Ladainhas, Lovacao & Chula
Mundo de Deus e Grande (DP)
Ie…
O mundo de Deus e grande, cabe numa mao fechada,
O pouco com Deus e muito, e o muito sem Deus e nada,
Noite de escuro nao seve pra cacar de Madrugada,
Cacador da muiti tiro, de manha nao acha nada,
Veado corre e pulando, cotia corre na trilha,
Se eu fosse governador, colega velho, manobrasse esta Bahia,
Marinheiro absolute, chegou pintando arrelia,
Isso que marujo faz, colega velho, comigo ele nao faria.
Ie viva meu Deus
Ie viva meu Mestre
Ie que me ensinou
Ie a capoeira
Ie vamos embora
Ie e hora e hora

Maranhao (M. Waldemar)
Ie…
Menino que vende ai
Ai meu Deus, e arroz do Maranhao
Meu senhor mandou vender
O Iaia na pedra de Salomao
Sou disciple que aprendo
Meu Mestre me da licao
Na roda de Capoeira, ai meu Deus

Nunca dei meu golpe em vao
Camaradinha, e hora e hora
Ie e hora e hora, camara…
Vamos embora
Ie vamos embora, camara…
Da a volta ao mundo
Ie da volta ao mundo, camara..

Delegado (M. Caicara)
Ie…
Ie tava em casa (Bis)
Sem pensar sem imaginar
Delegado no moment
Ja mandou foi me intimar
E verdade meu colega com toda diplomacia
Prenderam seu Caicara dentro da secretaria
Para dar depoiment daquilo que nao sabia
Minha mae tinha 3 filhos
Eu era o mais sossegado
Saia a boca da noite
Chegava de madrugada
Na roda da Capoeira
Nunca dei meu golpe errado.
E hora e hora
Ie e hora e hora

Cobra lhe morde (DP)
Ie…
Ia passando no caminho (Bis)

Uma cobra me mordeu
Meu veneno era mais forte
Foi a cobra quem morreu,
O senhor amigo meu
Escute o meu cantar,
Que e dono nao ciuma
Quem nao e quer ciumar
Camaradinha!

Anum nao canta em gaiola (DP)
Ie…
Anum nao canta em gaiola
Nem bem dentro
Nem bem for a
So canta no formigueiro
Quando ve formiga for a
Camaradinha

Tava no pe da Cruz
Ie!
Tava la no pe da cruz
Fazendo minha oracao
Sou disciple que aprende
Sou mestre que da licao
Ie vamos embora!
Ie vamos embora camara
Ie pela barra fora
Ie pela barra fora camara!

Ie viva meu Deus

Corridos
A MANTEIGA DERRAMOU
Vou dizer a meu sinhô
Que a manteiga derramou
Que a manteiga não é minha
Ô, a manteiga é de Ioiô
Coro: Vou dizer a meu Sinhô
Que a manteiga derramou
Que a manteiga não é minha
Caratina de Ioiô
Coro: Vou dizer a meu Sinhô
Que a manteiga derramou
Que a manteiga caiu n’agua
A manteiga se molhou
Coro: Vou dizer a meu Sinhô
Que a manteiga derramou
Que a manteiga é de Iaiá
Que a manteiga é de Ioiô

SANTO ANTÔNIO É PROTETOR
Sto Antônio é protetor da barquinha de Noé
Coro: Sto Antônio é protetor
Da barquinha de Noé
Coro: : Sto Antônio é protetor
Protetor dos Angoleiros
Coro: Sto Antônio é protetor
Ehh Nazaré Paranaguá
Coro: Sto Antônio é protetor
Caatinga e Boca da Areia
Coro: Sto Antônio é protetor

LEMBA DO BARRO VERMELHO
Lemba ê Lemba/ Lemba do barro vermelho/ Lemba do barro
vermelho/ Lemba do vermelho barro
Coro: Lemba ê Lemba/ Lemba do barro vermelho
Lemba do barro vermelho/ Lemba do barro maior
Coro: Lemba ê Lemba/ Lemba do barro vermelho
Lemba do barro vermelho/ Lemba do vermelho barro
Coro: Lemba ê Lemba/ Lemba do barro vermelho

SANTA MARIA
Santa Maria mãe de Deus, entrei na igreja e me confessei
Coro: Santa Maria mãe de Deus
Entrei na igreja e me confessei
Coro: Santa Maria mãe de Deus
Entrei na igreja e me confessei

TABARËU
Tabaréu que vem do sertão, ele vende machiche, quiabo e limão
Coro: Tabaréu que vem do sertão
Oi que vem do sertão, oi que vem do sertão
Coro: Tabaréu que vem do sertão
Ele vende machiche e quiabo, meu irmão
Coro: Tabaréu que vem do sertão

LUANDA Ê
Luanda ê pandeiro
Ô Luanda ê Pará
Oi Tereza samba deitada

Ô Idalina samba de pé
Oi lá no cais da Bahia
Na roda de capoeira
Não têm lelê
Não têm lá
Não têm lelê nem lalá
Ô laê laê lá
Coro: Ô lelê
Ô laê laê lá
Coro: Ô lelê
Ô lá lá lá lá
Coro: Ô lelê

Foi no tempo do cativeiro (DP)
Foi no tempo do cativeiro, quando o senhor me batia
Eu rezava para nossa senhora, meu Deus, como a pancada doia
Trabalhava no algodao, no acucar e no sisal
Negro era chicoteado num velho tronco de pau
Quando cheguei na Bahia, a Capoeira me libertou
Ainda hoje eu me lemrbo da antigas ordens do meu senhor:
Trabalha Negro, negro tabalha
Coro: Trabalha Negro pra nao apanhar

Coco Sinha (DP)
Vou vender coco Sinha, coco do norte venha la do Pra
Coro: Vou vender coco Sinha
Coco Sinha olha coco Sinha
Coro: Vou vender coco Sinha

Bom Jesus dos navegantes, Bom Jesus de Maria
Coro: Vou vender coco Sinha
Coco ta seco esta bom para ralar

Senhor Sao Bento
Valha- me Deus, senhor Sao Bento
Eu vou jogar meu Barravento
CORO: Valha- me Deus, Senhor Sao Bento
Buraco veio tem cobra dentro
Coro: Valha-me Deus, Senhor Sao Bento
Quando ve cobra assanhada
Coro: Valha- me Deus, Senhor Sao Bento
Nao ponhe o pe na rodilha

