
 

 

O tempo nao para 
O tempo nao para 

Eu ja dei valta ao mundo 
Toquei berimbau 

E o tempo nao para 
 

O tempo nao para 
O tempo nao para 

Eu ja dei valta ao mundo 
Toquei berimbau 

E o tempo nao para 
 

Eu cheguei de tardezinha 
De repente a noite chegou 

Ouvi o galo cantando 
E o sinal que o dia clareou 
Mais o tempo nao para ? 

 
Queria repousar com o tempo 

Recordar o que já passou 

Naqueles momentos nossos 

Que eu sentia com meu amor. 

Mas o tempo não para. 

 

O tempo perguntou pro tempo 

Quanto tempo que o tempo tem 

O tempo respondeu pro tempo 

Quem tem só o tempo que todo 

mundo tem. 

Mas o tempo não para. 

 
Certo dia até me perguntaram 

Da onde vem a minha 
Espiraçao 

Respondi vem do brilho da lua 
E das pancadas do meu coraçao 

Mais o tempo nao para? 
 

 

 

 

 

 

  

Tem areia 
Tem areia 

No fundo do mar, tem areia 
 

No fundo do mar 
Tem uma pedra 

Em baixo da pedra 
Tem areia 

Onde mora Janaina 
Iemanja minha sereia 

 

Ela Dona Maria iaia 
E de Camboata ioio 

Ela chega na venda iaia 
Ela manda bota 

Ela Dona Maria iaia 
E de Camboata ioio 

Ela chega na venda iaia 
Ela manda bota 

 
Dona Maria do Camboata,  
do Camboata, do Camboata 

Ela procura cachaça pra nego tomar 
Ela chega na venda e dá salto mortal 
Ela chega na venda, ela manda botá 

Ela chega na venda e começa a gingar 
 

 

Deixa mare ligeira 
deixa mare baixa 

deixa mare ligeira angoleiro 
deixa mare vazar 

Deixa mare ligeira 
deixa mare baixa 

deixa mare ligeira angoleiro 
deixa mare vazar 

e ceu, e mar, e terra angoleiro 
olho balanço do mar 

e ceu, e mar, e terra angoleiro 
olho balanço do mar 

tu jogas p’ra me 
eu pegou 

jogo p’ra tu 
pega 

 

Eu nao tenho medo de andar no mar 
Eu so tenho medo se o barco virar 

 
Eu nao tenho medo de andar no mar 

Eu so tenho medo se o barco virar 
 

Eu quero me banhar na bacia de ouro de iaia 

Eu falei que so quero me banhar na bacia de ouro de iaia 
Eu quero me banhar na bacia de ouro de iaia 

Na bacia de ouro de iaia eu falei que só quero me banhar 
Eu quero me banhar na bacia de ouro de iaia 
Na bacia de ouro de iaia, na bacia de ouro de iaia 

 

Água de coco não e dendê 
Não e dendê não e dendê 

 
Água de coco não e dendê 

 
Não e dendê não e dendê 

 

Quando eu morrer 
Me enterre na Lapinha  

Quando eu morrer 
Me enterre na Lapinha (bis) 

 
Calca, culote, paletó, almofadinha 

Calca, culote, paletó,almofadinha 

Adeus Bahia 
Zunzunzum 

Cordao de ouro 
Eu vou partir 

Porque mataron meu Besouro 

 Adeus Bahia 
Zunzunzum 

Cordao de ouro 
Eu vou partir 

Porque mataron meu Besouro 
Êh zunzum, zunzunzumÉ Besouro! 

 

Na bahia tem 
Vou mandar buscar 

Um Berimbau de ouro 
E ferro de engomar 

Na bahia tem 
Vou mandar buscar 

 berimbau de ouro 
E ferro de engomar 


