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ADEUS, ADEUS

Adeus adeus...
Boa viagem 
Eu vou me embora
Boa viagem
Eu vou com Deus
Boa viagem 
E com Nossa Senhora
Boa viagem 
Chegou a hora
Boa viagem  
Adeus...
Boa viagem   
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BAHIA AXÉ

É bom estar com você
Aqui nessa roda
Com esse conjunto
Bahia axé, axé Bahia

Bahia axé, axé Bahia

O vento que sopra tão lindo
No alto dos coqueirais
Prà mim é demais

io ioioioio ioioioio ioioioio
io ioioioio ioioioio ioioioio

DONA MARIA, COMO VAI VOCÊ

Vai você, vai você
Dona Maria como vai você
Vai você, como vai você
Dona Maria como vai você
Olha jogo ligeiro que eu quero ver
Dona Maria como vai você
Joga bonito que eu quero aprender
Dona Maria como vai você
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EU PISEI NA FOLHA SECA

Eu pisei na folha seca
Ouvi fazer chuê chuá

Chuê, chuê, chuê chuá

Ouvi fazer chuê chuá

Na volta que o Mundo deu, 
Na volta que o Mundo da

Ouvi fazer chuê chuá

Chuê, chuê, chuê chuá

Ouvi fazer chuê chuá 

É DA NOSSA COR

Auê auê auêêê, lêlêlêlêlêlêlêlêlê ôô
Auê auê auêêê, lêlêlêlêlêlêlêlêlê ôô

Tá no sangue da raça Brasileira, capoeira
É da nossa cor
Berimbau
É da nossa cor
Agôgô
É da nossa cor
Atabaque
É da nossa cor
O pandeiro
É da nossa cor
Mestre Bimba
É da nossa cor
Seu Pitomba
É da nossa cor
Auê auê auêêê, lêlêlêlêlêlêlêlêlê ôô
Auê auê auêêê, lêlêlêlêlêlêlêlêlê ôô
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MARINHEIRO SOU

Eu nao sou daqui
Marinheiro sou,
Eu nao tem amor
Marinheiro sou,
Eu sou da Bahia
Marinheiro sou,
De Sao Salvador
Marinheiro sou,
O Marinheiro marinheiro
Marinheiro sou,
Quem te ensinou à navegar ?
Marinheiro sou,
O foi o balanço do rio.
Marinheiro sou,
O foi o balanço do mar.
Marinheiro sou,
Là vem, là vem
Marinheiro sou,
Todo parceiro
Marinheiro sou,
Todo de branço
Marinheiro sou,
Com seu bonézinho
Marinheiro sou,

OI SIM SIM SIM, OI NÃO NÃO NÃO

Oi sim sim sim
Oi não não não

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

Olha a pisada de lampião
Olha a pisada de lampião

Oi sim sim sim
Oi não não não
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PARABÉNS PRA VOCÊ (Anniversaire)

Parabéns pra você
Nesta data querida
Muitas felicidades
Muitos anos de vida

Parabéns pra você
Nesta data querida
Muitas felicidades
Muitos anos de vida

OLA OLA É

Ola ola é
Eu jà bate quero ver cair
Ola ola é
Mas jà bate quero ver cair
Ola ola é
Topei quero ver cair
Ola ola é
Machado velho nao corta
Ola ola é
Madeira de jatai
Ola ola é
Mas ja bate quero ver cair
Ola ola é
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SÃO BENTO ME CHAMA

Ai ai ai ai
São Bento me chama
Ai ai ai ai
São Bento me quer
Ai ai ai ai
São Bento me chama
Ai ai ai ai
São Bento me quer
Ai ai ai ai
E bate palma pra ele
Ai ai ai ai
Apanha de mulher
Ai ai ai ai
São Bento me chama
Ai ai ai ai 
São Bento me quer
Ai ai ai ai

PARANÁUE 

Vou dizer a minha mulher, Paraná
Capoeira me venceu, Paraná
Paranáue, Paranáue, Paraná
Vou me embora pra favela, Paraná
Como já disse que vou , Paraná
Paranáue, Paranáue, Paraná
Eu aqui nao sou querido, Paraná
Mas na minha terra eu sou, Paraná
Paranáue, Paranáue, Paraná
Cantando com alegria, Paraná
Mocidade es que mata, Paraná
Paranáue, Paranáue, Paraná
O enfeite de uma mesa, Paraná
É um garfo e uma colher, Paraná
Paranáue, Paranáue, Paraná
O Enfeite de Uma cama, Paraná
E o homem e uma mulher, Paraná
Paranáue, Paranáue, Paraná
Ela quis bater pè fi rme, paranà
Isso não aconteceu, paranà
Paranáue, Paranáue, Paraná
Oh Paranàuê, Paranà
Paranàuê, Paranà
Paranáue, Paranáue, Paraná
Assim dera que o morro, Paranà
Se mudou para a cidade, Paranà
Paranáue, Paranáue, Paraná
E batuque todo dia, Paranà
Mulata de qualidade, Paranà
Paranáue, Paranáue, Paraná
Vou me embora pra Bahia, Paranà
Eu aqui não fi co não, Paranà
Paranáue, Paranáue, Paraná
Se não for essa semana, Paranà
E’ a semana que vem, Paranà
Paranáue, Paranáue, Paraná
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TIN TIN TIN LA VAI VIOLA

Tin Tin Tin la vai viola
Eh la vai viola
Tin Tin Tin la vai viola
Eh la vai viola
Tin Tin Tin la vai viola
Eh ié ié la vai viola
Tin Tin Tin la vai viola
Esse jogo é manhoso, nao é de Angola
Tin Tin Tin la vai viola
A cintura da nega, a cintura de mola
Tin Tin Tin la vai viola
Eh la vai viola
Tin Tin Tin la vai viola
Ié ié ié la vai viola
Tin Tin Tin la vai viola
Viola ligeira nao é violao
Tin Tin Tin la vai viola
Casti ga esse nego conforme a razao
Tin Tin Tin la vai viola
Eh vai viola la vai viola
Tin Tin Tin la vai viola

SINHA

Sinha,
Vou jogar capoeira
La na ribeira
La em maré
Eu falei pra sinha
Vou jogar capoeira
Eu falei pra sinha
La no Abaeté
Onde a luz da candeia
Vai illuminar seu caminho da fê

Sinha mora na casa grande
Tem tudo que ela quiser
Foi passear na senzala
E la aprendeu a jogar
A mandinga de angola
E o jogo da regional
Se apaixonou pela dansa
Com ela aprendi a lutar
Falei pra Sinha...

Sinha,
Vou jogar capoeira
La na ribeira
La em maré
Eu falei pra sinha
Vou jogar capoeira
Eu falei pra sinha
La no Abaeté
Onde a luz da candeia
Vai illuminar seu caminho da fê
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VIM DA BAHIA PRA LHE VER

Vim da Bahia pra lhe ver
Vim da Bahia pra lhe ver
Vim da Bahia pra lhe ver, pra lhe ver
pra lhe ver, pra lhe ver, pra lhe ver
Eu vim

Vim da Bahia pra lhe ver, vim da Bahia pra lhe ver
Vim 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

ZUM ZUM ZUM

Zum zum zum
Capoeira mata um

Zum zum zum
Capoeira mata um

Onde tem marimbondo?
E zum zum zum!

Onde tem marimbondo?
E zum zum zum!

O A O A E
Quero ver bater
Quero ver cair
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14 DE JANEIRO

Em 14 de janeiro
Isso tudo inicio
Os 3 grandes mestre onrados
Esse grupo se formou
Eu falo de seu Paulão
Mandingueiro e guerreiro
Luta pela capoeira
No Brasil no mundo inteiro
Mestre Paulinho Sabia
Ele joga na mandinga
Ele e malicioso
Tem espirito de Bimba
Agora tem Mestre Boneco
Conhecido e respeitado
E bamba de capoeira
No mundo e considerado
Esse grupo tà a crescendo
E o melhor que ja se viu
Todo mundo ja conhece
Esse e o Capoeira Brasil

Capoeira Brasil, Capoeira Brasil

De nova york ao japão
Esse o Capoeira Brasil

Capoeira Brasil, Capoeira Brasil

De Fortaleza a Anglet
Esse o Capoeira Brasil
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A BENGUELA CHAMOU

A Benguela chamou 
Chamou pra jogar
Berimbau tocou
A Benguela chamou

A Benguela chamou 
Chamou pra jogar
Berimbau tocou
A Benguela chamou

ADEUS POVO BOM ADEUS

Adeus povo bom adeus
Adeus eu ja vou embora
Pelas ondas do mar eu vim
Pelas ondas do mar eu vou me embora

Adeus povo bom adeus
Adeus eu ja vou embora
Pelas ondas do mar eu vim
Pelas ondas do mar eu vou me embora
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A E I O U

A E I O U
U O I E A
A E I O U
Vem criança vem jogar

Eu aprendi a ler
Aprendi a cantar
E foi na capoeira
Que eu aprendi a jogar

Refrain

Eu estudo na escola
E treino na academia
Eu respeito a minha mãe
O meu pai e minha ti a

Refrain

Sou criança sou pequeno
Mas um dia eu vou crescer
Vou treinando capoeira
Pra poder me defender

Refrain

Capoeira é harmonia
E amor no coração
Capoeira tem criança
O futuro da nação
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A HORA É ESSA

A hora é essa
A hora é essa

A hora é essa
A hora é essa

Berimbau tocou na capoeira
Tocou eu vou jogar

Berimbau tocou na capoeira
Tocou eu vou jogar



AIDE UMA NEGRA AFRICANA

Aidê é uma negra africana,
Tinha magía no seu cantar
Tinha os olhos enverdeados
E sabia como cozinhar,
Sinhozinho fi cou encantado
Com Aidê ele quis se casar
Eu disse, Aidê, não se casa,
Vá pro quilombo pra se libertar
Aidê
Foge pra Camugerê...

No quilombo de Camugerê.
A liberdade Aidê encontrou
Juntou-se aos negos irmãos,
Descobriu um grande amor
Hoje Aidê canta sorindo,
Ela fala com muito louvor
Liberdade não tem preço,
O nego sabe quem te libertou
Aidê
Foge pra Camugerê...

Sinhozinho que disse então,
Com quilombo eu vou acabar,
Se Aidê não se casa comigo,
Com ninguém ela pode casar
Aidê
Foge pra Camugerê...

Chegando em Camugerê,
Sinhozinho se surprendeu
O negro mostrou uma arma,
Que na senzala se desenvolveu
O negro venceu a batalha,
No quilombo Sinhozinho morreu
Aidê
Foge pra Camugerê...

AJUDA EU BERIMBAU

Ajuda eu berimbau
Ajuda eu a cantar

O preto velho
No tempo do cati veiro,
Trabalhava o dia inteiro
na senzala a matutar
Uma maneira
de domingo no terreiro
Capoeira em sua dança ocultar
Ajuda eu berimbau
Ajuda eu a cantar

Ajuda eu berimbau
Ajuda eu a cantar

Negro africano
que de sangue é nosso irmão
Em terras brasileiras
Criou a capoeira
Pra sua libertação
Mas na província
Quizeram ela acabar
Como um broto de cana
Cortou e voltou a brotar
Ajuda eu berimbau
Ajuda eu a cantar

Ajuda eu berimbau
Ajuda eu a cantar
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A MARE TA CHEIA

A marê ta cheia io io
A marê ta cheia ia ia

A marê subiu
Sobe marê
A marê desceu 
Desce marê

Olha o peixe pulou na marê
Olha o peixe pulou na marê

Olha o peixe pulou na marê
Olha o peixe pulou na marê

CAJUEIRO

Seu capoeira o que aconteceu 
Naquela roda em noite de luar 
Deu meia lua levou cabecada 
Meu camarada pode acreditar 
Pois nessa roda foi uma beleza 
Na certesa que eu vim de la 
Da aquela terra muito abencoada 
E da Bahia que eu vou falar 

E de mandar leco... 

Cajueiro 

E de mandar loia

Cajueiro

E leco

Cajueiro

Vou mandar loia

Cajueiro

Seu capoeira o que aconteceu 
Naquela roda em noite de luar 
Deu meia lua levou cabecada 
Meu camarada pode acreditar 
Pois nessa roda foi uma beleza 
Na certesa que eu vim de la 
Da aquela terra muito abencoada 
E da Bahia que eu vou falar

Refrain



DEIXO TE FALAR SINHA

Deixo te falar sinha
Deixo te falar sinho
Deixo te contar iaia
Deixo te contar ioio

Deixo te falar sinha
Deixo te falar sinho
Deixo te contar iaia
Deixo te contar ioio

Mas eu sonhei com ela
Deixo te falar sinha
Deixo te falar sinha oh
Deixo te falar sinho

Refrain

Não sei se foi um sonho
Não sei se foi pensamento
Mas eu sonhei com ela
Deixo te falar sinha oh

Refrain

Assim ela me diz
Voce tem uma missão
É despertar a gente 
Com uma nova visão oh

Refrain

Mas eu sonhei com ela
Ela é minha paixão
Essa luta capoeira
Mora no meu coração

CAPOEIRA EU NÃO SÓU DAQUI

Capoeira eu não sóu daqui
Eu sou de outro lugar
Minhá vida e a capoeira
Eu vou aonde o berimbau me chámar

Na mão levo o meu berimbau
No meu péito os meus fundamentos
Quem comanda o jogo da vida
E a forca dos meus pénsamentos

Refrain

O meu pénsamento ta nela
No meu péito ela palpita
Quando vejo uma roda
O meu corpo logo se arrepia

Refrain

Ouco a voz do berimbau
Treinando consigo ver
Capoeira e minhá vida
Sem ela não sei viver

Refrain

Capoeira e hármonia
E saudade de quem nos deixou
Oi e choro de uma viola
Oi e morte de um cantador

Refrain

A saudade caminhá comigo
Quem tem seu Mestre de valor
A falta que faz um amigo
E irmão , e um Mestre , proféssor
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É GOSTOSO DE JOGAR

Aprenda agora pra você poder brincar
É capoeira, é gostoso de jogar

É gostoso de jogar
É gostoso de jogar
Lê, lê, lê, lê, lá, lá
É gostoso de jogar
Lê, lê, lê, lê, lá, lá
É gostoso de jogar

Meu camarada, escute que eu vou falar
Antes de passar pernada 
tem saber esquivar
Banda de costas, a rasteira e a vingati va
Antes de fazer o rolê
Desceu, trocou, negati va

Lê, lê, lê, lê, lá, lá
É gostoso de jogar
Lê, lê, lê, lê, lá, lá
É gostoso de jogar

O meu irmão, pra você poder brincar
Tem que balanço forte
Com mandinga no cantar
Olha armada, a Queixada vai passar
Olha o rabo-de-arraia
Ele pode te matar

Lê, lê, lê, lê, lá, lá
É gostoso de jogar
Lê, lê, lê, lê, lá, lá
É gostoso de jogar

DENDE O DENDE

Dende o dende
Dende o dende
Denda é de Angola
Angola é de dende

Dende o dende
Dende o dende
Denda é de Angola
Angola é de dende
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E LA E LA E LA

Ai meu deus 
Me mostra o caminho
Me levra dos espinhos
Me deixa caminhar
Ai ai meu deus
Protejar meus amigos
Tambem meus inimigos
Que eu jà posso enfrentar

E la e la e la 
O lele

E la e la e la 
O lele

EH BAHIA

Eh Bahia
Eh Bahia

Olha vai começar
E com a palma da mão
Segura esse coro, axé 
Que jogo fi ca bom
Eh Bahia
Eh Bahia

Refrain
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EU APRENDI CAPOEIRA

Eu aprendi capoeira
Lá na rampa e no cais da Bahia
Eu aprendi capoeira
Lá na rampa e no cais da Bahia

Vim da Ilha de Maré
No saveiro do mestre João
Fui morar lá 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
Lá na rampa e no cais da Bahia
Eu aprendi capoeira
Lá na rampa e no cais da Bahia

Eu aprendi capoeira
Lá na rampa e no cais da Bahia
Eu aprendi capoeira
Lá na rampa e no cais da Bahia

O gringo fi lmava 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 Bahia
Eu aprendi capoeira
Lá na rampa e no cais da Bahia

EU VI RELAMPIAR

O Capoeira é difi cil de apanhar 
E que nem raio bonito 
Que aparesse a beira mar 
Deu uma armada Meia-lua e a ponteira 
Faça chuva o faça sol A galera Capoeira Eu vi Relampuê! 
Eu vi Relampiar! 

Eu vi Relampuê! 
Eu vi Relampiar! 
Neste chuva eu vi molhar 
Eu vi Relampiar! 
No balanço a beira mar 
Eu vi Relampiar!  
O capoeira vai jogar 
Eu vi Relampiar! 
O berimbau vai lhe chamar 
Eu vi Relampiar!  
No balanço lá e cá 
Eu vi Relampiar! 
A capoeira vai rolar 
Eu vi Relampiar! 
No balanço a beira mar 
Eu vi Relampiar! 
 Joga ali que eu jogo cá 
Eu vi Relampiar! 
O berimbau vai lhe chamar 
Eu vi Relampiar! 
É o axé que vai rolar 
Eu vi Relampiar! 
Nessa palma de iaiá 
Eu vi Relampiar! 
O capoeira vai jogar 
Eu vi Relampiar! 
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FAMiLIA DE OURO

Eu sou Capoeira sim senhor
Eu tenho uma familia de Ouro
A Capoeira é a minha vida
E a roda é o meu tesouro

Eu sou Capoeira sim senhor
Eu tenho uma familia de Ouro
A Capoeira é a minha vida
E a roda é o meu tesouro

Quando eu ouço o som do Berimbau
O meu corpo todo se arrepia
Toca no fundo da minha alma
E completa minha energia

Refrain

Pandeiro, Reco reco e Agogo
Mexe com o meu corpo inteiro
E seja na Angola ou Regional
Eu me transformo em um mandingueiro

Refrain

Atabaque repicando swingado
E o canto forte de um bom cantador
Eu faço Capoeira todo dia
Mas treino pra ser um bom jogador

Refrain

EU VOU ESPERAR A LUA VOLTAR

Vou esperar a lua voltar
Eu quero entrar na mata aê
Eu vou ti rar madeira boa
Pro meu berimbau fazer
Eu vou

Eee Madeira boa é como a amizade
É difí cil de encontrar
Amizade eu guardo no peito
E da madeira vou fazer meu berimbau
Eu vou
Refrain
Eee Se Mestre Bimba esti vesse aqui
Pra me ensinar escolher madeira
Eu entrava agora na mata
Tirava ipê e pau pereira
Eu vou
Refrain
Eee A noite vem eu entro na mata
Lua clareia vou procurar
Jequiti bá e maçaranduba
O guatambu eu devo achar
Eu vou
Refrain
Eee Na velha África se usava o Ungo
Nas grandes festas religiosas
O quijenge é um dialeto Umbundo
É o berimbau que conquistou o mundo
Eu vou
Refrain
Eee Na lua cheia vou colher os frutos
E na minguante eu ti ro a madeira
Vou para fazer meu berimbau
Vou para tocar na capoeira
Eu vou
Refrain
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HOJE SE BATE PALMA LA NO CEU

hoje se bate palma la no céu
o la no céu
hoje se escuta o voz de Waldemar
de valdemar
hoje os mestres ti ram seu chapeu
o seu chapeu
porque a roda vai começar

Lelelelelelele
oi lelele
lelelelelelelelea
oi lelea
lelelelelelelelele
oi lelele
lelelelelelea

hoje pasti nha e seu bimba se ajoelham
ao pe do chão
a beleza do jogo começa
e la no ar
hoje os mestres tem a certeza
é de jogar
no barracão de Waldemar

Lelelelelelele
oi lelele
lelelelelelelelea
oi lelea
lelelelelelelelele
oi lelele
lelelelelelea

HINO DE CAPOEIRA BRASIL
(Auteur: Mestre Kim)

Sou mandigueiro não carrego patuá
Sou capoeira ninguém vai me segurar
Sou brasileiro, com amor bato no peito
Sou Capoeira Brasil, a ele devo respeito

Sou mandigueiro não carrego patuá
Sou capoeira ninguém vai me segurar
Sou brasileiro, com amor bato no peito
Sou Capoeira Brasil, a ele devo respeito

Aconteceu em 14 de janeiro
No ano de 1989
Em Niterói, Mestre Paulinho Sabiá
No Rio, Mestre Boneco
E Paulão do Ceará

Refrain

E com o tempo, pelo mundo se espalhou
Foi para Holanda, França e Alemanha
Conquistou o mundo, com a paz no coração
Capoeira Brasil foi parar lá no Japão

Refrain
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LÁ NA BAHIA CÔCO DE DENDÊ

Lá na Bahia côco de dendê
Lá na Bahia côco de dendê

Lá na Bahia côco de dendê
Lá na Bahia côco de dendê

Pega devagar
Com dendê

LA LAUE (RODA MARAVILHOSA)

Bem-te-vi voou 
Voou
Bem-te-vi voou
Voou
Deixa voar
La laue laue laue laua
Olalaelae
La laue laue laue laua

Que som
Oi que arte é essa
que luta brincadeira
Que roda
Maravilhosa é essa
É Axé capoeira
Em cada som, em cada toque, em cada ginga, tem um 
esti lo de jogo
Em cada som, em cada toque, em cada ginga, tem um 
esti lo de jogo
Laue laue la
La laue laue laue laua
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MANDEI BENZER

Mandei, mandei benzer, 
mandei benzer meu berimbau na capela

Mandei, mandei benzer, 
mandei benzer meu berimbau na capela

Tocava meu berimbau, quando o arame se quebrou
Era sinal e coisa ruim, mais eu não quis acreditar
Toda vez que eu tocava o berimau, o arame voltava a se 
quebrar
Eu levei meu berimbau, numa capela pra benzer
Pedir para São Bento do mal vim me proteger
Mandei

Mandei, mandei benzer, 
mandei benzer meu berimbau na capela

Mandei, mandei benzer, mandei benzer meu berimbau 
na capela

Eu pedi pra são bento, 
Benzer
Eu pedi pra são bento, 
Guardar
Eu pedi pra são bento, 
Benzer
O meu berimbau eu vou tocar

LEVA EU

Leva eu, Leva eu pra vadiar
Toca ae o Berimbau com dendê
Leva eu pra vadiar
Toca o berimbau ae

Uma sintonia boa
Não pode nos separar
Berimbau é quem me leva
E me guia em todo lugar
(Coro)
Berimbau me leva e traz
Pelas andanças e pelo mundo
Ensinando a aprendendo
Respeito a cima de tudo
(Coro)
Berimbau já me deu um compasso
As coisas boas eu guardo e as ruims desfaço
Assim é na minha capoeira
Assim faço o meu ditado
(Coro)
Uma roda com energia
Não pode se desfazer
Vai quebrar toda harmonia
Vai quebrar todo o dendê
(Coro)
Na tempestade e na noite traiçoeira
A vida é uma caixa de surpresas
Eu dei a volta por cima
No jogo da capoeira
(Coro)
Minha vida não foi fácil
Nada foi de brincadeira
Mas hoje eu viajo o mundo
E jogando capoeira
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MESTRE BIMBA APARECEU

Ê, la lae lae la
lae lae la
le le le lae la
Berimbau chamou pro jogo
Pandeiro que respondeu
O atabaque ja entrou
Mestre Bimba apareceu
la lae lae la
(Coro)
E Capoeira começou
Como roda tradiçional
Era luta e defesa
Do negro no canavial
la lae lae la
(Coro)
Manoel dos Reis Machado
Esti vador na beira do cais
Encorporou jogo de Angola
Com batuque e muito mais
la lae lae la
(Coro)
E là no cais Bimba criou
A capoeira Regional
Espalhou pro mundo inteiro
Essa arte nacional
la lae lae la
(Coro)

MARACANGALHA

Maracangalha éé
Maracangalha éa

Maracangalha éé
Maracangalha éa

Maracangalha
a éé
Maracangalha
a éa
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NA BAHIA DE OUTRORA 

Na Bahia de outrora, de Mestre Pasti nha, Mestre Wal-
demar
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 malÌcia e tambem 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
Era um tempo bom demais
Ai, ai, aaaai, ai, ai

Capoeira era jogada, o capoeirista que ti nha valor
Era um tempo que não ti nha grupo, 
que não ti nha mestre nem graduação
Os olhos ensinavam a jogar, cada um ti nha a sua ex-
pressão
O aluno era discipulo aprendia com o mestre toda a lição
Ai, ai, aaaai, ai, ai, saudade que eu tenho demais

Ai, ai, aaaai, ai, ai
Seu pasti nha la no cais
Ai, ai, aaaai, ai, ai
Waldemar do Pero Vaz
Ai, ai, aaaai, ai, ai
Era um tempo bom demais
Ai, ai, aaaai, ai, ai

MEU PATUA
(auteur C.M Chuvisquinho - Cordao de Ouro)

Foi na Bahia que eu mandei fazer
Foi na Bahia que eu mandei preparar
Meu patuà meu pai meu patuà
Meu patuà para me proteger
 
Era Domingo era um dia de oferendas
E eu levei fl ores para Iemanjá
Foi Celebrar Janaina
Rainha menina
E Iemanjá que e dona do mar
 
Refrain
 
Na Bahia um mestre velho mandingueiro
Abriua a roda fazendo uma louvaçáo
Canto bem forte o lamento
Me dando uma bênçáo
Era hora de eu sair para jogar
 
Refrain
 
Foi convidado a uma roda de gigantes
Com dois pandeiros e três berimbaus
Um atabaque cantando
Maneiro e sereno
Era hora de eu sair para jogar
 
Refrain
 
Meu patuá e meu berimbau sagrado
E minha vida e também é meu cantar
É os meus amigos sorrindo
Sempre junto comigo
Na volta que o mundo da
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NA MINHA CASA

E aluande E a luande
Aqui na minha casa, não falta dendê

E a luande E a luande
Aqui na minha casa, não falta dendê

Aqui na minha casa

Não falta dendê

NA LAPA

Bom jesus da lapa é
Bom jesus da lapa a

É da lapa
É da lapa

Bom jésus de lapa é

É da lapa
É da lapa

Os arcos da lapa é

É da lapa
É da lapa

Bom jesus da lapa é
Bom jesus da lapa a
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NEGO CORTOU

Nego cortou cana é
Nego cortou cana

Nego cortou cana é
Nego cortou cana

Cortou cortou
cana é
Cortou, cortou
cana

Nego cortou tenta cana
Nego não quer mais cortar

NEGA, NEGA, NEGA IAIA

Nega nega nega iaiá
Nega nega nega ioiô

Nega nega nega iaiá
Nega nega nega ioiô

Embora nega
Lave o meu abadá
Que hoje é segunda-feira
Tem roda na Beira-Mar
Umbora nega iaiá.

Nega nega nega iaiá
Nega nega nega ioiô

Embora nega
Traga o meu berimbau
Embora nega
O meu berimbau já se quebrou
Embora nega…

Nega nega nega iaiá
Nega nega nega ioiô

Embora nega,
Traga o meu agogô
Embora nega,
Que o meu mestre me chamou

Nega nega nega iaiá
Nega nega nega ioiô
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QUEM NUNCA ANDOU DE CANOA

Quem nunca andou de canoa
Não sabe o que é o mar
Quem nunca jogo capoeira de angola
Não sabe o que é vadiar

Quem nunca andou de canoa
Não sabe o que é o mar
Quem nunca jogo capoeira de angola
Não sabe o que é vadiar

Vadiar vadiar
Não sabe o que é vadiar

Vadiar vadiar

Não sabe o que é vadiar

QUANDO MEU MESTRE SE FOI

Quando meu mestre se foi
Toda Bahia chorou, Iaiá Ioiô

Iaiá Ioiô, Iaiá Ioiô

Menino com quem tu aprendeu (x2)
Aprendeu a jogar capoeira aprendeu
Quem te ensinou já morreu (x2)
O seu nome está gravado
Na terra onde ele nasceu
Salve o mestre Bimba, Salve a Ilha de Maré
Salve o mestre quem me ensinou
A mandinga de bater com o pé, Iaiá Ioiô

Iaiá Ioiô, Iaiá Ioiô

Mandingueiro, veio de mâlé Bolência
Era ligeiro meu mestre
Jogava conforme a cadência
Do bater do berimbau
Salve o Mestre Bimba, Criador da Regional
Salve o Mestre Bimba, Criador da Regional
Iaiá Ioiô

Iaiá Ioiô, Iaiá Ioiô

Aprendeu Meia-Lua aprendeu
Martelo e Rabo de Arraia
Jogava no pé da ladeira
Muitas vezes na beira da praia
Salve São Salvador, Salve a Ilha de Maré
Salve o mestre quem me ensinou
A mandinga de bater com o pé, Iaiá Ioiô

Iaiá Ioiô, Iaiá Ioiô 



SAMBA CAPOEIRA

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 de roda, maculelê e capoeira
Por favor não faça asneira
Para a roda começar

Samba menino, 
Mostra que você é bamba dentro da roda de samba o 
capoeira vai sambar

Samba samba samba capoeira
Samba samba samba camarà

Samba menino, 
Mostra que você é bamba
Mostra que o corpo balança, sem sequer escorregar

Samba samba samba capoeira
Samba samba samba camarà
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QUEM VEM LA SOU EU

Quem vem la sóu eu,
quem vem la sóu eu
Berimbau batéu,
capoeira sóu eu

Quem vem la sóu eu,
quem vem la sóu eu
Berimbau batéu,
capoeira sóu eu

Eu venho de longe
venho de Itabuna
jogo Capoeira
meu nome e Suassuna
Refrain
E sóu eu, sóu eu
Quem vem la
Mas sóu eu quem vem vindo
Quem vem la
E montado a cavalo
Quem vem la
E fumando um cháruto
Quem vem la



SAMBA LÉLÉ

Samba lélé bateu na porta
Samba lélé vai ver quem é
Samba lélé é meu amor
Samba lélé samba no pé

Samba lélé bateu na porta
Samba lélé vai ver quem é
Samba lélé é meu amor
Samba lélé samba no pé
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SANTO ANTONIO

Santo Antonio eu quero agua
Santo Antonio eu quero agua

Quero agua pra beber
Quero agua pra lavar
Quero agua pra benzer
eu quero agua

Quero agua pra beber
Quero agua pra lavar
Quero agua pra benzer
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UM BRILHO CLAREAVA NO AR

Um brilho clareava no ar
Berimbau começava tocar
Meu peito se enchia de emoção
Ao ver o meu Mestre jogar
Meia lua, martelo e rasteira
Nada disso conseguia pegar
Meu Mestre que era mandingueiro
Pulava e dava salto no ar
E quando meu Mestre cantava
Todo mundo parava pra ouvir
Ainda me lembra até hoje
Quando ele cantava assim

Cuidado menino que o som vai subir
Tu é bom capoeira mais pode cair

Cuidado menino que o som vai subir

Se o coqueiro balança ele pode cair

Cuidado menino que o som vai subir

Se o facão bate em baixo tu tem que subir

SAUDADES DA MANDINGA É

Saudades da mandinga é
Vem jogar mais eu
Saudades da mandinga é o
Jogar mais eu

Saudades da mandinga é
Vem jogar mais eu
Saudades da mandinga é o
Jogar mais eu

Andei pelo mundo inteiro
Cadê o mandigueiro
Andei pelo mundo inteiro
Cadê o mandigueiro
Mandinga desapareceu
Cadê o mandigueiro
Não da pra esquecer
Cadê o mandigueiro

Refrain

Armada martelo pisão
Cadê o mandigueiro
Cadê brincadeira irmão
Cadê o mandigueiro
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VAI COLORINDO
Capoeira Brasil

Vai colorindo mudar de cor
O capoeira vai ganhando seu valor

Vai colorindo mudar de cor
O capoeira vai ganhando seu valor

Êh! corda crua iniciante, garoto novo, mas aprende num 
instante

Corda amarela e o laranja, já rodam roda, mas ainda 
aprende a manha

Refrain

Treinando muito ele é recompensado, azul e vermelho o 
garoto é graduado, o corda azul também treinou além 
de graduado o rapaz é instrutor.

Refrain

Êh! 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.

Refrain

Com a vivência os anos vão se passando, corda marrom, 
contramestre e o formando.

Com muito orgulho, muita bagagem é corda preta pron-
to pra seguir viagem

Refrain
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VOCE NAO SABE O VALOR DA CAPOEIRA
(Auteur: Mestre Burgués)

Um dia a Capoeira ela lhe ajudou
Tirou você da miséria lhe transformou
Os seus amigos ja mais
Nenhum deles foram capaz
De te dar ajuda na vida quando precisou

Você não sabe o valor que a Capoeira tem
Você não sabe o valor que a Capoeira tem
Ela tem valor demais ê se segura rapaz
Você não sabe o valor que a Capoeira tem

Um dia um grande amigo ele me disse assim
Vamos jogar Capoeira vamos lá brincar
Muita gente conheci, ai foi que eu entendi
Que a Capoeira ela veio pra me ajudar
Tu não sabe o valor

Refrain

Hoje eu lembro de um mundo em que um dia passei
Tudo na vida parceiro a primeira vez
Agradeço ao bom Senhor, A Capoeira me ajudou
Ela me fez ser na vida hoje quem eu sou
Tu não sabe o valor

Refrain

Eu falo da Capoeira com muita emoção
Mexe com meu corpo todo com meu coração
Se é pra falar de amor, ela que me conquistou
Ela me botou nos braços e me ti rou do chão



VOCE DISSE UM DIA (CAPOEIRA)

Você disse um dia 
Que jogar capoeira 
Era coisa de animal 
Prati cada por marginal

Muito tempo se passou 
Você não se cuidou 
Capoeira eu prati quei 
Hoje eu ja me formei
 
Olhando prá você 
Não posso me conter 
Só consigo apenas 
Senti r muita pena 

Olha só como Deus é bom 
Confortou meu coração 
Minha vida é brincadeira 
Me fez um capoeira 

Agora só posso me orgulhar 
Pois não me canso de cantar

Oi lá e la e lá
Oi lá e la e lá 
oi la e la e lá 
oi la e la e lá
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BOA NOITE

A boa noite pra quem e de boa noite
O bom dia pra quem e de bom dia
A bencao meu papai a bencao
Maculele e o rei da valenti a

A boa noite pra quem e de boa noite
O bom dia pra quem e de bom dia
A bencao meu papai a bencao
Maculele e o rei da valenti a

Tindolae, lae, Cauiza
Tindolae, e sangue real
Eu sou fi lho, eu sou neto de Aruanda
Tindolae, lae, Cauiza
Cauiza, de onde e que veio?
Eu vim de Angola e!
Sarara, de onde e que veio?
Eu vim de Angola e!
E o Biriba de onde e que veio?
Eu vim de Angola e!
E Caverinha de onde e que veio?
Eu vim de Angola e!
E o Moroto de onde e que veio?
Eu vim de Angola e!
E o Bolinha de onde e que veio?
Eu vim de Angola e!
Maculele de onde e que veio?
Eu vim de Angola e!
E o menino de onde e que veio?
Eu vim de Angola e!

M
AC

U
Lé

Lé



SOU EU MACULÉLÉ

Sóu eu, sóu eu
Sóu eu, Maculele, sóu eu

Sóu eu, sóu eu
Sóu eu, Maculele, sóu eu
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DE LONGE EU VENHO

De longe eu venho 
Venho de Luanda
Bater maculélé 
Na colheta da cana
De longe eu venho 
Venho de Luanda
Bater maculélé 
Na colheta da cana

Oi corta cana
Bater o facão
Salve Popo
Quem ensinou toda a nação
Oi corta cana
Bater o facão
Salve Popo
Quem ensinou toda a nação

Meu camarada
Por aqui coveu
Meu camarada
Por aqui coveu

Choveu choveu
O por aqui choveu
Choveu choveu
O por aqui choveu

Na grande mata
O vaqueiro foi buscar
Seu boi malhado
Na fazenda de sinha
Choveu choveu
O por aqui choveu
Choveu choveu
O por aqui choveu

O lalaé o la é lala é la



SOU EU MACULÉLÉ

Sóu eu, sóu eu
Sóu eu, Maculele, sóu eu

Sóu eu, sóu eu
Sóu eu, Maculele, sóu eu
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UM CERTO DIA NA CABANA...

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 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


