
Capoeira-Lieder TV Eibach 03

Marinheiro Só (https://www.youtube.com/watch?v=NV7LRa5lazM)

Eu não sou daqui 
Marinheiro só 
Eu não tenho amor 
Marinheiro só 
Eu sou da Bahia 
Marinheiro só 
De São Salvador 
Marinheiro só 

Marinheiro, marinheiro, 
Marinheiro só 
Quem te ensinou a nadar 
Marinheiro só 
Foi o tombo do navio 
Marinheiro só 
Ou foi o balanço do mar 
Marinheiro só 

Oi sim sim sim Oi não não não (https://www.youtube.com/watch?v=Qy9gkL1OMMs)

Oi sim sim sim
Oi não não não

Oi sim sim sim
Oi não não não

La Lauê (https://www.letras.mus.br/capoeira-brazil/1413296/)

Bem-te-vi voou, voou

Bem-te-vi voou, voou

Deixa voar

Lalauelauelauelaua

Olalaelae

Lalauelauelauelaua

Que som

Oi que arte é essa

que luta brincadeira

Que roda

Maravilhosa é essa



É Axé capoeira

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

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

Lauelauelaua

Lalauelauelauelaua

Olalaelae

Lalauelauelauelaua.

Paranauê, paranauê paraná (https://www.youtube.com/watch?v=qHEVPw0bUXw)

Paranauê, paranauê paraná

Paranauê, paranauê paraná

Paranauê, paranauê paraná

A E I O U (https://www.youtube.com/watch?v=MsBJYgNCl8o)

Eu aprendi a ler
Aprendi a cantar
E foi na capoeira
Que eu aprendi a jogar

AEIOU
UOIEA
AEIOU
Vem criança vem jogar

Eu estudo na escola
E treino na academia
Eu respeito a minha mãe
O meu pai e a minha tia

AEIOU
UOIEA
AEIOU
Vem criança vem jogar

Sou criança sou pequeno
Mas um dia vou crescer
Vou treinando capoeira
Pra poder me defender

AEIOU
UOIEA
AEIOU
Vem criança vem jogar



Capoeira é harmonia
É amor no coração
Capoeira tem criança
O futuro da nação

AEIOU
UOIEA
AEIOU
Vem criança vem jogar

A hora é essa – um dia na senzala (https://www.youtube.com/watch?
v=LKrNJupmVNM)

A hora é essa, A hora é essa 
A hora é essa, A hora é essa 
Berimbau tocou na capoeira 
Berimbau tocou eu vou jogar 
Berimbau tocou na capoeira 
Berimbau tocou eu vou jogar (coro) 
A hora é essa, A hora é essa 
Berimbau tocou na capoeira 
Berimbau tocou eu vou jogar (coro) 
Quem já foi na senzala um dia 
Sabe me dizer como é
Moendo cana ê, socando pilão 
Moendo cana ê, socando pilão (Coro) 
Negro era escravizado 
sob o olho do capitão 
De dia trabalhava 
Descalço com os pés no chão 
(Coro) 
Negro sofria na senzala 
Na vista do coronel 
De dia trabalhava 
Descalço com os pés no chão 
(Coro) 
Negro sofria na senzala 
Na vista do coronel 
Onde olhava da sacada 
Como um raio vem do céu 
(Coro) 
Mas que vida era aquela 
Hoje já não existe mais 
Como era ruim ficar 
Na mira de um capataz 
(Coro)
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