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Sereno eu caio 
Sereno eu caio
Eu ralo tanto nu cumbuco do balaio

Quero papai  quero mamãe, quero dindinha
Quero anel, quero dedo, quero linha
Sou rapaz nao tenho dinheiro
A moças que garante os cabelos
Cascavel de vareta
E danado pra bater chocalho
Papai tu corta caminho
Que hoje vai cair orvalho 
Aê aê aê aô

Coro
Aê aê aê aô

SERENO EU CAI

Saudade da mandinga é..., vem jogar mais eu
Saudade da mandinga é..., o jogar mais eu

Antes pelo mundo inteiro
Coro: cadé mandingueiro

Antes pelo mundo inteiro
Cadé mandingueiro 

Armado, mertelo, pisao
Cadé mandingueiro 

Cadé ta brincando irmao
Cadé mandingueiro 

Cadé pelo jogo bonito
Cadé mandingueiro 

Cadé no sorriso no rosto
Cadé mandingueiro

SAUDADE DA MANDINGA

Sereno eu caio 
Sereno eu caio
Eu ralo tanto nu cumbuco do balaio

Quero papai  quero mamãe, quero dindinha
Quero anel, quero dedo, quero linha
Sou rapaz nao tenho dinheiro
A moças que garante os cabelos
Cascavel de vareta
E danado pra bater chocalho
Papai tu corta caminho
Que hoje vai cair orvalho 
Aê aê aê aô

Coro
Aê aê aê aô

SERENO EU CAI
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Maré ta cheia o barco n’água
Vento forte, onda brava
E a maré alta não dá pé 

Quebra mar
Quebra maré 

O vento empurra minha jangada
Eu vou botar meu barco n’água
Vou voltar lá pra Guiné

Quebra mar
Quebra maré

Lien Youtube

QUEBRA MAR

Eu quero ficar
Eu nao quero partiu
Eu quero ser o primeiro a chegar
E o último a sair

Eu nao vou 
Eu não vou
Eu quero ser o primeiro
E o último a sair

QUERO FICAR

Maracangalha éééé
Maracangalha ééaaaa

Coro :
Maracangalha éééé

Maracangalha ééaaaa

Maracangalha

Coro : ééééé

Maracangalha

Coro : ééaaa

MARACANGALHA ÉÉ
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Um dois três
Três e três: seis
Seis e três: nove
Nove e três: doze

Um dois três
Três e três: seis
Seis e três: nove
Nove e três: doze

Amanhã e dia santo
Um dois três

Dia de povo de deus
Três e três: seis

Quem tem roupa vai na missa
Seis e três: nove

Quem nao tem faz como eu
Nove e três: doze

Amanhã e dia santo

Solta mandinga é , mandingueiro
Solta mandinga ééé, mandinga

Coro:
Solta mandinga é , mandingueiro

Solta mandinga ééé, mandinga

Berimbau toco, Atabaque marco a roda começo
Vou jogar capoeira meu deus,

Quem você me ensino,
Paranuê, são bento me chama, são bento me quer

Capoeira é bamba, é menino, é para homem, mulher

Berimbau toco, berimbau toco, berimbau toco

Coro:
Berimbau toco, berimbau toco, berimbau toco 

Solta Mandinga É
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Olhá vejá vejá vejá-ia-ia 
Ai-ai-ai-ai 

La em cima tem a lua 
Para viajár 

La em baixo tem o mar 
Para navegar 

Quando eu venho da Bahia ia 
Ai-ai-ai-ai 

Com meu berimbau na mão iaia 
Ai-ai-ai-ai 

Procurei la minhá preta ia 
Ai-ai-ai-ai 

La em cima tem uma vista boa-ia 
Ai-ai-ai-ai

 La em baixo tem uma canoa-ia 
Ai-ai-ai-ai

Olha veja iaia

axe energia no canto
axe e o que me faz jogar
(coro)
axe vem da lingua africana
quer dizer energia vital
na roda de capoeira
o axe vem do berimbao axe
(coro)
eu sou um grao de areia
na immensidao do mar
criado pela vibracao
e eu vou onde o axe me levar axe
(coro)

Axé energia meu canto
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Colombiano peruano africano francês 
Italiano brasileiro muçulmano chinês. 
E o mundo inteiro jogando e cantando uma língua só 
Seguindo o som do berimbau e o toque do tambor. 

Eu não nasci na terra da capoeira 
Mas posso te dizer que ela me criou 
E dia e noite sempre eu penso nela 
Porque a capoeira me deu valor 

Pela capoeira eu conheci da história 
É o grito dos grandes guerreiros que na minha mente ficou
Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela 
Ganga Zumba, Zumbi Dos Palmares Benkos Bioho.

Eu não nasci na terra da capoeira 
Mas posso te dizer que ela me criou 
E dia e noite sempre eu penso nela 
Porque a capoeira me deu valor 

Da senzala do pé descalço do cativeiro 
Saiu libertando a mente e o coração 
E na roda não tem diferença não tem estrangeiro 
Mestre Pastinha dizia ela é suma não é divisão

Eu não nasci na terra da capoeira 
Mas posso te dizer que ela me criou 
E dia e noite sempre eu penso nela 
Porque a capoeira me deu valor

Eu não naci na terra da capoeira - Prof.Zumbi
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Na bahia de outrora de mestre pastinhá mestre valdemar 
ladainhás de angola onde o canto me faz recordar do tempo 
que era tão bom onde eu queria viver conhecer toda a man-

dinga 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 era 
um tempo bom demais 

ai ai aaaai ai ai

 capoeira era jogada o capoeirista que tinhá valor era um 
tempo que não tinhá grupo que não tinhá mestre de gra-

duacão os olhos ensinavam a jogar cada um tinhá a sua ex-
pressão 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 pastinhá la no cais
ai ai aaaai ai ai valdemar do péro vaz

ai ai aaaai ai ai era um tempo bom demais 
ai ai aaaai ai ai

Bahia de outrora

Eu vou, eu vou jogar 
Coro: Eu vou, eu vou jogar
Sao bento pequeno mandou me chamar
Eu vou, eu vou jogar
Coro: Eu vou, eu vou jogar
Eu vou, vou vadiar
Coro: Eu vou, eu vou jogar
Mais eu vou, eu vou brincar
Coro: Eu vou, eu vou jogar

Eu vous jogar - Mestre Boneco
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Lalae,la , lae lalae la Lalae,la, lae lalae la Lalae,la, lae lalae 
la Lalae,la, lae lalae la 

Venho de um barco 
Sem permissão sem quarto 
Os meus irmãos talvez posso te encontrar 
Nessa viagem sei que eu não vou voltar 
E os meus amigos são a lua o céu e o mar 

Eu tinha minha casa longe desse lugar Após a vida vieram me 
arrancar 
Cadê meu filho meu moleque eu te amar 
E a minha filha levaram pra escravizar 

Eu senti a lágrima correr no meu rosto 
Ao ver o açoite do chicote a machucar
E nossa praia meu sangue não vai para
E essa dor não limita o meu oh lele (cantar)

Lalae la

Lá lauê lauê lauê lauê
O la la ê la ê

Coro : Lá lauê lauê lauê la la

Em cada som, em cada toque em cada ginga, tem um estilo de jogo
Cordo:

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

Lauê lauê lá
Lá lauê lauê lauê la la

RODA MARAVILHOSA / LA LAUE 



9 Cahier de musique

Ei meu camarada a quanto tempo eu não vejo você jogar, a 
quanto tempo eu não vejo você cantar, 

até da capoeira você parou de falar 

meu mano quem diria, que aquele treino pesado ia ser em 
vão, 

cada aprendizado de uma queda no chão, 
parceiro de roda e na rua meu irmão,  

hoje seu berimbau, parou de tocar mas eu tô junto com você, 
lembra nosso trato amigo até morrer, sembora vadiar matar 

essa saudade!

Meu camarada

Meu gunga é nagô Meu gunga é nagô-ê-á

Meu gunga é nagô Meu gunga é nagô-ê-á

A lembrança vem no vento num lamento de oya que encheu 
meu  pensamento nem sei como me livrar Era um toque de 
São Bento ritmo de ijexá Me preenche aqui por dentro fez o 
corpo enfeitiçar

E o mestre sempre atento para tudo harmonizar Sintonia e 
pensamento transmitidos num olhar No semblante um ar se-
reno nada pode lhe abalar A mão firme e a voz segura de 
quem sabe comandar

A maestria e a experiência só o tempo pode dar O misté-
rio da vivência e o domínio do olhar Peço a Deus que algum 
dia eu também possa alcançar Possa honrar a maestria que o 
meu mestre quis me dar

Meu gunga e nago
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Aidê era uma negra africana
Tinha magia no seu cantar
Tinha os olhos esverdeados
E sabia como cozinhar
Sinhozinho ficou encantado
E com aide ele quis se casar
Eu disse: Aidê, não se case
vai pro quilombo pra se libertar
Aidê

Foge pra camugerê
Aidê

No quilombo de Camugere
Liberdade Aidê encontrou
Juntou-se aos negros irmãos
Descobriu um grande amor
Hoje aide canta sorrindo
Ela fala com muito louvor
Liberdade não tem preço
O negro sabe quem te libertou
Aidê

Sinhozinho que disse então
com o quilombo eu vou acabar
se Aidê não se casa comigo
com ninguém ela pode casar
Aidê

Chegando em camugere
Sinhozinho se surpreendeu
O negro mostrou uma arma
Que na senzala se desenvolveu
O negro venceu a batalha
E no quilombo sinhozinho morreu
Aidê

Foge pra camugerê
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É maré, maré na beira mar

Coro:
É maré, maré na beira mar

Maré subir, maré desceu

Coro:
Maré na beira mar

Éééééé maré, éééé na beira mar 

Coro:
Éééééé maré, éééé na beira mar

É MARÉ

Manda leco cajuê, Manda Loiá
Manda leco cajuê, Manda Loiá
Manda leco cajuê, Manda Loiá
Manda leco cajuê, Manda Loiá

É de manda Lecô
Cajuê

Manda Loiá
Cajuê

Lecô Lecô
Cajuê

Manda leco cajuê, Manda Loiá


