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РИТМЫ И ПЕСНИ ACMB Moscow 

ANGOLA 

- Chi Chi Dom Dim  

 

SÃO BENTO PEQUENO DE ANGOLA 

- Chi Chi Dim Dom  

 

SÃO BENTO GRANDE DE ANGOLA 

- Chi Chi Dim Dom Dom 

 

SÃO BENTO GRANDE DE REGIONAL 

- Chi Chi Dom 

- Chi Chi Dim 

- Chi chi Dom Dom Dim 

 

SAMBA DE RODA 

- Chi Chi Dom 

- Chi Chi Dom 

- Chi Chi Dom Dom Dom Dom 

 

КАК ИЗВЛЕКАЕМ ЗВУКИ:  

Chi = Кабаса прижата к животу и камень/монета еле дотрагивается до струны. 

Dim = Кабаса отодвинута от живота и камень/монета прижаты к струне.  

Dom = Кабаса отодвинута от живота и камень/монета не касаются струны. 
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Tamo Junto  

Misturado  

Quando Berimbau Tocar  

 

Me Diga Quem É Você  

Vamos Vadiar .....Coro  

 

Me Diga Quem É Você ...  

Vamos Vadiar ....  

 

Me Diga Quem É Você  

Vamos Vadiar..  

 

Mano Meu Camarada Irmão Pra Vida Inteira Com Certeza É Presente De Deus Essa Linda Capoeira  

 

 

....Tamo Junto  

Misturado  

Quando Berimbau Tocar  

 

Me Diga Quem É Você  

Vamos Vadiar .....Coro  

 

Me Diga Quem É Você ...  

Vamos Vadiar ....  

 

Me Diga Quem É Você  

Vamos Vadiar....  

 

Chega Junto Devagar Sabendo Como Chegar Quem Já Deu A Volta Ao Mundo  

Pisa No Chão Devagar ... 
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_____________________________________ 

Vou pro mato pegar madeira boa 

Vou pro mato pegar madeira boa (coro) 

 

Pra tocar meu berimbau 

Pra tocar meu berimbau (CORO) 

 

Pra roda ficar legal 

Pra roda ficar legal (coro) 

 

Como o mestre me ensinou 

Como o mestre me ensinou (coro) 

 

La la la la la-la-e 

La la la la la-la-e 

 

_____________________________________ 

 

Eu não vou remar contra maré 

Eu não vou remar contra maré (coro) 

 

Meu remo quebra 

Quebra (coro) 

Meu barco vira 

Vira (coro) 

Meu remo quebra 

Quebra (coro) 

Meu barco vira 

Vira (coro) 

Eu volto a nado 

No meio do mar 

 

_____________________________________ 
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Capoeira, é defesa, ataque  

a ginga de corpo e a malandragem, Capoeira  

(coro) é defesa, ataque  

a ginga de corpo e a malandragem  

 

São Fransisco Nunes  

Preto Velho meu avô  

Ensinou para o meu pai  

Mas meu pai não me ensinou, Capoeira  

(coro) é defesa, ataque  

é ginga de corpo e a malandragem  

 

O Maculelê  

é a dança do pau  

Na roda de Capoeira  

é no toque do berimbau, Capoeira  

(coro) é defesa, ataque  

é ginga de corpo e a malandragem  

 

Eu já tive em Moçambique  

Eu já tive em Guinè  

Tô voltando de Angola  

Com o jogo de Malè, Capoeira  

(coro) é defesa, ataque  

é ginga de corpo e a malandragem  

 

Se você quer aprender  

Vai ter que praticar  

Mas na roda de Capoeira  

É gostoso de jogar, Capoeira  

(coro) é defesa, ataque  

é ginga de corpo e a malandragem 

 

_____________________________________ 
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Faca na mão, Capoeira no pé.  

Pega esse nego que é de Nazaré. 

(coro)  

Faca na mão, Capoeira no pé.  

Pega esse nego que é de Nazaré. 

 

Que é de Nazaré, que é de Nazaré 

(coro)  

Pega esse nego que é de Nazaré. 

 

_____________________________________ 

 

Maré cheia 

 

Maré tá cheia o barco nágua 

Vento forte e onda braba 

E a maré alta não dá pé 

Ô quebra mar 

 

-Quebra maré (coro) 

 

O vento empurra minha jangada 

Eu vou botar meu barco nágua 

Vou voltar lá pra Guiné 

Ô quebra mar 

-Quebra maré (coro) 

 

_____________________________________ 
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Eu pisei na folha seca 

Ouvi fazer chuê chuá 

Chuê chuê chuê chuá 

- Ouvi fazer chuê chuá (coro) 

 

Joga o perna para cima deixa o nego vadiar 

- Ouvi fazer chuê chuá (coro) 

 

Você diz que dá no nego, no nego você não dá 

- Ouvi fazer chuê chuá (coro) 

 

 

_____________________________________ 

 

Se eu pudesse eu voltava no tempo pra ver mestre Bimba jogando sao bento. 

Cantava la lae, o sim sim, como vai voce, capenga teve aqui. 

 

_____________________ 

 

o-o-o modelo... 

No Mercado Modelo tem acaraje 

 

_____________________ 

 

vou esperar a lua voltar 

eu quero entrar na mata e 

vou tirar madeira boa 

pro meu berimbao fazer 

 

_____________________ 
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Vou dizer minha mulher, Parana 

Capoeira me venceu, Parana 

 

Parana e, parana e parana 

 

Vou me embora pra bahia, Paraná 

Como já disse que vou , Paraná 

 

Parana e, parana e parana 

 

_____________________ 

 

Tava lá em casa 

Capoeira mandou me chamar 

Vamos pro terreiro 

Menino vamos jogar 

 

_____________________ 

 

 

 

 

Santo António eu quero água (x2) 

(x2): 

Quero água pra beber 

Quero água pra lavar 

Quero água pra benzer 

Quero água 

 

___________________ 

 

Eu vou vadiar, eu vou vadiar, eu vou vadiar, eu vou, vou vadiar 

Coro: Eu vou vadiar, eu vou vadiar, eu vou vadiar, eu vou, vou vadiar 

___________________ 
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Maria subiu no coqueiro. 

Pra pegar coco com o mao. 

O coqueiro era alto, 

E Maria caiu no chao. 

 

Maria. 

Coro: Caiu no chao. 

 

Maria. 

Coro: Caiu no chao. 

 

___________________ 

 

- Tá na hora de jogar. 

Vamos lá vadiar 

 

- Eu vou, eu vou. 

Vou vadiar. 

 

_____________________ 

 

- Vem Ver, Vem Ver, 

Vem Ver, Vem Ver, Vem Ver capoeira! 

 

- O, vem ver! 

- Capoeira! 

 

_____________________ 
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- Beira mar ioio 

Beira mar iaia 

 

- Beira mar ioio 

Beira mar iaia 

 

- Beira mar beira mar 

- é de ioio 

 

- beira mar beira mar 

- é de iaia 

_____________________ 

Você disse um dia 

Que jogar capoeira 

Era coisa de animal 

Praticada por marginal 

 

Muito tempo se passou 

Você não se cuidou 

Capoeira eu pratiquei 

Hoje eu já me formei 

 

Olhando pra você 

Não posso me conter 

Só consigo apenas 

Sentir muita pena 

 

Olha como Deus é bom 

Confortou meu coração 

Minha vida é brincadeira 

Me fez um Capoeira 

Agora só posso me orgulhar 

E não me canso de cantar 
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Oi la e la e laaa 

Oi la e la e laaaa 

Oi la e la e laaaaa 

Oi la e la e la 

 

Oi la e la e laaa 

Oi la e la e laaaa 

Oi la e la e laaaaa 

Oi la e la e la 

 

_____________________ 

 

Onde vai caiman 

caiman, caiman 

onde vai caiman 

vai para ilhá de maré 

onde vai caiman 

 

________________________ 

 

- A maré ta cheia ioio 

A maré ta cheia iaia 

 

- A maré ta cheia ioio 

A maré ta cheia iaia 

 

- A maré subiu 

- Sobe maré 

 

- A maré desceu 

- Desce maré 

 

_______________ 
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Eu vou botar minha rede na varanda 

Eu quero ver minha rede balançar 

Balança rede ioio 

Balança rede iaia 

 

_________________ 

VADIA NEGRO 

O negro ta vadiando 

Deixa o negro vadiar 

coro “O negro ta vadiando 

Deixa o negro vadiar” 

Vadia vadia vadia negro 

“Deixa vadiar” 

Vadia vadia vadia negro 

“Deixa vadiar” 

Vadia vadia meu Mestre 

“Deixa vadiar” 

 

_________________ 

MINHA CASA  

 

- Meu Chapéu de Palha 

Minha Massapê 

 

- Meu Chapéu de Palha 

Minha Massapê 

 

- Aqui é Minha casa 

Minha Varanda 

Meu dendê 

 

- Aqui é Minha casa 

Minha Varanda 

Meu dendê 

______________ 
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MINHA CASA (полная версия!!!) 

 

Aqui é minha casa, minha varanda, meu dendê! 

coro “Aqui é minha casa, minha varanda, meu dendê” 

Meu chapéu de palha, minha massapê! 

Coro “Meu chapéu de palha, minha massapê” 

 

Cada um tem sua história 

É bom respeitar 

Pra conquistar minha varanda, não foi fácil camará. 

 

Aqui é minha casa, minha varanda, meu dendê! 

Coro 

Meu chapéu de palha minha massapê! 

Coro 

 

Se não sabe a minha história, entre aqui vou te contar 

Tem berimbau, pandeiro, atabaque pra tocar 

Na parede um quadro de Carybé mandei pintar 

E minha varanda é de frente pro mar 

 

Aqui é minha casa, minha varanda, meu dendê! 

Coro 

Meu chapéu de palha minha massapê! 

Coro 

 

____________________________ 
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Eu não sou daqui 

Marinheiro só 

Eu não tenho amor 

Marinheiro só 

Eu sou da Bahia 

Marinheiro só 

De São Salvador 

Marinheiro só 

Lá vem, lá vem 

Marinheiro só 

Como ele vem faceiro 

Marinheiro só 

 

____________________________ 

 

O facão bateu em baixo, 

 

A bananeira caiu, 

 

Cai, cai, bananeira, 

 

A bananeira caiu. 

 

 


