Capoeira me chama
Capoeira me chama
E eu vou atender
Entro na roda sem medo
Com malícia e segredo
Pronto pra me defender
Coro:
Iê á, iê o
Capoeira me chama,
dá licença meu senhor
(coro 2X)
Com um pouco de molejo
Vou de encontro ao berimbau
Quem não sabe agora aprende
É um arame, a cabaça
E um pedaço de pau
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Eu não vou remar contra a maré
coro:
Eu não vou remar contra a maré
Eu não vou remar contra a mare
(coro)
Meu remo quebra
Quebra
Meu barco vira
Vira
Eu volto a nado
Do meio do mar
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Sereno eu caio
Sereno eu caio
sereno eu caio
ralo tanto no cumbuco do balaio
quero papai, quero mamãe, quero dindinha
quero agulha, quero dedo, quero linha
o rapaz que tenha dinheiro
a moças que garante os cabelos
cascavel de vareta
é danado pra bater chocalho
papai só roça caminho
quando é tempo de orvalho
Coro:
aê aê aê aô
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Quero água
Coro:
Santo Antonio eu quero água
(coro)
Coro:
Quero água pra beber
Quero água pra lavar
Quero água pra benzer
Quero água
(coro)
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Vivo no ninho de cobra
Coro:
Vivo no ninho de cobra
sou cobra que cobra não morde
uma cobra conhece outra cobra
não precisa dizer quem é cobra
(coro)
sou cobra que cobra não morde
se ela me morde ela morre
e se ela não morde ela foge
(coro)
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Nego nagô
Nego nagô quando morre,
vai na tumba de banguê.
Os parentes vão dizendo,
urubu tem que comer.
Coro:
Aqui babá,
a cangerê,
nego nagô tem catinga de Sariguê
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Meu Besouro
Coro:
Agora sim,
que mataram o meu Besouro,
Depois de morto,
Besourinho cordão de Ouro
Besouro Besourinho
Coro:
Cordão de Ouro
Besouro Besourinho
(coro)
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Mandei caiá
Coro:
Mandei caiá meu sobrado
Mandei, mandei, mandei
Mandei caiá de amarelo
Caiei, caiei, caiei
(coro)
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Espinho de laranjeira
Cadê meu espinho de laranjeira
que eu peguei na capoeira
para fazer meu patuá
Quem pegou_ele não sabia
que o espinho tem magia
e estava direcionado.
Meu espinho é feito de reza forte
para ajudar aumentar a sorte
daquele que lhe apanhou
Eu não sei quem pegou meu amuleto
pura falta de respeito
só foi para me provocar.
Meu espinho é de laranja-pera
para ajudar o capoeira
para maldade não pegar.
Meu espinho protege tronco, rosa,
vela quebra encanto e mazela pode até te proteger.
É com ele que eu costuro boca torta
furo olho sai fofoca
serve até para me benzer
Pois eu sei que olho de peixe não é magia
isso tudo eu sabia
meu espinho me ajudou.
O boneco costurado com o meu nome
foi rasgado com o espinho
que o meu corpo fechou.
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Meu joelho
Coro:
Ai meu joelho
Ai meu joelho dindinha
(coro)
Vo me embora, vo me embora dindinha
(coro)
Ta, ta, ta doendo dindinha
(coro)
Meu joelho, meu joelho dindinha
(coro)
Vo me embora pro sertão dindinha
(coro)
Vo me embora pra Bahia dindinha
(coro)
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Camará
Olha o pé na boca
Coro:
Camará
Olha o pé pro ar
(coro)
ê menino é bom
(coro)
ê sabe jogar
(coro)
é mundo de Deus
(coro)
Tum, tum, tum
(coro)
Tum, tum, tum
(coro)
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Eu vou pro mar
Por cima do mar eu vou eu vou
Por cima do mar eu vou chegar
Por cima do mar eu vou eu vou
Para o outro lado de la
Vou pegar minha canoa (coro)
Eu vou pro mar (coro)
Com ela vou marejar
Encima do mar (coro)
Vou pular as 7 ondas
Eh laia da miinha mae iemanja (coro)
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O galho da roseira quebrou
Coro:
O galho da roseira quebrou,
a enchente carregou,
Quando a maré baixar eu vou buscar o meu
amor,
(coro)
Quando a maré baixar eu vou buscar o meu
amor,
(Coro)
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Pai é Pai
Mae é mae
Eu sou xodo de papai
Eu sou xodo de mamae
Pai é Pai
Mae é mae
Eu sou xodo de papai
Eu sou xodo de mamae
Mas eu sou xodo de papai
Mas eu sou xodo de mamae
Mas eu sou xodo de papai
Mas eu sou xodo de mamae
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Já paguei minha promessa
Já cumpri com minha missão
Agora peço licença
Prá vadiar no salão
E no pé-do-berimbau
Vim fazer minha devoção
Canto prá Nossa Senhora
Mãe de Deus, da Conceição
Por isso que digo assim
Que digo dessa maneira
Que os pecados de domingo
Pago na segunda-feira
Camará
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Igreja do Bonfim
Igreja do Bonfim
E Mercado Modelo
Ladeira do Pelourinho,
Ai ai ai 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 Baianas
Ai ai ai vendendo acarajé
Por falar em Itapuá
E a Lagoa do Abaeté,
camará
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É tumba, menino é tumba
É tumba pra derrubá
Tiririca faca de ponta
Capoeira quer me pega
Dona Rita do Tabulêro
Quem derrubou meu companheiro
Abra a roda minha gente
Que o Batuque é diferente
(coro)

Abra a roda minha gente
Que o Batuque é diferente
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Toque de Santa Maria
Santo jorge é o guarda da lua
Sentinela da estrela guia
O dragão caiu morto na rua
Sob a lança do santo vigia
A rainha chamou o soldado
Pelo chefe da cavalaria
Santo jorge foi condecorado
Cavaleiro de santa maria
No terreiro da lua

Santa Maria (coro)
Não tem mais quebranto
Tem jogo de roda
Tem roda de santo
A espada do anjo
Acendeu candieiro
Louvando são jorge
O santo guerreiro
Quando a lua alumia o terreiro
O major desce da montaria
Santo jorge virou padroeiro
Tem seu quadro cada academia
É que pra se acabar cativeiro
Nos terreiros do chão da bahia
Santo jorge é que foi o primeiro
Capoeira de santa maria
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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 também já digo o seu
Eu me chamo Chita Fina
Daquele vestido seu
Casa de palha é palhoça
Se eu fosse o fogo eu queimava
Toda mulher ciumenta
Se eu fosse a morte eu matava
Camaradinha
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Louvação
Iê, 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 cantou
Iê, galo cantou, camará
Iê, cocoroco
Iê, cocoroco, camará
Iê, volta do mundo
Iê, volta do mundo, camará
Iê, Que o mundo deu
Iê, Que o mundo deu, camará
Iê, que o mundo dá
Iê, que o mundo dá, camará
Iê, água de beber
Iê, água de beber, camará

20

O mundo de Deus é grande
O mundo de Deus é grande
Deus traz numa mão fechada
O pouco com Deus é muito
Ai ai ai o muito sem Deus é nada
Noite de escuro não serve
Pra caçar de madrugada
Caçador da muitos tiros
Ai ai ai de manhã não acha nada
Viado correu pulando
Viado correu pulando
O dia corre é trilha
Se eu fosse governador
Ai ai ai manobrasse a bahia
Isso que tu tá fazendo
Tu comigo tu não fazia
camará
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Ô Luanda ê pandeiro
Ô Luanda ê Para
Oi, Tereza canta sentada
Idalina samba de pé
Ê la no cais da Bahia
Na roda de capoeira
Não, tem lê lê, não tem nada
Não tem lê lê, nem la la
Ô laê la e la
Ô lê lê (coro)
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Corridos Dominio público
Jogo de dentro, jogo de fora (coro)
Jogo bonito, berimbau e viola
(coro)
Valha me Deus, minha nossa senhora
(coro)
é jogo de dentro, é jogo de fora
(coro)
Jogo bonito e o jogo de Angola

Barauna caiu , quanto mais eu
quanto mais eu
quanto mais eu
Barauna caiu , quanto mais eu (coro)
quanto mais eu quanto mais eu
(coro)
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O sim, sim, sim
O não, não, não
Mas hoje tem, amanhã não
Mas hoje tem, amanhã não
(coro)
Mas hoje tem, amanhã não
Olha a pisada de Lampião

Sai, sai Catarina (coro)
Saia do mar, venha ver Idalina
(coro)
Catarina venha ver
(coro)
Saia do mar, venha ver Idalina
(coro)
Oh, Catarina meu amor
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Vou dizer ao meu senhor
Que a manteiga derramou (coro)
A manteiga não é minha
A manteiga é de ioiô
(coro)
Ô, a manteiga não é minha
A manteiga derramou
(coro)
Ô, a manteiga não é minha
Caiu no chão e derramou

Gunga é meu, gunga é meu (coro)
gunga é meu, é meu, é meu
(coro)
gunga é meu foi meu pai que meu deu
(coro)
gunga é meu foi meu Mestre que meu deu
(coro)
gunga é meu não vou da pra ningem
(coro)
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Abalou, Cachoeira, abalou
oi se abalou deixa abalar
(coro)
cachoeira abalador
(coro)
abalou o mundo inteiro
(coro)
abalou deixa abalar abalar
(coro)

Canarinho da Alemanha,
quem matou meu curió (2x)
Canarinho da Alemanha,
quem matou meu curió
(coro)
Eu jogo capoeira,
mas meu mestre é melhor
(coro)
O segredo da Lua
quem sabe é o clarão do Sol
(coro)
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ai ai aide (coro)
aide aide aide
(Coro)
joga bonito que eu quero ver
(Coro)
e como vai como passou
como vai vois mercer
(Coro)
aide aide aide
(Coro)

Como vai você,
como vai você
Dona Maria,
como vai você (coro)
Joga bonito
que eu quero ver
(coro)
Joga com Bonito
que eu quero aprender
(coro)
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apanha laranja no chão tico tico( coro)
se meu amor for embora eu não fico
(coro)
minha toalha de renda de bico
(coro)
Nao é com a mao nem com pé é com o bico
(coro)

Eu vi a cotia com côco no dente (coro)
Comendo farinha com cocada quente
(coro)
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Maranhão Maranhão, o o
Que saudades do meu Maranhão, o o
Menina solta os cabelos
por baixo do limoeiro
Se o limoeiro morrer, o o
Eu pago com meu dinheiro, o o
Maranhão Maranhão
(coro)
No fundo do mar tem um peixe dourado
Menina bonita sou seu namorado
No fundo do mar tem um peixe de escama
Menina bonita sou eu quem te ama
Penteando seus cabelos
Com pente de barbatana
Que me dera ser candeia
Que alumia sua cama
Maranhão Maranhão
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Vou viajar pra lá
Vou navegar, eu vou
Vou conhecer Angola, onde o negro morou
Vou conhecer a estória que o mestre me contou
Coro
Onde o negro morou, onde o negro sofreu
Pra que a guerra chegou, por que isso aconteceu?
Ali o negro apanhou, ali o negro morreu
Porque capitão do mato cem chibatadas deu
Coro
Se eu pudesse eu voltava o tempo pra na guerra lutar
Queimava o navio negreiro, jogava sinhozinho no mar
Libertava Luanda e Angola, ver o negro cantar
Ensinava jogar capoeira, vem sinhozinho jogar
Vem capitão do mato, hoje você vai pagar
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A iúna é Mandingueira
A iúna é Mandingueira
Quando tá no bebedô
Sabida foi ligeira
Mas a Capoeira matô, Camará
Capenga ontem teve aqui
Capenga ontem teve aqui
Deu dois mil réis a papai
Três mil réis a mamãe
Café, açúcar a vovó
Deu dois vintém a mim
Sim senhor, meu camará
Quando eu entrar, você entra
Quando eu sair, você sai
Passar bem, passar mal
Mas tudo no mundo é passer
Dia que eu amanheço
Dia que eu amanheço
Dentro de Itabaianinha
Homem não monta cavalo
Mulher não deita galinha
As freiras que tão rezando
Se esquecem da ladainha
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Iê tinha um vizinho
Pe de mimtinha um vizinho
Enricou sem trabalhar
Meu pai trabalhou tanto
Mas nunca foi de enricar
Num deitava uma noite
Que deixasse de rezar
Menino quem foi teu mestre
Mestre foi Salomão
Discípulo que aprendo
Mestre que dou lição
O Mestre quem me ensinou
No engenho da Conceição
A ele devo dinheiro
Saúde e obrigação
Segredo de São Cosme
Mas quem sabe é São Damião
Valha-me Nossa Senhora
Mãe de Deus, o Criador
Nossa Senhora me ajude
Nosso Senhor me ajudou
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