MBC 2ß17 – Playlist 1
Corridos
Iniciante
1. Vou dizer a meu sinhô
Vou dizer a meu sinhô que a manteiga derramou
Coro: Vou dizer a meu sinhô que a manteiga derramou
2. Oi sim, sim, sim, oi não, não, não
Oi sim, sim, sim, oi não, não, não
Coro: Oi sim, sim, sim, oi não, não, não
3. Dona Maria, como vai você
Vai você, como vai você
Coro: Dona Maria, como vai você
4. Gunga é meu, gunga é meu
Gunga é meu, gunga é meu
Gunga é meu, é meu, é meu
Coro: Gunga é meu, gunga é meu
5. Catarina
Água no fogo sinhá
Coro: Catarina
6. Dona Maria do Camboatá
Oi, dona Maria do Camboatá
Ela chega na venda,
ela manda “botá”
Coro: Dona Maria do Camboatá
Ela chega na venda,
ela manda “botá”
Coro: Dona Maria do Camboatá
7. Abalou Cachoeira
Abalou cachoeira, abalou
Se abalou deixa abalar
Coro: Abalou cachoeira abalou
Se abalou deixa abalar
Coro: Abalou cachoeira abalou
8. Senhor São Bento
E a cobra lhe morde
Coro: Senhor São Bento
9.Cajuê
Ê manda leco
Coro: Cajuê
Ê manda loiá
Coro: Cajuê
10. Olha o pé na boca
Olha o pé na boca
Coro: Camará
Olha o pé pro ar
Coro: Camará
Iê vamos simbora
Coro: Camará
Pela barra a fora
Coro: Camará

Avançado
1. Vou dizer a meu sinhô
Vou dizer a meu sinhô que a manteiga derramou
Coro: Vou dizer a meu sinhô que a manteiga derramou
A manteiga é de iaiá, a manteiga é de ioiô
Coro: Vou dizer a meu sinhô que a manteiga derramou
2. Oi sim, sim, sim, oi não, não, não
Oi sim, sim, sim, oi não, não, não
Coro: Oi sim, sim, sim, oi não, não, não
Hoje tem, amanhã não, mas hoje tem, amanhã não
Coro: Oi sim, sim, sim, oi não, não, não
Hoje tem, amanhã não, olha a pisada de lampião
Coro: Oi sim, sim, sim, oi não, não, não
3. Dona Maria, como vai você
Há quanto tempo Maria, que eu não te vejo
Há quanto tempo Maria, quero saber
Então me diga Maria, com quem tu andas
Onde tu vais, como vai vosmicê
Vai você, como vai você
Coro: Dona Maria, como vai você
Joga bonito que eu quero ver
Coro: Dona Maria, como vai você
Joga manhoso que eu quero aprender
Coro: Dona Maria, como vai você
4. Gunga é meu, gunga é meu
Gunga é meu, gunga é meu
Gunga é meu, é meu, é meu
Coro: Gunga é meu, gunga é meu
Gunga é meu, foi meu pai que meu deu
Coro: Gunga é meu, gunga é meu
5. Catarina
Catarina minha nega (ai ai ai)
onde tá que não te vejo
Tava na cozinha do branco
preparando caranguejo
Água no fogo sinhá
Coro: Catarina
Água no fogo iaiá
Coro: Catarina
Água no fogo ioiô
Coro: Catarina
6. Dona Maria do Camboatá
Oi, dona Maria do Camboatá
Ela chega na venda,
ela manda “botá”
Coro: Dona Maria do Camboatá
Ela chega na venda
e dá salto mortal
Coro: Dona Maria do Camboatá
Ela chega na venda
e começa a gingar
Coro: Dona Maria do Camboatá

7. Abalou Cachoeira
Abalou cachoeira, abalou
Se abalou deixa abalar
Coro: Abalou cachoeira abalou
Quem quiser saber meu nome
Coro: Abalou cachoeira abalou
Não precisa perguntar
Coro: Abalou cachoeira abalou
Eu me chamo louça fina
Coro: Abalou cachoeira abalou
Cuidado pra não quebrar
8. Senhor São Bento
Andando pelo caminho
Uma cobra me mordeu
Meu veneno era mais forte
E foi a cobra quem morreu
E a cobra lhe morde
Coro: Senhor São Bento
Mas que cobra valente
Coro: Senhor São Bento
O veneno da cobra
Coro: Senhor São Bento
Ela vai lhe matar
Coro: Senhor São Bento
Olha que cobra malvada
Coro: Senhor São Bento
Ela vai te pegar
Coro: Senhor São Bento
9.Cajuê
Ê manda leco
Coro: Cajuê
Ê manda loiá
Coro: Cajuê
Mestre Bimba
Coro: Cajuê
Mestre Pastinha
Coro: Cajuê
10. Olha o pé na boca
Olha o pé na boca
Coro: Camará
Olha o pé pro ar
Coro: Camará
Iê vamos simbora
Coro: Camará
Pela barra a fora
Coro: Camará
Iê tum tum tum
Coro: Camará
Tum tum tum tum
Coro: Camará
Iê menino é bom
Coro: Camará
Iê sabe jogar
Coro: Camará
Iê tum tum tum
Coro: Camará
Tum tum tum tum
Coro: Camará

Quadra
E Deus num dá asa à cobra
E Deus num dá asa à cobra
(E Deus num dá asa à cobra)
Quando dá tira o veneno
Já pensou coral voando
Em quanta gente morrendo
Eita bicho peçonhento
Traiçoeiro e imundo
Já estava no paraíso
Quando Deus criou o mundo, camará
Iê água de beber (camará…)
Iê aruandê (camará…)
Iê volta do mundo (camará…)
Iê que o mundo deu (camará…)
Ladainha
Ladainha "Abolição da Escravatura"
Iê!
Dona Isabel que história é essa?
Dona Isabel que história é essa?
De ter feito abolição
De ser princesa boazinha
Que acabou com escravidão
Estou cansado de conversa
Estou cansado de ilusão
Abolição se fez com sangue
Que inundava este pais
Que o nego transformou em luta
Cansado de ser infeliz
Abolição se fez bem antes
Ainda por se fazer agora
Com a verdade das favelas
Dona Isabel, não com a mentira da escola
O Isabel chegou a hora
De se acabar com essa maldade
E de ensinar para nossos filhos
O Isabel, quanto custa a liberdade
Viva Zumbi nosso guerreiro
Que fez herói lá em palmares
Viva cultura de esse povo
A liberdade verdadeira
Que já corria nos quilombos
Dona Isabel,
Que já jogava capoeira, camaradinha...
Iê viva meu Deus (camará…)
Iê viva Zumbi (camará…)
Iê água de beber (camará…)
Iê aruandê (camará…)
Iê volta do mundo (camará…)
Iê que o mundo deu (camará…)

