
 

Ai ai ai ai 
Ai ai ai ai 
Quem ta fora nao entra,  
quem ta dentro nao sai 
Ai ai ai ai 
Ai ai ai ai 
 

Eu não vou remar contra maré 
Eu não vou remar contra maré 
Meu remo quebra 
Quebra 
Meu barco vira 
Vira 
Eu volto a nado 
No meio do mar 
 

e e e viola 
Toca que eu quero jogar angola 
e e e viola, toca que eu quero jogar angola 
Mas eu quero tocar 
viola 
eu quero jogar 
angola 
 

Tamanduá, como vai coroa 
Tamanduá, como vai coroa 
Tamanduá, como vai coroa 
Tamanduá 
Como vai coroa 
Olha tamanduá 
Como vai coroa 

o iaia mandou dar 
uma volta sou 
o iaia mandou dar 
uma volta so 
iaia mandou dar  
uma volta so 
 

Maracangalha éééé 
Maracangalha ééaaaa 
Maracangalha éééé 
Maracangalha ééaaaa 
Maracangalha 
ééééé 
Maracangalha 
ééaaa 
 

Olha pega derruba, levanta ligeiro 
So entra na roda,quem é mandingueiro 
Capoeira é pra homem, menino e 
mulheeeeeer 
pra entra nessa roda, tem que ter axé 
tem que ter axeeeeee tem que ter axeeeeee 
Ohh quem vem la… 
Quem vem la sou eu…. 
Quem vem la sou eu….  
Capoeira de valor 
Capoeira de valor 
Eu vou jogar capoeira  
Eu vou jogar capoeira  
Que o meu mestre me ensinou 
Que o meu mestre me ensinou 
Ohh quem vem la… 
 Balança que pesa ouro  

não é pra pesar metal  
tem passarinho pequeno  
que mata cobra coral  
Balança que pesa ouro  
não é pra pesar metal  
tem passarinho pequeno  
que mata cobra coral  
coro Boi com sede bebe lama  
esta é magia dos acoites  
eu não sou dono do mundo  
colega veio  
mas eu sou filho dono 

Samba yaya 
Samba yoyo 
Salve bahia 
De sao salvador 
Samba yaya 
Samba yoyo 

Quando chego no mercado modelo modelo 
Na prece do amanhecer (x2) 
Já tem muita gente me esperando  
Perguntando negao que vai fazer  (x2) 
Eu respondo 
Eu sou capoeira e batuquege 
Eu respondo / Eu sou 
Eu sou capoeira e batuquege 
Pra la la La la 
Pra la la La la  
Pra la la La la 
Pra la la La la laue  
 


