Músicas de Maculelê
1.
Boa noite pra quem é de boa noite/ Bom dia pra quem é de bom dia
A bencao meu Papai a bencao/ maculelê é o Rei da alegria
Boa noite pra quem é de boa noite/ Bom dia pra quem é de bom dia
A bencao meu Papai a bencao/ maculelê é o Rei da alegria
2.
Tindolelê auê cauiza/ Tindolelê é sangue real
Eu sou filho eu sou neto de Aruanda
Tindolelê auê cauiza
Tindolelê auê cauiza/ Tindolelê é sangue real
Eu sou filho eu sou neto de Aruanda
Tindolelê auê cauiza
3.
Maculelê de onde é que veio
Veio de Angola eh!
Capoeira de onde é que veio
Veio de Angola eh!
Berimbau de onde é que veio
Veio de Angola eh!
4.
Eu sou, eu sou, eu sou Maculelê e nao me rendo
Eu vou, eu vou remando a vida na maré do tempo
Eu sou, eu sou, eu sou Maculelê e nao me rendo
Eu vou, eu vou remando a vida na maré do tempo
Já tive perto da selva, já tive perto do mar
Já tive perto de tudo e de nada
Agora eu quero jogar maculelê pra vc
Porque meu grito ecoa em sete encruzilhadas
Eu sou, eu sou, eu sou Maculelê e nao me rendo
Eu vou, eu vou remando a vida na maré do tempo
Eu sou, eu sou, eu sou Maculelê e nao me rendo
Eu vou, eu vou remando a vida na maré do tempo
Sou do maculelê ponho o pés na praca jogando bastao
Sou nobre e guerrreiro enfrentando a selva na sua ilusao
Maculelê nao me mate nao
Nao me pegue nao toque com a ponta do seu facao

5.
Maculelê é guerreiro / caboclo Marajuará / ele é filho de Ogun e de Oxossí / e de meu Pai Oxála
Maculelê é guerreiro / caboclo Marajuará / ele é filho de Ogun e de Oxossí / e de meu Pai Oxála

Caboclo roxo da pele morena ele é Oxossí cacador lá da Jurema
Caboclo roxo da pele morena ele é Oxossí cacador lá da Jurema
Ele jurou tornou a jurar de seguir os conselhos que a Jurema mandou dar
Ele jurou tornou a jurar de seguir os conselhos que a Jurema mandou dar
Nao me mate a cobra nao me pise na coral
Nao me mate a cobra nao me pise na coral
6.
Africano nao Gêge aê lourinha aê lourinha africano é nago
Africano nao Gêge aê lourinha aê lourinha africano é nago
Ê Africano a e e nago. Hê oricotô
Ê Africano a e e nago
7.
Nós somos pretos da Cabina de Luanda/ na Conceicao viemos louvar
Aruanda ê ê ê Aruanda ê êêê a
Nós somos pretos da Cabina de Luanda/ na Conceicao viemos louvar
Aruanda ê ê ê Aruanda ê êêê a
Hoje é dia de Santa Barbara/ a trovoada roncou no mar
Aruanda ê ê ê Aruanda ê êêê a
Hoje é dia de Santa Barbara/ a trovoada roncou no mar
Aruanda ê ê ê Aruanda ê êêê a
8.
Sou eu, sou eu, sou eu maculelê sou eu
Sou eu, sou eu, sou eu maculelê sou eu
Eu pego a corda eu dou um nó maculelê nós somos maior
Sou eu, sou eu, sou eu maculelê sou eu
Eu venho de longe cheguei agora vim com Deus e Nossa Senhora
Sou eu, sou eu, sou eu maculelê sou eu
E nós viemos do mato grosso, somos assucena da Mata real
Sou eu, sou eu, sou eu maculelê sou eu
9.
Maculelê é valente e é guerreiro
Maculelê é valente e é guerreiro
Saiu lá da mata pra lutar nesse terreiro
Saiu lá da mata pra lutar nesse terreiro
Maculelê é valente e é guerreiro
Maculelê é valente e é guerreiro
É danca de preto velho no tempo do cativeiro
É danca de preto velho no tempo do cativeiro

10.
Aê menina tu olha a onda ê menina onda lhe leva
Aê menina tu olha a onda ê menina onda lhe leva
11.
Bi iaia bi ioio/ Saravumdum sarami sorodô
Saravumdum sarami sorodô/ Saravumdum sarami sorodô
Bi iaia bi ioio
Saravumdum sarami sorodô
12.
Eu sou um menino minha mae soube me educar
Chegando em terras alheias primeiro pelo siná
Eu sou um menino minha mae soube me educar
Chegando em terras alheias primeiro pelo siná
Eu sou um menino minha mae soube me educar
Chegando em terras alheias pisa no chao devagar
Eu sou um menino minha mae soube me educar
Chegando em terras alheias pisa no chao devagar
13.
Eu vi a luta eu tava lá
Eu vi a luta eu tava lá
Dois guerreiros se pegando dentro do canaviá
Dois guerreiros se pegando dentro do canaviá
Lutava maculelê na terra do Mangangá/ um gritava para o outro.
Tumbá êh Caboclo
Tumbá lá e ca´
Tumbá êh Guerreiro
Tumbá lá e cá
Tumbá êh Santo Amaro
Tumbá lá e cá

14.
Vamos todos a louvaaaar/ a nooossa nacao brasileiraaaaaa
Saaaalve Zumbi dos Palmares oh! Meu Deus
Queeeeee nos livrou do cativeirooooo

