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Quem não sai da academia

Não conhece o mandingueiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Pra terminar lhe digo dessa maneira

Rode mais na capoeira

Seja angola ou regional

Sangue na veia

Bata o pé com alarido

Por favor puxe um corrido

No toque do berimbau

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Reza São Sebastião

Que é o seu santo padroeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Quem não sai da academia

Não conhece mandingueiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Tem roda na Cinelândia no mês de fevereiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Roda Boa, Roda Boa.

Roda boa, roda boa,

Lá no Kino a roda é boa.

Roda boa, roda boa,

E em São Paulo a roda é boa.

Roda boa, roda boa,

Em São Paulo da garoa.

Roda boa, roda boa,

No Brasil a roda é boa
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Roda boa, roda boa

Roda Maravilhosa

Bem-te-vi vôou, vôou 

Bem-te-vi vôou, vôou 

Deixa voar 

Lá lauê lauê lauê lauê 

Lá lauê lauê lauê lauê 

Que som o que arte é essa 

de luta e brincadeira 

Que roda maravilhosa é essa 

é o Batuque Capoeira 

Em cada som, em cada toque 

em cada ginga, tem um estilo de jogo 

Em cada som, em cada toque 

em cada ginga, tem um estilo de jogo 

Lauê lauê lá... 

Lá lauê lauê lauê lauê
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Sabiá Cantou

Sabiá cantou no pé da laranjeira

sabiá cantou no pé da laranjeira

vou tocar meu berimbau e vou jogar capoeira

vou tocar meu berimbau e vou jogar capoeira

sabiá cantou no pé da laranjeira

sabiá cantou no pé da laranjeira

vou tocar meu berimbau e vou jogar capoeira

vou tocar meu berimbau e vou jogar capoeira

ela cantou ao som de uma viola

ela cantou ao som de uma viola

vou fazer jogo de dentro, vou fazer jogo de 

fora

vou fazer jogo de dentro, vou fazer jogo de 

fora

sabiá cantou no pé da laranjeira

sabiá cantou no pé da laranjeira

vou tocar meu berimbau e vou jogar capoeira

vou tocar meu berimbau e vou jogar capoeira

ela cantou ao som do berimbau

ela cantou ao som do berimbau

vou fazer jogo de angola e tambem regional

vou fazer jogo de angola e tambem regional

sabiá cantou no pé da laranjeira

sabiá cantou no pé da laranjeira

vou tocar meu berimbau e vou jogar capoeira

vou tocar meu berimbau e vou jogar capoeira

sabiá cantou, bonito de se ver

sabiá cantou e é bonito de se ver

vou jogar a capoeira e bater maculelê

vou jogar a capoeira e bater maculelê

sabiá cantou no pé da laranjeira

sabiá cantou no pé da laranjeira

vou tocar meu berimbau e vou jogar capoeira

vou tocar meu berimbau e vou jogar capoeira

Saci Pererê

Olha a saci pererê

perere, pererê

jogando com uma perna só

perere, perere 

Saio Do Mar, Marinheiro

Saio do mar, saio do mar marinheiro 

O iaia saia do mar marinheiro 

O iaia saia do mar estrangeiro 

Saio do mar, saio do mar marinheiro 

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

Eu foi le saia do mar marinheiro,

Venva dia marinheiro

Saia do mar, saia do mar marinheiro

Oh, saia do mar marinheiro,

Venha pra cá marinheiro

Saia do mar, saia do mar marinheiro

Saia do mar marinheiro,

Venha pra cá istrange

Saia do mar, saia do mar marinheiro

Saia do mar marinheiro,

Saia do mar marinheiro

Saia do mar, saia do mar marinheiro
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Sai Sai Catarina

(version one)

Sai, sai, catarina, sai do mar

Venha ver idalina

Sai, sai, catarina (coro)

Saia do mar venha ver, venha ver

Sai, sai, catarina (coro)

Oi catarina, venha ver

Sai, sai, catarina (coro)

Sai do mar, venha ver, venha ver

Sai, sai, catarina (coro)

Saia do mar, idalina vem ver

Sai, sai, catarina (coro)

Venha ver, venha ver,

Venha ver, venha ver

Sai, sai, catarina (coro)

(version two)

Sai sai sai Catarina

Saia do mato venha ver Idalina

Sai sai Catarina

E Catarina venha ver

Sai, sai Catarina

Catarina meu amor

Sai, sai Catarina

Saia do mato venha ver, venha ver

Sai, sai Catarina

È, Catarina minha nega

Sai, sai Catarina

Mas, oh que saudade danada

Sai, sai Catarina

Dou um nó e escondo a ponta

Sai, sai Catarina

Prá outro nao desatar

Sai, sai Catarina

Salomê, Salomê

Capoeira é pra homen tambem pra mulher

Salomê, Salomê

Capoeira é do povo não é de ninguem

Salomê, Salomê

Salomé, Salomé, Homem Pequeno É 

Ladrão De Mulher

Salomé, Salomé,

homem pequeno é ladrão de mulher

Salomé, Salomé

Mestre gigante é ladrão de mulher.

Salomé, Salomé

homem pequeno é ladrão de mulher

Salomé, Salomé

Mestre gigante é ladrão de mulher.

Salve A Ilha De Maré

Salve a Ilha de Maré,

Salve São Salvador,

Salve a Ilha de Maré,

Salve São Salvador,

Salve o Mestre Bimba,

Que a Regional criou,

Salve a Ilha de Maré,

Salve São Salvador,

Salve o mestre Pastinha,

Que a mandinga deixou.

Salve a Ilha de Maré,

Salve São Salvador,

Salve os Deuses africanos,

Que é o nosso protetor.
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Salve O Mestre Bimba

Salve salve, salve, 

salve o Mestre Bimba,

Pra jogar a capoeira,

Tem que ter cabeça fria. 

Salve salve, salve, 

salve o Mestre Bimba,

Pra jogar a capoeira,

Tem que ter cabeça fria. 

Salve salve, salve, 

salve o Mestre Bimba,

Capoeira lá de Brotas,

Mestre Bimba era alegria.

Salve salve, salve, 

salve o Mestre Bimba,

Salve o Mestre que me ensinou,

A jogar Santa Maria.

Salve salve, salve, 

salve o Mestre Bimba,

tem batuque, tem Benguela,

e também Santa Maria.

Salve salve, salve, 

salve o Mestre Bimba,

Samba No Mar Marinheiro

Samba no mar, samba no mar marinheiro

Samba no mar marinheiro, 

Samba no mar, rio de janeiro

Samba no mar, samba no mar marinheiro

Samba no mar marinheiro, do rio marinheiro 

chegou marinheiro

Samba no mar, samba no mar marinheiro

Samba no mar marinheiro, samba no mar, 

estrangeiro

Samba no mar, samba no mar marinheiro

Samba Moleque

São josé cadê o recado 

que são pedro mandou você me dá 

recado é esse...meu amigo 

o que são jorge mandou pagar 

dois berimbaus e um atabaque 

para a roda que vai ter lá 

samba de roda, maculelê e capoeira 

por favor não faça asneira 

para a roda começar 

samba samba, samba capoeira 

samba samba, samba camará 

samba menino, mostra que você é bamba 

dentro da roda de samba o capoeira vai 

sambar 

samba samba, samba capoeira 

samba samba, samba camará 

samba menino, mostra que você é bamba 

mostra que o corpo balança, sem sequer 

escorregar 

samba samba, samba capoeira 

samba samba, samba camará 

Santa Barbara De Relampue

O Santa Barbara de Relampué,

O Santa Barbara de Relampua.

O Santa Barbara de Relampué,

O Santa Barbara de Relampua.

E Relampue, de Relampuá.

O Santa Barbara de Relampué,

O Santa Barbara de Relampua.

De Relampue de Relampuá.

O Santa Barbara de Relampué,
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O Santa Barbara de Relampua.

E Relampue, de Relampuá.

O Santa Barbara de Relampué,

O Santa Barbara de Relampua.

De Relampue de Relampuá.

Santa Maria Mae De Deus

Santa Maria Mãe de Deus 

Chegei na igreja me confessei 

Santa Maria Mãe de Deus 

Chegei na igreja me confessei 

Santa Maria Mãe de Deus 

Santo Antônio É Protetor 

Santo Antônio é protetor 

Da barquinha de Noel 

Santo Antônio é protetor 

Cariri boca da areia 

Santo Antônio é protetor 

Nazaré Paranaguá 

Santo Antônio é protetor 

São Bento Proteja A Capoeira E A Mim

São Bento proteja a capoeira e a mim

São Bento proteja a capoeira e a mim

São Bento proteja o berimbau

São Bento proteja a armada

São Bento proteja a iuna e a mim

São Bento proteja

São Bento proteja a capoeira e a mim

São Bento proteja Peixe

São Bento proteja o Lobo

São Bento proteja essa roda e a mim

Saudades De Bimba

To ficando velho, com cadencia e ginga

Na batida do gunga, com saudade de Bimba

To ficando velho, com cadência e ginga

Na batida do gunga, com saudade de Bimba

Se um dia eu ficar velho, sem pernas para 

jogar

Eu vod tocar meu berimbau, e mais uma vez 

vou cantar

To ficando velho, com cadência e ginga

Na batida do gunga, com saudade de Bimba

Saiba que meu coração, vai bater forte e vai 

sentir

Ele quarda lembrança é de alegria, e mais 

uma vez vou sorrir

To ficando velho, com cadência e ginga

Na batida do gunga, com saudade de Bimba

Pois não tem nada nesse mundo, que me 

afaste de você

Mesmo que eu adoeça, minha doença é você

To ficando velho, com cadência e ginga

Na batida do gunga, com saudade de Bimba

Cheio de sabedoria, e o mundo na palma da 

mão

Eu vou morar na Bahia, perto da Capoeira, 

longe da solidão

To ficando velho, com cadência e ginga

Na batida do gunga, com saudade de Bimba

Na batida do gunga

Com saudade de Bimba

Na batida do gunga

Com saudade de Bimba
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Se Você Não Tem Nada Pra Fazer

Se você não tem nada pra fazer, ai meu 

Deus,

Escuta bem o que eu vou te falar,

Vamos jogar capoeira, no Mercado Popular.

Vamos jogar capoeira, o lê, lê,

Vamos jogar capoeira, o lá, lá,

Vamos jogar capoeira, no Mercado Popular.

Vamos jogar capoeira, o lê, lê,

Vamos jogar capoeira, o lá, lá,

Vamos jogar capoeira, no Mercado Popular.

Quando eu digo, tem nada pra fazer, ai meu 

Deus,

Não é pra menosprezar, eu só quero lhe 

dizer,

No no jeito de variar, a capoeira é coisa 

nossa,

E vamos na roda jogar.

Vamos lá....

Vamos jogar capoeira, o lê, lê,

Vamos jogar capoeira, o lá, lá,

Vamos jogar capoeira, no Mercado Popular.

Segura Ià Ià

Andorinha voôu Capoeira, Capoeira

Vou dizer pro meu amor

Seu mergulho ligeiro

Seu bote certeiro

Martin Pescador

Capoeira ligeiro menino

Là de São Salvador

Foi festa da ribeira

De armada e rasteira

Eu sou bom jogador

Segura ià ià

Segura ioiô

Capoeira ligeira de São Salvador

Segura ià ià

Segura ioiô

Saudade De Eziquiel

Ele veio da ilha de Maré 

no saveiro do mestre João 

Levantou a Capoeira 

Encantou com a sua maneira 

de cantar com coração 

Ele veio da ilha de Maré 

no saveiro do mestre João 

Levantou a Capoeira 

Encantou com a sua maneira 

de cantar com coração 

Mestre você fez história 

Quem te conheceu têm você na memória 

Saudade se chama Eziquiel 

é um amigo de fé 

E é para homem e mulher 

Ele veio da ilha de Maré 

no saveiro do mestre João 

Levantou a Capoeira 

Encantou com a sua maneira 

de cantar com coração 

Foi morar lá na Preguiça 

se criou na conceição 

Mas viveu lá no Cabula 

até hoje me encabula 

Ter apertado a sua mão 

Ele veio da ilha de Maré 

no saveiro do mestre João 

Levantou a Capoeira 
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Encantou com a sua maneira 

de cantar com coração 

A lua branca vai iluminar 

novos caminhos pra você 

Vai em paz guerreiro amigo 

Um abraço ao mestre Bimba 

Um dia gente se vê 

Ele veio da ilha de Maré 

no saveiro do mestre João 

Levantou a Capoeira 

Encantou com a sua maneira 

de cantar com coração

Sempre Lembrado

Bimba foi Bimba é considerado 

Bimba foi Bimba será sempre lembrado 

Bimba foi Bimba é considerado 

Bimba foi Bimba será sempre lembrado 

Eu pego meu berimbau 

vou tocar Santa Maria 

O gunga na marcação 

o viola arrepia 

Cai a chuva vai o vento 

passa água na peneira 

Eu falo de mestre Bimba 

é bamba na Capoeira 

Bimba foi Bimba é considerado 

Bimba foi Bimba será sempre lembrado 

Jogador de Capoeira 

Manoel dos Reis Machado 

Jogava em cima e em baixo 

nunca deu seu golpe errado 

Com o samba no pé 

na mente a Capoeira 

O molejo no corpo 

no jogo da Capoeira 

Bimba foi Bimba é considerado 

Bimba foi Bimba será sempre lembrado 

Quando eu chego numa roda 

eu começo a cantar 

Me lembro de mestre Bimba 

e Besouro Mangangá 

Vou jogar a Capoeira 

de Angola e Regional 

Como fazia mestre Bimba 

criador da Regional 

Bimba foi Bimba é considerado 

Bimba foi Bimba será sempre lembrado

Senhor São Bento

Valha-me Deus, senhor São Bento

Vou cantar meu barravento

Valha-me Deus, senhor São Bento

Buraco fundo tem cobra Dentro

Valha-me Deus, senhor São Bento 

Serra Pau, Serra Madeira

Coro: Serra pau, serra madeira

Turma da Muzenza não è brincadeira

Coro: Serra pau, serra madeira

A turma do Bimba não è brincadeira

Coro: Serra pau, serra madeira

Sim Sim Sim, Nao Nao Nao

Oi sim sim sim 

Oi não não não 

Mas hoje tem amanhã não

Mas hoje tem amanhã não 
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Oi sim sim sim 

Oi não não não 

Mas hoje tem amanhã não 

Olha a pisada de lampião 

Oi sim sim sim 

Oi não não não 

Oia a pisada de lampião 

Oia a pisada de lampião 

Oi sim sim sim 

Oi não não não

Sim Sinha, Sim Sinho

Sim sinha, Sim Sinho,

Salve a Bahia de São Salvador.

Sim sinha, Sim Sinho,

E Mestre Bimba de São Salvador

Sim sinha, Sim Sinho,

Sinha Maria, Outro Dia Mandou

Sinha Maria, outro dia mandou,

Menino na feira, fejão ir comprar,

Chegando lá esqueceu de comprar,

Parou pra ver capoeira jogar.

Sinha Maria não cante o menino,

Capoeira tá no Seu destino.

Sinha Maria não cante o menino,

Se tem capoeira é menino sorrindo.

Queria ir, mas agora não vou mais 

Queria ir, mas agora não vou mais 

No caminho apareceu, duas cobras de Corais 

Essa cobra me morde 

Sinho São Bento 

(version one)

Ela vai me morder 

Sinhô são bento

Ela é venenosa 

Sinho são bento

Ela é perigosa

Sinho são bento

Ela vai me pegar 

Sinho são bento

Olhe que cobra malvada

Sinho são bento

Olhe o veneno da cobra

Sinho são bento

A cobra é danada 

Sinho são bento

Ela vai te matar

Sinho são bento

(version two)

E a cobra me morde

Sinhô são bento

A cobra me morde

Sinhô são bento

Mas que cobra danada

Sinhô são bento

Ela é venenosa

Sinhô são bento

A cobra me morde

Sinhô são bento

Oi, cuidado com a cobra

Sinhô são bento 

Essa cobra é valente

Sinhô são bento

Bota veneno na gente

Sinhô são bento

Oi que cobra malvada
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Sinhô são bento

Esta cobra danada

Sinhô são bento

Oi, cuidado com ela

Sinhô são bento

Te morde na canela

Sinhô são bento

Solta A Mandinga

Solta a mandinga ê 

Solta a mandinga a 

Solta a mandinga ê, Capoeira 

Solta a mandinga a 

Solta a mandinga ê 

Solta a mandinga a 

Solta a mandinga ê, Capoeira 

Solta a mandinga a 

Solta a mandinga ê 

Solta a mandinga a 

Solta a mandinga ê, Mestre Bimba 

Solta a mandinga a 

Solta a mandinga ê 

Solta a mandinga a 

Solta a mandinga ê, Mestre Bimba 

Solta a mandinga a

Sou Capoeira

Sou capoeira olha eu sei que sou

Eu vim aqui foi para jogar

Faço bonito só porque tenho talento

E solto meus movimentos com a voz no 

coração

Que amor é esse que trago no coração

Uma alegria e uma vontadade de ficar

São Bento Grande, Iuna e Cavalaria

Quando toca me arrepia hoje é dia de jogar

E o cantador solta a voz pro povo ouvir

Berimbau viola arma a roda e solta o som

A meia lua é ligeira e corta o vento

Capoeira joga dentro como o mestre me 

ensinou

Sou capoeira olha eu sei que sou

Eu vim aqui foi para jogar

Faço bonito só porque tenho talento

E solto meus movimentos com a voz no 

coração

Sou capoeira olha eu sei que sou

Eu vim aqui foi para jogar

Faço bonito só porque tenho talento

E solto meus movimentos com a voz no 

coração

E o capoeira é astuto e é velhaco 

É inimigo do perigo e confusão

Mas ele sabe o valor de uma vida

Por isso corre de briga e quer mais é vadiar

Sou Capoeira

  

Sou capoeira olha eu sei que sou

eu vim aqui foi para jogar

faço bonito só porque tenho talento

e solto meus movimentos com a voz no 

coração

sou capoeira olha eu sei que sou

eu vim aqui foi para jogar

faço bonito só porque tenho talento

e solto meus movimentos com a voz no 

coração

que amor é esse que trago no coração

uma alegria e uma vontadade de ficar

Page 141 of 163



Capoeira Lyrics

são bento grande, iuna e cavalaria

quando toca me arrepia hoje é dia de jogar

sou capoeira olha eu sei que sou

eu vim aqui foi para jogar

faço bonito só porque tenho talento

e solto meus movimentos com a voz no 

coração

e o cantador solta a voz pro povo ouvir

berimbau viola arma a roda e solta o som

a meia lua é ligeira e corta o vento

capoeira joga dentro como o mestre me 

ensinou

sou capoeira olha eu sei que sou

eu vim aqui foi para jogar

faço bonito só porque tenho talento

e solto meus movimentos com a voz no 

coração

e o capoeira é astuto e é velhaco 

é inimigo do perigo e confusão

mas ele sabe o valor de uma vida

por isso corre de briga e quer mais é vadiar

sou capoeira olha eu sei que sou

eu vim aqui foi para jogar

faço bonito só porque tenho talento

e solto meus movimentos com a voz no 

coração

Sou Capoeira E Pego Na Viola

Sou Capoeira e pego na viola 

Sou Capoeira e pego na viola 

Se essa roda ficar boa não vai terminar agora 

Se essa roda ficar boa não vai terminar agora 

Não vai terminar agora 

Não vai terminar agora 

Não vai terminar agora 

Não vai terminar agora 

Não vai terminar agora 

Não vai terminar agora 

Toquei berimbau e cantei prá iaiá 

Toquei berimbau e cantei prá iaiá 

Na roda de Capoeira, quero ver gunga falar 

Na roda de Capoeira, quero ver gunga falar 

Quero ver gunga falar 

Quero ver gunga falar

Quero ver gunga falar 

Quero ver gunga falar

Quero ver gunga falar 

Quero ver gunga falar

Sou Angoleiro

(version one)

Sou angoleiro e venho de Angola,

Jogo com Deus e com Nossa Senhora.

Sou angoleiro e venho de Angola,

Venho de angola, de Angola, de Angola.

Sou angoleiro e venho de Angola,

Toco um atabaque, um berimbau e uma viola.

Sou angoleiro e venho de Angola,

Jogo com você a qualquer hora.

Sou angoleiro e venho de Angola,

(version two)

Sô angoleiro que veio de Angola 

Jogo com Deus e com Nossa Senhora 

Sô angoleiro que veio de Angola 

Oi de Angola, de Angola, de Angola 

Sô angoleiro que veio de Angola 

Toco o atabaque, o berimbau e a viola
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Sô angoleiro que veio de Angola 

(version three)

Jogo com você a qualquer hora 

Sô angoleiro que veio de Angola

Sou angoleiro, que venho de angola

Jogo com Deus e com Nossa Senhora

Sou angoleiro, que venho de angola

Eu jogo com você a qualquer hora

Sou angoleiro, que venho de angola

Toco atabaque, berimbau e viola

Sou angoleiro, que venho de angola

Sou Lá De Itabuna

Mas eu sou da bahia

eu sou lá de itabuna

terra do mestre magrelo, luia medicina e 

também suassuna

mas eu sou da bahia

eu sou lá de itabuna

terra do mestre magrelo, luia medicina e 

também suassuna
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Tabareu Que Vem Do Sertao

(version one)

Tabareu que vem do sertão

Vendendo quiabo,　maxixi e limão

Tabareu que vem do sertão

Que vemdo sertão tabareu meu irmão

Tabareu que vem do sertão

(version two)

Tabaréu que vem do sertão

Vendo quiabo, maxixe e limão

Ele vende quiabo, maxixe e limão

Coro: Tabaréu que vem do sertão

(version three)

Tabaréu que vem do sertão 

Que vende maxishe, cacau e limão

Tabaréu que vem do sertão

O que vem do sertão Tabarel meu irmão

Tabaréu que vem do sertão

Que vem do sertão, o que vem do sertão

Tabaréu que vem do sertão

Tamanduá Como Vai Coroa

E tamanduá como vai coroa,

Tamanduá, como vai coroa.

Tamanduá como vai coroa,

Tamanduá, como vai coroa.

Tamanduá como vai coroa,

Todo mundo numa boa.

Tamanduá como vai coroa,

Tamanduá, como vai coroa.

Tamanduá como vai coroa,

A criança é uma boa.

Tamanduá como vai coroa,

Tamanduá, como vai coroa.

Tapa Na Cara, Rasteira, No Chão

Tapa na cara, rasteira no chão,

Entra na roda pra ver se é bom.

Tapa na cara, rasteira no chão

Entra na roda pra ver se é bom

Tapa na cara, rasteira no chão

Entra na roda pra ver se é bom

Tapa na cara, rasteira no chão

Entra na roda pra ver se é bom

Tapa na cara, rasteira no chão

Entra na roda pra ver se é bom 

Tava Lá Na Beira Do Mar

Tava lá na beira do Mar, quando Curio chegou 

Tava lá na beira do Mar, quando Curio chegou 

Com o pandeiro e atabaque, berimbau e 

agogô 

Com o pandeiro e atabaque, berimbau e 

agogô 

Vai jogar, vai jogar, Capoeira na beira do mar 

Vai jogar, vai jogar, Capoeira na beira do mar 

Tava Lá Na Beira Do Cais

Tava lá na beira do Cais, quando Curio 

chegou 

Tava lá na beira do Cais, quando Curio 

chegou 

Com o pandeiro e atabaque, berimbau e 

Page 144 of 163



Capoeira Lyrics

agogô 

Com o pandeiro e atabaque, berimbau e 

agogô 

Vai rolar, vai rolar, Capoeira na beira do mar 

Vai rolar, vai rolar, Capoeira na beira do mar

Tem Capoeira

Roda na praca

Roda na feira

Tudo Domingo

Tem Capoeira

Roda na praca

Roda na feira

Tudo Domingo

Tem Capoeira

Roda na praca

Tem Capoeira

Tudo Domingo

Tem Capoeira 

Tem Dende, Tem Dende

Tem dendê, tem dendê 

No jogo de Angola tem dendê

Tem dendê, tem dendê 

No jogo de baixo tem dendê 

Tempo Que Não Volta Atrás

Na Bahia de outrora 

De mestre Pastinha, mestre Waldemar 

Ladainhas de angola 

Onde o canto me faz recordar 

No tempo que era tão bom 

onde eu queria viver 

Conhecer toda mandinga 

Toda malicia o também o saber 

ai ai ai ai ai 

Saudade que tenho demais 

ai ai ai ai ai 

no tempo que nao volta mais 

ai ai ai ai ai 

Quando Bimba era rapaz 

ai ai ai ai ai 

Do Pastinha la no cais 

ai ai ai ai ai 

Waldemar nao quero mais 

ai ai ai ai ai 

Capoeira era jogada 

O capoeirista que tinha valor 

era o tempo que não tinha grupo 

que não tinha mestre ou graduação 

Dos olhos ensinavam jogar 

Cada um tinha sua expressão 

O aluno era discipulo 

aprendia com mestre toda lição 

ai ai ai ai ai 

Saudade que tenho demais 

ai ai ai ai ai 

no tempo que nao volta mais 

ai ai ai ai ai 

Quando Bimba era rapaz 

ai ai ai ai ai 

Do Pastinha la no cais 

ai ai ai ai ai 

Waldemar nao quero mais 

ai ai ai ai ai

Terreiro Do Jesus

Quando pego na viola 
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No terreiro de Jesus 

Me lembro de mestre Bimba 

Ajoelhado ao pé da cruz 

São Bento Grande 

De Bimba 

São Bento Pequeno 

De Bimba 

Cavalaria 

De Bimba 

E a Iuna 

De Bimba 

Idalina e Amazonas 

Esse eu deixo pra depois 

Idalina e Amazonas 

Esse eu deixo pra depois 

Iôiô iôiô 

Mestre Bimba é o maior 

Iôiô iôiô 

Mestre Bimba é o maior 

Iôiô iôiô

Tim, Tim Tim Aruandê

Tim tim tim Aruandê

Aruanda, Aruanda, aruandê

Tim tim tim Aruandê

Aruanda, Aruanda, aruandê

Tim, Tim, Tim Aruande

Aruanda, Aruanda, Aruande 

Tim, Tim, Tim Aruande 

Aruanda, Aruanda, Aruande 

Tim, Tim, Tim Aruande 

Aruanda, Aruanda e mandigueiro 

Tim, Tim, Tim Aruande 

Aruanda, Aruanda e Macunge 

Tim, Tim, Tim Aruande 

Tim Tim La Vai Viola

Tim Tim Tim la vai Viola 

O viola meu bem viola 

Tim Tim Tim la vai Viola 

O le le le ,la vai viola 

Tim Tim Tim la vai Viola 

Jogo de Dentro Joga de Flora 

Tim Tim Tim la vai Viola 

Joga Bonita e Jogo de Angola 

Tocador De Berimbau

Bimba, Bimba, Bimba

Criador da regional

Bimba, Bimba, Bimba

Tocador de berimbau

Bimba, Bimba, Bimba

Criador da regional

Bimba, Bimba, Bimba

Tocador de berimbau

Com S de saudade

Com C de coração

Lembrei de Mestre Bimba

E fiz essa canção

Bimba, Bimba, Bimba

Criador da regional

Bimba, Bimba, Bimba

Tocador de berimbau

Com R de rasteira

Com A de atenção

Menino nesta arte

Mestre Bimba deu lição

Bimba, Bimba, Bimba
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Criador da regional

Bimba, Bimba, Bimba

Tocador de berimbau

Com L Luanda

Com S de Salvador

No jogo da capoeira

O "Seu Bimba" foi dotor

Bimba, Bimba, Bimba

Criador da regional

Bimba, Bimba, Bimba

Tocador de berimbau

Com B escreve Bahia

Com B de Berimbau

Também se escreve Bimba

Criador da regional

Bimba, Bimba, Bimba

Criador da regional

Bimba, Bimba, Bimba

Tocador de berimbau

Toca Berimbau, Toca Berimbau, Tocador

Toca Berimbau, toca berimbau, tocador

Toca Berimbau, tocador, joga Capoeira, 

jogador

Toca Berimbau, toca berimbau, tocador

Topei Quero Ver Cair

Topei quero ver cair

Topei quero ver cair

Oh ah oh ah ei

Machado cego não corta

Madeira de jatal

Oh ah oh ah ei

Assum preto não é açoite

Pardal não é bemtevi

Mais o facão bateu em baixo

A bananeira caiu

Mais o facão bateu em baixo

A bananeira caiu

Mais o facão bateu em baixo

Oh ah oh ah ei

Troca Mão Pelo Pé

Vieram tres pra bater no nego

Trosseram faca, chicote e facao,

Trabalha cara rasterar no chão

Trabalha cara rasterar no chão

Voce não sabe que poder fazer o nego

Voce não sabe que poder fazer o nego

Troca mão pelo pé

Troca pé pela mão

Tum, Tum, Tum, Tum, Capoira No Céu Vou 

Jogar

Tum, tum ,tum, tum,

Capoeira no céu vou jogar.

Tum, tum ,tum, tum,

Capoeira no céu vou jogar,

Já joguei com Seu Pastinha,

Já joguei com Mestre Bimba,

Eu já joguei com Lampião.

Tum, tum ,tum, tum,

Capoeira no céu vou jogar.

Tum, tum ,tum, tum,

Capoeira no céu vou jogar,

Já joguei lá na Ribeira,

Já joguei na Amaralina,

Já joguei na Conceição.
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Tum, tum ,tum, tum,

Capoeira no céu vou jogar.

Tum, tum ,tum, tum,

Tum, Tum, Tum, Besouro Magangá

Tum, tum, tum, Besouro Magangá,

Bateu foi na polícia de soldado a general,

Tum, tum, tum, Besouro Magangá,

Entrava na roda não parava de jogar,

Tum, tum, tum, Besouro Magangá,

Bateu foi na polícia de soldado a general,

Tum, tum, tum, Besouro Magangá,

Entrava na roda não parava de jogar,

Tum, tum, tum, Besouro Magangá,

Bateu foi na polícia de soldado a general,

Tum, tum, tum, Besouro Magangá,
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Um Pouquinho De Dendê

Eu vim aqui buscar

um pouquinho de dendê 

Eu vim aqui buscar 

um pouquinho de dendê 

Prá passar do berimbau 

um pouquinho de dendê

Prá passar do berimbau 

um pouquinho de dendê

Prá passar do atabaque

um pouquinho de dendê 

Prá passar do atabaque 

um pouquinho de dendê

Prá passar do agogô 

um pouquinho de dendê 

Prá passar do agogô 

um pouquinho de dendê 

Uma Volta So

O iaiá mandou dá 

Uma volta só 

Mandou dá, mandou dá 

Uma volta só 

Mandou jogar 

Uma volta só 

Mandou cantar 

Uma volta só
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Valha- Me Deus, Senhor São Bento

(version one)

Valha- me Deus, Senhor São Bento

Eu vou jogar meu Barravento

Valha- me Deus, Senhor São Bento (coro)

Eu vou jogar meu Barravento

Valha- me Deus, Senhor São Bento (coro)

Ê, Buraco véio tem cobra dentro

Valha- me Deus, Senhor São Bento (coro)

Ê, Quando vê cobra assanhada

Valha- me Deus, Senhor São Bento (coro)

Não põe o pé na rodilha

Valha- me Deus, Senhor São Bento (coro)

A cobra assanhada morde

Valha- me Deus, Senhor São Bento (coro)

Eu vou jogar meu Barravento

Valha- me Deus, Senhor São Bento (coro)

(version two)

Valha-me Deus, Senhor São Bento

Eu vou cantar meu Barravento 

Valha-me Deus, Senhor São Bento 

Buraco velho tem cobra dentro 

Valha-me Deus, Senhor São Bento 

Eu vinha vindo pela estrada 

Valha-me Deus, Senhor São Bento 

Quando uma cobra apareceu 

Valha-me Deus, Senhor São Bento 

Eu cantei São Bento Grande 

Valha-me Deus, Senhor São Bento 

A cobra não me mordeu 

Valha-me Deus, Senhor São Bento 

Eu vou levar meu Barravento

Valha-me Deus, Senhor São Bento 

Vai Clarear

Meu mestre sempre dizia 

mas eu não entendia não 

Como pode um mundo tão grande 

dar voltas que nem pião 

Moleque não ligue prá isso 

Isso tudo vai passar 

Nas voltas que o mundo já deu 

E nas voltas que ele ainda vai dar 

Vai clarear, vai clarear 

Tempestade foi se embora 

A bonança vai chegar, iaiá 

Vai clarear, vai clarear 

Não há mal que sempre dura 

Todo o mal vai acabar, iaiá 

Vai clarear, vai clarear

Vai Colorindo

Vai colorindo muda de cor o capoeira vai 

ganhando o seu valor

Vai colorindo muda de cor o capoeira vai 

ganhando o seu valor

Eh! O corda crua iniciante, garoto novo mas 

aprende num instante.

Corda amarela e o laranja, já rodam roda 

mais aprende a manha.

Vai colorindo muda de cor o capoeira vai 

ganhando o seu valor

Eh! Treinando muito ele é recompensado, 

azul e vermelho o garoto é graduado, o corda 

azul também treinou além de graduado o 

rapaz é instrutor.
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Vai colorindo muda de cor o capoeira vai 

ganhando o seu valor

Eh! O corda verde também instrui, eu treinei 

muito e da azul eu já fui,tem que ser bamba, 

não pode dar sopa é professor o cabra é 

corda roxa.

Vai colorindo muda de cor o capoeira vai 

ganhando o seu valor

Com adventos os anos vão se passando 

corda marron, o contra-mestre é o formando.

Com muito orgulho muita bagagem é corda 

preta pronto pra seguir viagem.

Vai colorindo muda de cor o capoeira vai 

ganhando o seu valor

Vai Você

Vai você, vai você

Dona Maria como vai você

Joga bonito que eu quero aprender

Dona Maria como vai você

Vai você, como vai você

Dona Maria como vai você

Joga bonito que eu quero ver

Dona Maria como vai você

Vamos Começar a Brincadeira

Vamos Começar A Brincadeira

A Brincadeira De Capoeira

Vamos começar a brincadeira

A brincadeira de capoeira

Eu dou armada, meia- lua e rasteira

A brincadeira de capoeira

Vamos começar a brincadeira

A brincadeira de capoeira

Vamos começar a brincadeira

A brincadeira de capoeira

Vamos começar a brincadeira

A brincadeira de capoeira

Eu do martelo, cabeçada e ponteira

A brincadeira de capoeira

Vamos começar a brincadeira

A brincadeira de capoeira

Vamos Jogar Capoeira

Vamos jogar capoeira, vamos tocar berimabu

foi o meu mestre quem disse se não jogar 

limpo vai entrar entrar no pau

vamos jogar capoeira, vamos tocar berimabu

vamos jogar capoeira pode ser angola e 

também regional

vamos jogar capoeira, vamos tocar berimabu

vamos jogar capoeira, tocar atabaque e 

também berimbau 

Vamos jogar capoeira

Se voce nao tem nada pra fazer 

venha que eu vou lhe mostrar 

vamos jogar capoeira no mercado popular 

vamos jogar capoeira, olele 

vamos jogar capoeira, olala 

vamos jogar capoeira no mercado popular 

vamos jogar capoeira, olele 

vamos jogar capoeira, olala 

vamos jogar capoeira no mercado popular

Veja Veja

Veja’ veja’ veja’ veja’

Ai, ai, ai , ai, ai
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La em baixo tem uma lagoa

Ai, ai, ai , ai, ai

La’ no alto com uma vista boa

Ai, ai, ai , ai, ai

La’ em baixo tem um mar para nadar

La’ em cima tem uma rua para passear

Ai, ai, ai , ai, ai

Vem Começo A Roda Io Io

(version one)

Vem começo a roda io io

Começo o canto ia ia

Vem começo a roda io io

Começo o canto ia ia 

Vem começo a roda io io

Começo o canto ia ia

Vem começo a roda io io

Começo o canto ia ia 

Berimbau ta tacando menino

Chamando voce pra jogar

Capoeira Arte e magia

E a coisa mais linda qui a 

Vem começo a roda io io

Começo o canto ia ia

Vem começo a roda io io

Começo o canto ia ia 

Começo a roda io io

Começo o canto ia ia

Começo a roda io io

Começo o canto ia ia 

Vem começo a roda io io

Começo o canto ia ia

Vem começo a roda io io

Começo o canto ia ia 

(version two)

Vem....comencou a roda IÔ IÔ

Comencou o canto O IÂ IÂ

Vem....comencou a roda iô iô

Comencou o canto o iâ iâ

Berimbau ta tocando menino,

Chamando voce para jogar.

Vem....comencou a roda iô iô

Comencou o canto o iâ iâ

Capoeira e arte e malicia,

E a coisa mais linda que ar

Vem....comencou a roda iô iô

Comencou o canto o iâ iâ

E a luto do negro escravo,

Quem lutava para se libertar.

(version three)

Vem, começou a roda iôiô

Começou o canto iáiá

Vem, começou a roda iôiô

Começou o canto iáiá

Oi do sangue que corre nas veias

Do corpo que baila no ar

Da malícia do negro escravo

Que luta pra não apanhar

Vem, começou a roda iôiô

Começou o canto iáiá

Capoeira é arte é magia

É força pra se libertar

É um canto que ecoa na areia

Embalando as ondas do mar

Vem, começou a roda iôiô

Começou o canto iáiá

Berimbau tá chamando menino

Chamando você pra jogar

Oi do toque que toca no peito
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Levando o corpo a gingar

Vem, começou a roda iôiô

Começou o canto iáiá

Vem Jogar Mais Eu

(version one)

Vem jogar mais eu, vem jogar mais eu, meu 

irmão

vem jogar mais eu, meu irmão, vem jogar 

mais eu,irmão meu

vem jogar mais eu, vem jogar mais eu,meu 

irmão

vem jogar mais eu, mano meu, vem jogar 

mais eu, minha irmã

(version two)

Vem jogar mais eu

Vem jogar mais eu mano meu

Vem jogar mais eu mano meu

Vem jogar mais eu mano meu

Vem jogar mais eu, vem jogar mais eu mano 

meu

Vem jogar mais eu mano meu

Vem jogar mais eu mano meu

Vinha Passando, Escutei Berimbau

Vinha passando escutei berimbau,

Era jogo de dentro era jogo legal.

Vinha passando escutei berimbau,

Era jogo de Angola e também Regional.

Vinha passando escutei berimbau,

Era jogo de dentro era jogo legal.

Vinha passando escutei berimbau,

Era jogo de Angola e também Regional.

Vim Lá Da Bahia Pra Lhe Ver

(version one)

Vim lá da Bahia pra lhe ver

Vim lá da Bahia pra lhe ver

Vim lá da Bahia pra lhe ver

Pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver, pra ler ver

Vim lá da Bahia pra lhe ver

Vim lá da Bahia pra lhe ver

Vim lá da Bahia pra lhe ver

Pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver, pra ler ver 

Vim lá da Bahia pra lhe ver 

Vim lá da Bahia pra lhe ver, Vim lá da Bahia 

pra lhe ver 

Vim lá da Bahia pra lhe ver, pra lhe ver, pra 

lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver

Vim lá da Bahia pra lhe ver, Vim lá da Bahia 

pra lhe ver 

Vim lá da Bahia 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

(version two)

Vim da Bahia pra lhe vê

Vim da Bahia pra lhe vê

Vim da Bahia pra lhe vê, pra lhe vê

Pra lhe vê, pra lhe vê, pra lhe vê

Pra lhe vê, pra lhe vê

Pra lhe vê, pra lhe vê, pra lhe vê

Capoeira Tem Que Ter Molejo

Capoeira tem que ter molejo

Capoeira tem que balançar
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Capoeira tem que ter alegria

E fundamental para poder jogar

Capoeira tem que ter molejo

Capoeira tem que balançar

Capoeira tem que ter energia

E fundamental de respeitar

Capoeira tem que ter molejo

Capoeira tem que balançar

Capoeira tem que ter alegria

E fundamental pra poder jogar

Você Que É Forte 

Você que é forte 

Que só pensa em pegar peso.

Quero ver entrar na roda 

E mostrar que é mandingeiro

Você que é forte 

Que só pensa em pegar peso.

Quero ver entrar na roda 

E mostrar que é mandingeiro.

Seu jogo não tem mandinga

Seu jogo não tem molejo

Quando é jogo bonito

Você não faça nem um floreiro

E quando o jogo aperta

Você fica sem reação

Para logo pra agarrar

E jogar outro no chão

Você que é forte 

Que só pensa em pegar peso.

Quero ver entrar na roda 

E num jogo de Angola 

Você e a negação

Todo esse corpo duro

Não saber jogar no chão

Vou te dizer meu camarada

Que eu não sou bom de capoeira

Mas o que tu faça cansado

Eu faço na brincadeira…

Você que é forte 

Que só pensa em pegar peso.

Quero ver entrar na roda 

Voador, Voador, O Menino É Voador

Voador, voador, 

O menino é voador

Voador, voador

E o nosso mestre é voador

Voador, voador

Esse nego é voador.

Voador, voador

Voador, voador, voador.

Volta do mundo

Na volta do mundo, berimbau ja tocou

o toque de bangela, pra lembra de bimba o 

seu criador

no jogo da bangela embaixo joga vai com 

expressao

o boa energia provisava olando no olho meu 

irmao

na volta do mundo, berimbau ja tocou

o toque de bangela, pra lembra de bimba o 

seu criador 

Vou Dizer A Meu Sinhõ

(version one)

Vou dizer a meu sinhõ,
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Que a manteiga derramou.

Vou dizer a meu sinhõ,

Que a manteiga derramou.

E a manteiga, ela nao e minha,

E para a filha de Ioio.

Vou dizer a meu sinhõ,

Que a manteiga derramou.

E a manteiga do patrão,

Caiu no chao, se espatifou

Vou dizer a meu sinhõ,

Que a manteiga derramou.

(vesrion two)

Vou dizer a meu senhor 

Que a manteiga derramou 

Vou dizer a meu Senhor 

Que a manteiga derramou 

A manteiga não é minha 

A manteiga é para filha de Ioio

Vou dizer a meu Senhor 

Que a manteiga derramou 

Oi a manteiga do patrão 

Caiu no chão e derramou 

Vou dizer a meu Senhor 

Que a manteiga derramou 

Vou me embora pra Angola

(version one)

Vou-me embora, vou-me embora, vou-me 

embora pra Angola 

Vou-me embora, vou-me embora, vou-me 

embora pra Angola 

Berimbau tá me chamando, vamos logo e 

vadiar 

(version two)

Vou me embora, vou me embora, vou me 

embora pra Angola,

Berimbau tá me chamando, eu não vou me 

demorar.

Vou me embora, vou me embora, vou me 

embora pra Angola.

Vou me embora, pra angola, pretendo não 

voltar.

Vou me embora, vou me embora, vou me 

embora pra Angola.

Berimbau tá me chamando, vou me embora 

pra Angola.

Vou me embora, vou me embora, vou me 

embora pra Angola.

Somos todos angoleiros, angoleiros de 

Angola.

Vou me embora, vou me embora, vou me 

embora pra Angola.

Vou Balancar, Vou Balancar

Vou balancar, vou balancar

O pé do coqueiro, para côco derrubar

O pé do côco nerosa, vou tirar o seu dendê

Pra fazer acarajé, para sinhã lever a vender

Vou balancar, vou balancar

O pé do coqueiro, para côco derrubar

O côco é cara duro, tá difícil de cair, 

Acabou pegar esses côcos, sinhã mandou 

pedir

Vou balancar, vou balancar

O pé do coqueiro, para côco derrubar
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Xarél, Xereré

Xarél, xereré

É o peixe do mar

Xo Xo Meu Canario

(version one)

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 

(vesrion two)

Xô xô meu canario

Meu canario é cantador

Xô xô meu canario

Foi embora e me deixou

Xô xô meu canario

Meu canario é da alemanha
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Zum, Zum, Zum

(vesrion one)

Olha eu vou contar

Quem quiser pode me ouvir

Quem quiser diga que não

Quem quiser diga que sim

Agradeça à escravidão

Quem quiser que fale asneira

Se não fosse o escravo

Não existia a capoeira

Zum, zum, zum

Capoeira mata um

Zum, zum, zum

Capoeira mata um

Zum, zum, zum

Capoeira mata um

Zum, zum, zum

Capoeira mata um

Cuidado com preto velho

Que ele pode machucar

Nos tempos da escravidão

Já jogava o pé pro ar

Zum, zum, zum

Capoeira mata um

Zum, zum, zum

Capoeira mata um

Zum, zum, zum

Capoeira mata um

Zum, zum, zum

Capoeira mata um

A filha do meu patrão

Ia na escola estudar

E a caneta do escravo

Era o canavial

(vesrion two)

Agora eu vou falar , quem quiser pode ouvir 

Quem quiser diga não , quem quiser diga que 

sim

Agradeco a escravidao , quem quiser que 

ache asneira

Se não fosse o escravo , não existia a 

capoeira , zum zum zum

Zum , zum , zum , capoeira mata um

Zum , zum , zum , capoeira mata um

O filho do meu patrao , ia para a escola 

estudar

e a caneta do escavo , era o carnaviar , zum 

zum zum

Zum , zum , zum , capoeira mata um

Zum , zum , zum , capoeira mata um

Cuidado com o preto velho , ele pode 

machucar

No tempo da escravidao, ja jogava o pe pro 

ar, zum zum zum

Zum , zum , zum , capoeira mata um

Zum , zum , zum , capoeira mata um

(version three)

Agora eu vou falar,

Quem quiser pode ouvir,

Quem quiser diga que nao,

Quem quiser diga que sim.

Agradeço o escravidão,

Quem quiser que ache asneira,

Se não fosse o escravo,

Não existia a capoeira,  zum zum, zum

Zum zum zum, capoeira mata um

Zum zum zum, capoeira mata um

O filho do meu patrão,

Ia para a escola estudar,

Page 157 of 163



Capoeira Lyrics

E a caneta do escravo,

Era o carnaviar, zum zum zum

Zum zum zum, capoeira mata um

Zum zum zum, capoeira mata um

Cuidado com o preto velho,

Ele pode machucar.

No tempo da escravidão,

Já jogava o pé pro ar,  zum zum zum

Zum zum zum, capoeira mata um

Zum zum zum, capoeira mata um

(verson four)

Olha, eu vou contar,

Quem quiser pode ouvir.

Quem quiser, diga que não,

Quem quiser, diga que sim.

Agradeça a escravidão,

Quem quiser que ache asneira,

Se não fosse a escravidão, ai lélé!!

Não existia a Capoeira.

Zum, zum, zum, Capoeira mata um!

Zum, zum, zum, Capoeira mata um!

Zum, zum, zum, Capoeira mata um!

Zum, zum, zum, Capoeira mata um!

Cuidado com preto velho,

Que ele pode machucar.

No tempo da escravidão, ai lélé!!

Já jogava o pé pró ar.

Zum, zum, zum, Capoeira mata um!

Zum, zum, zum, Capoeira mata um!

Zum, zum, zum, Capoeira mata um!

Zum, zum, zum, Capoeira mata um!

O filho do meu pratrão,

Ia na escola estudar.

E a caneta do escravo, ai lélé!!

Era no canavial.

Zum Zum Zum Besouro Mangangá

Zum zum zum Besouro Mangangá 

Bateu na Policia de soldado a general 

Zum zum zum Besouro Mangangá 

Entrava na roda e não parava de jogar 

Zum zum zum Besouro Mangangá 

Zum, Zum Zum, Capoeira Mata Um

Zum , zum , zum , capoeira mata um

Zum , zum , zum , capoeira mata um

Zum, Zum, Zum É Gafanhoto

Zum, zum, zum, é gafanhoto, 

segura a mandinga no jogo garoto.

Zum, zum, zum, é gafanhoto

Ponha a mandinga no jogo garoto.

Zum, zum, zum, é gafanhoto

Segura a mandinga no jogo garoto

Zum, zum, zum, é gafanhoto
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Samba de roda

Casca De Coco

Vovó não quer casca de coco no terreiro o 

Maria

Me faz lembrar do tempo de cativeiro

Vovó não quer casca de coco no terreiro o 

Maria

Me faz lembrar do tempo de cativeiro

Seu guarda civil não quer a roupa no 

quarador 

Seu guarda civil não quer a roupa no 

quarador

Meu Deus onde vou quarar, quarar minha 

roupa 

Meu Deus onde vou quarar, quarar minha 

roupa

E Setecentas Galinhas

Eu tomei uma carreira

Essa foi pequinininha

Num vagão de sete arrobas

No rocado duma bainha

Uma sexta de ovos.........

E setecentas galinhas

E o trem corre

E pra cima da linha

Lê Lê Lê Baiana 

A baiana me pega

Me leva pro samba

Eu sou do samba

Eu vim sambá

Le le le baiana

Minha baiana que deu o sinal

Le le le baiana

Pra' dançar o carnaval

Le le le baiana

Tambem jogar capoiera

Le le le baiana

Angola e regional

Le le le baiana

O Levanta Saia Mulata

O levanta saia mulata 

nao deixa a saia molhar

pois a saia custou dinheiro

e dinheiro custou ganhar

Praia Da Amaralina

Na praia da amaralina tem dois camarão na 

areia

Camarão tava sentado falando da vida alheia

Na praia da amaralina tem dois camarão na 

areia

Camarão tava sentado falando da vida alheia

Na praia da amaralina tem dois camarão 

sentado

Falando da vida alheia e camarão malvado

Na praia da amaralina tem dois camarão 

sentado

Falando da vida alheia e camarão malvado

Samba Lele Ta Doente

Samba lelê ta doente
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Ta com a cabeça quebrada

Samba lelê precisava

É de umas boas palmadas

Samba, samba, samba

O lelê

Samba, samba, samba

O lalá

Samba, samba, samba

O lelê

Samba, samba, samba

O lalá

Samba Moleque

São José cadê o recado 

Que São Pedro mandou você me dá 

Recado é esse...meu amigo 

O que São Jorge mandou pagar 

Dois berimbaus e um atabaque 

Para a roda que vai ter lá 

Samba de roda, Maculelê e Capoeira 

Por favor não faça asneira 

Para a roda começar 

Samba samba, samba Capoeira 

Samba samba, samba camará 

Samba menino, mostra que você é bamba 

Dentro da roda de samba o Capoeira vai 

sambar 

Samba samba, samba Capoeira 

Samba samba, samba camará 

Samba menino, mostra que você é bamba 

Mostra que o corpo balança, sem sequer 

escorregar 

Samba samba, samba Capoeira 

Samba samba, samba camará 

Sereia Sereia

Eu nunca vi tanta arreia no mar

Sereia Sereia

Eu nunca vi tanta arreia no mar

Sereia Sereia
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Maculelé

Aquibaba, Aquilele

Nego quando morre vai pra cova de bengue

amigo tão dizendo que urubu tem que come

aquibabá, aquilele, nego nago fede mais que 

sarigue

aquibabá, aquilele, nego nago fede mais que 

sarigue

Boa Noite Pra Quem E De Boa Noite

Boa noite pra quem é de boa noite

bom dia pra quem é de bom dia

a benção meu papai a benção

maculêlê 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

maculêlê é o rei da valentia

Cabana De Guerreiro

Certo dia na cabana um guerreiro 

Certo dia na cabana um guerreiro 

Foi atacado por uma tribo pra valê 

Pegou dois paus, saiu de salto mortal 

E gritou pula menino, que eu sou Maculelê 

Certo dia na cabana um guerreiro 

Certo dia na cabana um guerreiro 

Foi atacado por uma tribo pra valê 

Pegou dois paus, saiu de salto mortal 

E gritou pula menino, que eu sou Maculelê 

Ê pula lá que eu pulo cá 

Que eu sou Maculelê 

Ê pula lá que eu quero vê 

Que eu sou Maculelê 

Ê pula eu pula você 

Que eu sou Maculelê 

Ê pula lá que eu quero vê 

Que eu sou Maculelê

(version two)

Certo dia a cabana de um guerreiro,

Foi atacado por uma tribo pra valer

Saiu de lá com dois pedaços de pau

E gritou pros inimigos que

“eu sou maculelé”

Clarear Da Lua

Eu vim pela mata eu vinha 

Eu vim pela mata escura 

Eu vi seu Maculelê 

No clarear, no clarear da lua 

Eu vim, pela mata eu vinha 

Eu vim pela mata escura 

Eu vi seu Maculelê 

No clarear, no clarear da lua

Dono Da Casa

Ô Sinhô, dono da casa, 

nós viemo aqui lhe vê, 

Viemo lhe perguntá, 

como passa vosmicê 

Ô Sinhô, dono da casa, 

nós viemo aqui lhe vê, 

Viemo lhe perguntá, 

como passa vosmicê 

E como é seu nome? 
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É maculelê 

E de onde veio? 

É maculelê 

Lá de Santo Amaro 

É maculelê

Eu Disse Camarada Que Eu Vinha

Eu disse camarada que eu vinha

na tua aldeia camarada um dia

eu disse camarada que eu vinha

na tua aldeia camarada um dia

Jesus de maria

Tetete, olha teteaa

tetete, bom jesus de maria

tetete, olha teteaa

tetete, bom jesus de maria

E Na Hora Ê

Êêêê, mas E na hora ê, E na hora á 

E na hora ê, sou de Angola 

E na hora ê, E na hora á 

E na hora ê, sou de Angola 

E na hora ê, E na hora á 

E na hora ê, dá licença pr' eu passar 

E na hora ê, E na hora á 

E na hora ê, sou de Angola

Hoje É Dia De Nossa Senhora

Hoje é dia de nossa senhora

A conceição viemos louvar

A trovoada ronca no mar

Aranda ie ie e, aranda ie ie a

Maculele Jurou Vinganca

Maculele jurou vingança

e diz que a dança que ele dança é mortal

maculele é já folclore

e já foi luta no canavial

olele maculele,

o nós vamos vadiar

olele maculele,

lá no canavial

(version two)

Maculelê jurou vingança, 

E diz que a dança que ele dança é mortal 

Maculelê é já folclore 

E já foi luta no canavial 

Olêlê Maculelê, 

Vamos vadiar 

Olêlê Maculelê, 

Lá no canavial

Negros Da Catanga De Aruanda

Nós somos negros da catanga de aruanda

à conceição viemos louvar

arandaeee, arandaeeea

nós somos negros da catanga de aruanda

à conceição viemos louvar

arandaeee, arandaeeea

Quando vou me embora ole 

Quando vou me embora ole

todo mundo chora ole

quando vou me embora ole

todo mundo chora ole

Salve zumbi

Vamos todos à louvar 
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a nossa nação brasileira

salve zumbi dos palmares ora meu deus

que nos livrou do cativeiro

vamos todos à louvar 

a nossa nação brasileira

salve zumbi dos palmares ora meu deus

que nos livrou do cativeiro

Sou Eu Maculele

Sou eu, sou eu

sou eu, maculele, sou eu

sou eu, sou eu

sou eu, maculele, sou eu

Sou Maculele Vem Aqui Para Lutar

Sou maculelê vem aqui para lutar

dentro dessa tribo niquem vai me segurar

sou maculelê vem aqui para lutar

dentro dessa tribo niquem vai me segurar

e, e, e, e

e, e, e, a

cuidado moçque o facão é perigoso

se você não acredita

você vai se machucar

sou maculelê vem aqui para lutar

dentro dessa tribo niquem vai me segurar

Tindolelê Auê Cauiza

Tindolelê auê Cauiza 

Tindolelê é sangue real 

Meu pai é filho eu sou neto de Aruanda 

Tindolelê auê Cauiza 

Cauiza, de onde é que veio 

Eu vim de Angola ê 

Maculelê, de onde é que veio 

Eu vim de Angola ê 

Mestre Popó, de onde é que veio 

Eu vim de Angola ê 

E o atabaque, de onde é que veio 

Eu vim de Angola ê 

E o agogô, de onde é que veio 

Eu vim de Angola ê
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