1.

Si você quiser me vê
Ie!
Si você quiser me vê
Si você quiser me vê,
colega meu
Bote seu navio no mar
Meu navio tá navegando,
ó meu Deus
Rola nas ondas do mar
Capoeira de Angola
Capoeira de Angola
Todos querem aprender
Fundamento de angoleiro
É a vida pra viver
Camará....

2.

Lá vem a lua saindo
Ie!
Lá vem a lua saindo
Lá vem a lua saindo
Por detrás da banandeira
Não é lua não a nada
Ô Iá Iá,
é a bandiera brasileira
Uma pedra deu na outra
Uma pedra deu na outro
Ô Iá Iá,
Seu coracão deu no meu
O disciplo deu um mestre
Colega veio,
Capoeira me venceu
Camará...

3.

Dia dois de Fevereiro
Ie!
Dia dois de Fevereiro
Dia dois de Fevereiro
Dia de festa no mar
A Bahia tá em festa
Ó meu Deus,
é dia de Iemanjá
O presente é muito grande
O presente é muito grande
Tambem tem Candomblé
Minha Deusa preferida
Pra você dou minha fé
Camará.......
4. Eu vou ler a be-a-ba
Ie!
Eu vou ler a be-a-ba
Eu vou ler a be-a-ba
Be-a-ba do berimbau
A cabaca e o caxixi
Colega veia
E um pedaco de pau
A moeda e o arame
Colega veia
Ai esta o berimbau
Berimabau e um instrumento
Berimabau e um instrumento
Que toca numa corda so
Pra tocar Sao Bento Grande
Colega veia
Toque Angola em do maior
Agora acabei de crer
Colega veia
Berimbau e' o maior
Camaradinha...

4.

Anum nao canta em gaiola
Ie!
Anum nao canta em gaiola
Nem bem dentro nem bem 'for a
So' canta no formiguero
Quando ve formiga 'for a
Camaradinho...

5.

Largatixa sabe mas
Ie!
Voce diz que sabe todo
Voce diz que sabe todo
O ia ia
Largatixa sabe mas
Ele sobe na parede
Colega velho
Coisa que voce nao fas
Camaradinho...

6.

Minha mae vo se bombera
Ie!
Minha mae vo se bombera
Meu filho bombera nao
O bombera apaga fogo
Anda com a morte na mao
Camarada...

7.

Na minha casa veio um homen
Ie!
Na minha casa veio um homen
Da espece dos urubus
Tinha camisa di sola
Paleto de couro cru
Faca de ponta no cinto
Rabo cumprido no cu
Os beico grosso e virado
Como sola de chinelo
Um zoio bem encarnado
Outro bastante amarelo
Camaradinho...

8.

Quando ve cobra assanhada 1
(M. Waldemar)
Ie!
Quando ve cobra assanhada
Ie cobra assanhada
meu bem
Nao bote o pe na rodia
A cobra assanhada morde
Si eu fosse cobra mordia
Cachorro qui engolle osso
Nalguma coisa se fia
Ou na guela, ou na garganta
Ou ni outro trivissia
Prendero Pedro Minero
Dentro da secretaria
Para dar depoimento
Daquilo qui nao sabia
Camaradinho...

9.

Tava la em casa
Ie....
Tava la em casa
Oi ia ia
Sem pensar nem imaginar
Tava la em casa
Oi ia ia
Sem pensar nem imaginar
Quando eu ouvi bater na porta,
Oi ia ia
Salamao mandou chamar
Para ajudar a vencer
Para ajudar a vencer,
Oi ia ia
A batalha liberal
E eu que nunca foi de luta
Nem pretendi a lutar,
Amigo velho
Botei a arma na mao
Camaridinho....

10.

Vou Pra Lua
Ie!
Eu ja vivo enjoado
De viver aqui na Terra
Oh, mamae eu vou pra Lua
Falei com meu mule'
Ela entao me respondeu:
Nos vamos se Deus quise
Vamos fazer um ranchinho
Todo feito de sape
Amanha as sete horas
Nos vamos tomar café
Eu que nunca acreditei
Nem posso me confirma
Que a Lua vai a Terra
E a Terra vai pro ar
Tudo isso e conversa
E comer sem trabalhar
Senhor, amigo meu
Escute bem o meu cantar
Quem e dono nao ciuma
Quem nao e que ciumar
Camaradinho...

11. Quando

ve cobra assanhando-2

Ie!
Quando ve cobra assanhando
Quando ve cobra assanhando
O ia ia
Nao meto a pe na rodilha
A cobra assanhada morde
O ia ia
Se eu fosse a cobra eu mordia
Camaradinho...

12.

Mandingueiro

Ie!
Mestre No quando nasceu
Mestre No quando nasceu
Sua mae logo falou
O neu fikho nao apanha
Que seu pai nao apanhou
Malandro dorme acordado
Malandro dorme acordado
Vagabundo dorme em pe'
Quando eu saio eu me benzo
Quando ando olha pros lados
Camarada...
Ie, sou Mandingueiro...

13.

Igreja do Bonfim
Ie!
Igreja do Bonfim
Igreja do Bonfim
E mercado modelo
Ladeira do pelourinho
Ai ai ai
A baixa do sapateiro
Por falar em Rio Vermelho
Em me lembrei do terreiro
Igreja do Sao Francisco
Igreja do Sao Francisco
E praca da Se
Onde ficam as Baianas
Ai ai ai
Vendendo acaraje
Por falar em Itapoan
E lagoa do Abaite
Camarada...
Ie, viva meu Deus...

14.

Menino quem foi seu mestre
Ie!
Menino quem foi seu mestre
Menino quem foi seu mestre
Meu mestre foi Salomao
Discipulu que aprende
E mestre que da licao
A ele deve dineiro
Saude e obrigacao
Segredo e de Sao Cosme
Mas quem sabe e Damiao
Camarada...
Ie, Aruande...

15.

Siazinha que vende ai
Ie!
Siazinha que vende ai
O ia ia
Vende arroz do marinhao
Siazinha que vende ai
O ia ia
Vende arroz do marinhao
Meu Senhor mandou vende
Na terra de Salomao
Xique xique, Mocambira
Ai meu Deus
Jogo proxima de mim
Eu sou bracos de mare
Sou tambem se mar sem fim
Oracao de bracos forte
Ai meu Deus
Oracao de Sao Mateo
Na roda de Capoeira
Quem pode comigo e Deus
Camaradinha...

16.

Siri de mangue
Ie!
Oia la Siri de mangue
Todo tempo nao e um
Siri se vendo danado
Na presa do Gaiamum
Entres grande e pequenos
Eu pego de um a um
Nao tem mestre nem discipulo
Hoje nao escapa um
Camarada...

17.

O mundo de Deus e grande
Ie!
O mundo de Deus e grande
O mundo de Deus e grande
Entrar no mato fechado
O pouco com Deus e muito
Ai ai ai
O muito sem Deus e nada
Noite de escuro nao serve
Ai meu Deus
Pra cacar de madrugada
Cacador dda muitas tiros
Ai ai ai
De manha nao acha nada
Veado corre e pulando
Veado corre e pulando
Ai meu Deus
Um dia corre e na trilha
Se eu fosse governador
Ai ai ai
E manobrasse a Bahia
Isso que tu ta' fazendo
Colega vei
Comigo tu nao fazia
Camaradinho...

18.

Em no sabado nasceu
Em no sabado nasceu
Em no sabado nasceu
No domingo caminhe
Hora nao segunda-feira
Capoeira eu jogei
Camara...

Eu nasci
(spun off Ligeiras, Mestre Acordeon)
A Victoria eu nasci
A Victoria eu nasci
A cidade dos heroes jovens
Em Caracas me crie
Uma cidade de mandinga e malandragem
Agora mora a Portland
Com saudade de meu povo
E jogando a capoeira
Com o grupo Palmares de Mestre No
Viva meu Deus...

