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PREFACE ET INTRODUCTION
Ce document a été conçu exprès pour les élèves de l’Association Capoeira Lausanne.
Il n’est de loin pas exhaustif, mais d’autant plus ciblé sur les chansons que les
capoeiristes de l’Association Capoeira Lausanne ont l’habitude de chanter dans les
rodas. Elles proviennent en général de l’héritage culturel brésilien (domaine public),
mais aussi des cds de Capoeira Gerais, dirigé par Mestre Mão Branca.
Quelques principes pour la bonne lecture et compréhension du dossier :
• Ce que répète le choeur est toujours écrit en gras, le texte entre les refrains en
lettres normales.
• Il y a de nombreuses versions de chaque chanson traditionnelle, ici nous
proposons une possible
• Ce document n’inclut pas une traduction des chansons en français – vous êtes
invités à rechercher et traduire vous-mêmes, ou alors n’hésitez pas à vous
renseigner auprès des élèves plus avancés ! Mais nous avons ajouté un
vocabulaire adapté aux chansons tout à la fin.
• Par rapport à la prononciation du Portugais, voici quelques règles de base :
o « -o » à la fin est prononcé [ou] Ex : o negro
o « -rr- » est prononcé comme [h] Ex : o carro
o « -ei- » correspond à un [é ] Ex : a Capoeira
o « -nho » correspond à [-niou] Ex : o companheiro
o la terminaison « -ou » du passé est prononcée en [o] Ex : abalou

CAPOEIRA GERAIS – MESTRE MÃO BRANCA ET ELEVES
AIDÊ NEGRA AFRICANA (Marquinho Coreba)
Aidê era uma negra africana
Tinha magia no seu cantar
Tinha os olhos esverdeados
E sabia como cozinhar
Sinhozinho ficou encantado
Com Aidê quis se casar
Eu disse : Aidê, não se case
Và para o quilombo para se libertar
Aidê, foge para Camugerê
Aidê, foge para Camugerê (en tout
No quilombo de Camugerê
Liberdade Aidê encontrou
Juntou-se aos negros irmãos
Descobriu um grande amor
Hoje Aidê canta sorrindo
Ela fala com muito louvor
Liberdade nao tem preço
O negro sabe quem te libertou
Aidê, foge para Camugerê
Aidê, foge para Camugerê (en tout
Sinhozinho que disse então
Com o quilombo eu vou acabar
Se Aidê não se casa comigo
Com ninguém ela pode casar
Aidê, foge para Camugerê
Aidê, foge para Camugerê (en tout
Chegando em Camugerê
Sinhozinho se surpreendeu
O negro mostrou uma arma
Que na senzala se desenvolveu
O negro venceu a batalha
No quilombo Sinhozinho morreu
Aidê, foge para Camugerê
Aidê, foge para Camugerê (en tout

4x)

4x)

4x)

Traduction Marlen 07
AIDE NEGRESSE AFRICAINE
Aidê était une negresse africaine
qui avait de la magie dans son chant
et des yeux verdâtre
Elle savait cuisiner
Sinhozinho a été enchanté
avec Aidê il voulait se marier
J’ai dit : Aidê ne te marie pas
Va au Quilombo pour te libérer
Aidê, enfui-toi à Camugerê
Dans le quilombo de Camugerê
Aidê a trouvé la liberté
Elle s’est unie aux frères noirs
a rencontré un nouvel amour
Aujourd’hui, Aidê chante en souriant
Elle dit avec beaucoup d’admiration
La liberté n’a pas de prix
Le noir sait qui l’a libéré
Sinhozinho a donc dit
je vais en finir avec le quilombo
Si Aidê ne se marie pas avec moi
Elle ne peut épouser personne
Arrivé à Camugerê
Sinhozinho a été surpris
Le noir a montré une arme
développée dans la senzala
Le noir a gagné la bataille
Sinhozinho est mort dans le quilombo

4x)

AMOR DE CAPOEIRA (Marquinho Coreba & Passarinho)
E dificil perder
e até superar
quando o amor vai embora
faz o capoeira chorar
ela foi
foi-se embora
oi para onde
eu não sei
Eu so sei que
ela foi
uma mulher que amei
Mas ai tem o ditado
De dominio popular
Passar bem ou passar mal
Tudo no mundo é um passar
ô lê lê o lê lêe
o lê lê o la laa
Quando o amor vai embora
faz o capoeira chorar
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Traduction : Marlen 07
AMOUR DE CAPOEIRA

Il est difficile de perdre (l’amour)
voire de surmonter
quand l’amour s’en va,
ça fait le pleurer le capoeiriste
elle est partie
elle s’en est allée
par où
je ne sais pas
Je ne sais que
elle était
une femme que j’aimais
Mais là, il y a un proverbe populaire
Se passe-t’il bien ou mal
Tout dans le monde est passager.....etc
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ô lê lê o lê lêe
o lê lê o la laa
Quando o amor vai embora
faz o capoeira chorar
Passar bem o u passar mal
Tudo no mundo é um passar – o lê lê
ô lê lê o lê lêe
o lê lê o la laa
Hoje tenho consciência
Daquilo que Deus me deu
Entendi com coerência
Foi ela quem me perdeu – o lê lê
ô lê lê o lê lêe
o lê lê o la laa

...aujourd’hui j’ai conscience
De ce que Dieu m’a donné
J’ai pleinement compris
C’était elle qui m’a perdu

ELE E BRAÇO FORTE (A.C.N.S.)
Ele é braço forte
Ele é perna dura
Ele é meu Mestre
Ele ninguém segura
Ele é braço forte
Ele é perna dura
Ele é meu Mestre
Ele ninguém segura
Ô Gigante ê, ô Gigante à …
Ele é meu Mestre,
Ninguém vai me segurar
Ele é braço forte
Ele é perna dura
Ele é meu Mestre
Ele ninguém segura
Ele é ligeiro no martelo meia-lua
Da macaco “S” dobrado,
Mas não faz isso na rua
Ele é braço forte
Ele é perna dura
Ele é meu Mestre
Ele ninguém segura
Ô Gigante ê, ô Gigante à …
Ele é meu Mestre,
Ninguém vai me segurar
Ele é braço forte
Ele é perna dura
Ele é meu Mestre
Ele ninguém segura
Ô Mão Branca ê, ô Mão Branca à …
Ele é meu Mestre,
Ninguém vai me segurar

GINGA MENINA (Januaria)
Más como é linda, nossa Capoeira
Más como é linda, nossa Capoeira
Ginga, ginga menina
Eu quero ver você jogar
Eu quero ver você cantar
Ginga, ginga menina
Eu quero ver você jogar
Eu quero ver você cantar – ginga
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Traduction Marlen 07
IL A DES BRAS MUSCLES
Il a des bras musclés
Il a des jambes dûres
Il est mon maître
Personne ne le retient
...
Il a un marteau et une meia lua rapide
Il fait le macaco, double-S (acrobacies)
Mais ne le fait pas dans la rue
...

Traduction : Marlen 07
GINGA, JEUNE FILLE !
Qu’est-ce qu’elle est belle, notre capoeira
Ginga, jeune fille
Je veux te voir jouer
...
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Más esta beleza, foi Deus que te deu
Más esta beleza, foi Deus que te deu
Eu vi em Januária, eu vi em Januária
Eu vi na Bahia, em Salvador
Eu vi em Minas, là em Belô
Se você quer ver esta maravilha
Vem no meu Brasil, vem no meu Brasil,
vem no meu Brasil
E o que tem para te dar – ginga
Ginga, ginga menina
Eu quero ver você jogar
Eu quero ver você cantar

Mais cette beauté, Dieu t’a donnée
Je l’ai vu à Januaria, l’ai vu à Januaria
Je l’ai vu a Bahia, à Salvador
Je l’ai vu à Minas, là-bas a Belo
(Horizonte)
Si tu veux voir cette merveille
Viens chez nous au Brésil...
C’est ce que j’ai à te donner, ginga
...
Je veux te voir jouer
Je veux te voir chanter

LA VEM ELE (Passarinho)
Là vem ele
Bate palma pra ele
Là vem ele
Bate palma pra ele
Ele é negro que voa
ele pula igual gato
e rasteja que nem
uma cobra coral
ele é o meu mestre
olha quem me ensinou
e quem mexe com ele
sempre se dà mal
Là vem ele
Bate palma pra ele (2x)
Ele não é pequeno
ele não é grande
Oi na roda é gigante
Gigante meu mestre
Mestre não hà igual
E quem não tem mandinga
Oi também não tem manha
Na roda apanha
Apanha por bem
Por bem ou por mal
Là vem ele
Bate palma pra ele (2x)

Traduction : Marlen 07
VOILA IL ARRIVE
Voilà il arrive
Applaudissez (« pour lui »)
IL est un noir volant
Il saute comme un chat
et donne la rasteira aussi vite
qu’un cobra corail
Il est mon maître
regarde qui m’a enseigné
et celui qui le cherche
se plante toujours
...
Il n’est pas petit
il n’est pas grand
Dans la roda il est gigantesque
Gigantesque mon maître
Il n’y as pas de maître pareil
Et qui n’a pas de ruse
N’a pas non plus les bonnes manières
Il ramasse dans la roda
En bien ou en mal

MEU MESTRE E BOM COMPANHEIRO (Passarinho pour Mestre Paulão em 2003)
Meu Mestre é bom companheiro
Meu Mestre é bom companheiro
Veio do Brasil trouxe a arte brasileira
essa arte é capoeira hoje eu sou aprendiz
Meu Mestre é bom companheiro
Meu Mestre é bom companheiro
Também podia quando eu vi la na Bahia
Me disse garoto um dia sua hora vai chegar
Meu Mestre é bom companheiro
Meu Mestre é bom companheiro
Em Sabara começou a Capoeira
Com o famoso irmão Ferreira nosso irmão e camarà
Meu Mestre é bom companheiro
Meu Mestre é bom companheiro
E foi crescendo viajando em sua fé
foi morar la em Guapé cidade boa para danar
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Traduction Marlen 07
MON MAITRE EST UN BON COMPAGNON
Mon maître est un bon compagnon...
Venu du Brésil, il a apporté l’art brésilien
L’art de la capoeira que j’apprends aujourd’hui
...
Je pouvais aussi quand je l’ai vu à Bahia
Il me disait, jeune homme, un jour, ton heure va
arriver
...
A Sabarà a commencé la capoeira
Avec le fameux frère Ferreira, notre frère et
camarade
...
Il a grandit dedans et voyagé de bonne foi,
est allé habiter là à Guapé, trop bonne ville
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Meu Mestre é bom companheiro
Meu Mestre é bom companheiro
Mas como é forte e um grande aventureiro
decidiu então ligeiro ir para a capital morar
Meu Mestre é bom companheiro
Meu Mestre é bom companheiro
Em BH na roda da praça 7
conheceu um tal „Lencinho“ com quem queria treinar
Meu Mestre é bom companheiro
Meu Mestre é bom companheiro
Lencinho era visitante a jogar
mas indicou Mestre Mão Branco como o melhor de BH
Meu Mestre é bom companheiro
Meu Mestre é bom companheiro
Mestre Mão Branca acolheu este menino
muitos anos de trabalho até mestre se tornar
Meu Mestre é bom companheiro
Meu Mestre é bom companheiro
Ai então a historia não parou
viajou para a Europa na Suiça ele ficou
Meu Mestre é bom companheiro
Meu Mestre é bom companheiro
Hoje completa mais que 10 anos de tempo aqui
Obrigado seu Paulão por você nos existir

Mais comme il est fort et un grand
aventurier,
il a décidé rapidement d’aller habiter à la
capitale
...
A Belo Horizonte, roda de la place 7
il a connu un certain « Petit foulard »
avec qui il voulait aller s’entraîner
...
« Petit foulard » est un visiteur invité à
jouer
mais a indiqué Mestre Mão Branca comme
le meilleur de BH
...
Mestre Mão Branca a accueilli ce garçon
beaucoup d’années de travail pour
devenir maître
...
Puis là, l’histoire n’est pas finie
il a voyagé l’Europe, en Suisse il est resté
...
A nos jours, il complète plus de 10 ans ici
Merci Monsieur Paulão d’exister pour nous

MEU ORGULHO (Eros e Passarinho)
Meu orgulho é ver meu mestre jogar
Quando ele joga é aquela euforia
E tanta gente querendo chegar
Oi essa é a minha alegria
Meu orgulho é ver meu mestre jogar
Quando ele joga é aquela euforia
E tanta gente querendo chegar
Oi essa é a minha alegria
Não mexa com o velho
Que ele é mandingueiro
Não desafie seu mestre
Que é falta de respeito
Quem não tem o segredo
Não pode ensinar
Tem que ser discipulo
Quem quer a mestre chegar
Meu orgulho é ver meu mestre jogar
Quando ele joga é aquela euforia
E tanta gente querendo chegar
Oi essa é a minha alegria
Irmão ou amigo
Um bom companheiro
Um pai sempre forte
Em todos os conceitos
Por nosso Pastinha
Ou Mestre Bimba
Fara sacrificios
Mãe, viva a capoeira
Meu orgulho é ver meu mestre jogar
Quando ele joga é aquela euforia
E tanta gente querendo chegar
Oi essa é a minha alegria
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Traduction Marlen 07
MA FIERTE
Je suis fier de voir mon maître jouer
Quand il joue, il y a une telle euphorie,
autant de personnes veulent venir voir
Oh, c’est tout mon plaisir
...
Ne cherche pas le vieux
Car il est malin
Ne défie pas ton maître
C’est manque de respect
Qui n’a pas le secret
Ne peux pas enseigner
Il faut être disciple
Qui veut devenir maître
...
Frère ou ami
Un bon compagnon
Un père toujours fort
Dans tous les aspects
Pour notre Pastinha
Ou Mestre Bimba
Il fera des sacrifices
Mère, que vive la capoeira
...
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O NEGRO LIVRE (Sequinha/Pretinho)
Traduction Marlen 07
Vai nego vai,
trabalhar no cais,
não tem senzala mais
Não tem feitor
Vai nego vai,
trabalhar no cais,
não tem senzala mais
Não tem feitor
Antigamente no tempo da escravidão
nego não era gente não
também não tinha valor
Acorrentado, vivia escravizado
na senzala maltratado
no chicote do feitor
Mais hoje em dia
não tem mais nego fujão
não tem mais senzala não
nego jà se libertou

LE NEGRE LIBERE
Va, nègre, va
travailler au quai
il n’y plus de Senzala
plus d’opresseur
...
Autrefois, à l’époque de l’esclavage
le nègre n’était pas humain
et n’avait pas de valeur
Enchaîné, il vivait en esclavage
maltraité dans la Senzala
par le fouet de l’opresseur
Mais de nos jours
il n’y a plus de nègre en fuite
plus de Senzala
le nègre s’est déjà libéré
...
Oh, le nègre souffrait
demandant l’amour de Dieu
Vai nego vai,
il ne savait pas ce qu’il avait fait
trabalhar no cais,
pour souffrir de telles douleurs.
não tem senzala mais
Et au quilombo, dans la montagne, au milieu
Não tem feitor
de la forêt,
Vai nego vai,
dans l’angoisse pour la liberté, le nègre s’est
trabalhar no cais,
enfuit
não tem senzala mais
Mais à la révolte, il a créé une lutte rapide
Não tem feitor
qui porte le nom capoeira
Oi nego sofria
et qui trompe son opresseur
pedindo o amor de Deus
...
não sabia o que ele fez
Il a crée armada, meia-lua et rasteira,
pra sofrer com tanta dor
Arrastão et bananeira, tout en bousculant son
e no quilombo, na serra, no meio do mato, maître
na ânsia de liberdade, nego se refugiou
Mais de nos jours, il n’y a plus de senzala
Mas na revolta fez uma luta ligeira
plus de nègre en fuite
cujo nome é capoeira
le nègre s’est déjà libéré.
enganando o seu feitor, vai
Vai nego vai,
trabalhar no cais,
não tem senzala mais
Não tem feitor
Vai nego vai,
trabalhar no cais,
não tem senzala mais
Não tem feitor
Criou armada, meia lua e rasteira
arrastão e bananeira, derrotando o seu senhor
Mais hoje em dia não tem mais senzala não
não tem mais nego fujão
nego jà se libertou
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RAINHA DO MAR (Marquinho Coreba)
Quando a maré baixar
Và lhe visitar
Và fazer devoção
Và lhe presentear
No mar
Mora Iemanjà
No mar
Mora Iemanjà
No mar
Mora Iemanjà
No mar
Mora Iemanjà
Varios negros foram no Brasil
Bantus, Nagôs e Iorubas
Dentro do navio negreiro
Deixaram suas lagrimas correrem no mar
No mar
Mora Iemanjà
No mar
Mora Iemanjà
No mar
Mora Iemanjà
No mar
Mora Iemanjà
Quando a maré baixar
Và lhe visitar
Và fazer devoção
Và lhe presentear
No mar
Mora Iemanjà (Repete)
Sua lagrima correu no mar
Tocou no peito de Iemanjà
Ela podia mudar a maré
Fazer meu navio voltar para Guiné
No mar
Mora Iemanjà (Repete)

ROÇA DO LOBO (Marquinho Coreba)
Diziam os alunos do Bimba
Que antigamente, na Roça do Lobo
Mestre Bimba ensinava a gingar
Segurando a sua mão,
Guiando o seu corpo
Ensinava oito sequëncias
E a Cintura Desprezada
A Benção, Cocorinha, o Au,
O Balão Arquedo e a Encruzilhada
Onde teve o inicio do jogo
Foi na Roça do Lobo
Onde teve o inicio do jogo
Foi na Roça do Lobo
Para entrar na sua academia,
Tinha um teste de admissão
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Traduction Marlen 07
REINE DE LA MER
Quand la marée est basse
va lui rendre visite,
va lui faire du dévouement
va lui offrir des cadeaux
Dans la mer
Habite Iemanjà
...
Plusieurs nègres sont allés au Brésil
Bantus, Nagôs et des Iorubas
Dans le navire nègre
Ils ont laissé couler leurs larmes dans la mer
...
Sa larme a coulé dans la mer
Est tombée sur la poitrine de Iemanjà
Elle pouvait changer la marée
Faire mon navire retourner en Guinnée
...

Traduction Marlen 07
LE CHAMP DU LOUP
Les élèves de Bimba disaient
Qu’autrefois, dans le champ du loup,
Mestre Bimba avait enseigné la ginga
Tenant ta main,
Guidant ton corps,
Il enseignait huit séquences
E la « Cintura Desprezada » (pas traduit)
La « Benção, Cocorinha, o Aù
O Balão Arquedo e a Encruzilhada »
(éléments de Capoeira Regional)
Où a commencé le jeu
C’était dans le champ du loup
...
Pour entrer dans son académie
Il y avait un teste d’admission
Etudiant ou ouvrier
Les vagabonds n’avaient pas d’accès...
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Estudante ou trabalhador
Vagabundo não entrava, não
Onde teve o inicio do jogo
Foi na Roça do Lobo
Onde teve o inicio do jogo
Foi na Roça do Lobo
Depois de aprender a sequência
Recebia um apelido e era batizado
na festa de formatura, orador, paraninfo
Jogo de Iuna, Mulher Barbada
Para aluno formado
Onde teve o inicio do jogo
Foi na Roça do Lobo
Onde teve o inicio do jogo
Foi na Roça do Lobo
Aprendia os 7 toques da Capoeira Regional
São Bento Grande, Banguela, Iuna,
Idalina, Amazonas, Santa Maria, Cavalaria
E também o hino da Capoeira Regional

Après avoir appris la séquence
On recevait un surnom et était baptisé
à la fête de formation, orateur, paraninfo
Jeu de Iuna, Femme Barbue (Eau-de-vie)
Pour l’élève formé
...
On aprenait les 7 rythmes de la Capoeira
Regional
São Bento Grande, Banguela, Iuna,
Idalina, Amazonas, Santa Maria, Cavalaria
Et aussi l’hymne de la Capoeira Regional
...
Lors de la spécialisation au milieu de la forêt
Il y avait des embuscades
Dans son académie, à la fin du cours,
Esquenta banho (roda qui chauffe) pour sa tribu

Onde teve o inicio do jogo
Foi na Roça do Lobo
Onde teve o inicio do jogo
Foi na Roça do Lobo

Traduction Marlen 07
RODA DE RUE
Na especialização no meio da mata
Le passé a eu beaucoup d’histoire
Tinha emboscada
Je n’étais pas là pour voir
Na sua academia, no final do treino
Mais un noir malin
Esquenta banho para a rapaziada
Me l’a raconté et je le raconte pour toi
C’était la belle époque
C’était la belle époque
RODA DE RUA (Marquinho Coreba)
C’était temps de la roda de rue
de capoeira là à Belo Horizonte (BH)
C’était le temps de Mestre Mão Branca
O passado teve muita historia
E eu não estava là para ver
Le noir né à Minas Gerais, allé à Rio
Mas um negro mandingueiro
a appris à jouer la capoeira rapide
De Mestre Gigante, Negrinho de Sinha
Contou para mim e eu conto para você
Era tempo de bamba, ê
Il est rentré à sa patrie, la roda de rue l’a
enchanté
Era tempo de bamba
Era tempo da roda de rua
Tous les dimanches au marché, à la Place 7,
De capoeira là em BH
il a joué la capoeira
...
Era tempo de Mestre Mão Branca
Negro nascido em Minas Gerais que foi là pro Rio Mestre Dunga était par là
E aprendeu a jogar a capoeira ligeira
Monsieur Jacaré jouait déjà par là
Dunga, Mão Branca, Reinaldo, Negão
De Mestre Gigante, Negrinho de Sinha
Voltou para a sua terra, a roda de rua o encantou Cobra Mansa au son du berimbau
Todo domingo na feira, na Praça 7, capoeira jogou Rythme cadencé, de la malice e de la
Era tempo de bamba, ê
méchanceté
Era tempo de bamba
Angola et Regional, Dunga volait dans les
ciseaux
Era tempo da roda de rua
O Mestre Dunga estava por là
Mão Branca donnait un coup de pied en l’air
O Seu Jacaré jà jogou por là
Cobra Mansa faisait la roue sans mains
Et plusieurs Xangôs au même endroit
Dunga, Mão Branca, Reinaldo, Negão
Cobra Mansa ao som do berimbau
...
Musicas ACL, nov 07, mgl
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Ritmo cadenciado, malicia e maldade
Angola e Regional, Dunga voava na Tesoura
Mão Branca fazia um Chutado no ar
Cobra Mansa no Aù sem Mão
E varios Xangôs no mesmo lugar
Era tempo de bamba, ê
Era tempo de bamba
Era tempo da roda de rua
De capoeira là em BH
O seu Aranha ja jogou por là
Chocolate fazia uma Benção
Envergava seu corpo com muita expressão
O Boca era muito tecnico
O mais mandingueiro era o Negão
Donizete estava na roda
Cantando e tocando o seu berimbau
Meia Lua a Pernada ligeira
O seu Reinaldo era fenomenal
Era tempo de bamba, ê
Era tempo de bamba
Era tempo da roda de rua
De capoeira là em BH
O seu Coração ja jogou por là
Todo domingo de roda
Se tinha problema ia là resolver
Deixe os dois no quebra gereba
Na volta do mundo eles vão se entender
Depois do samba de roda era so alegria
Ia pro Chinês comer
Capoeira, papo-vem, papo-vai
Tempo de bamba que não volta mais
Era tempo de bamba, ê
Era tempo de bamba
Era tempo da roda de rua
Seu Paulo Brasa também estava là

SALVADOR DA BAHIA (Pretinho)
O meu camarada um dia falou para mim
Tu precisa conhecer la na igreja do Bonfim,
no mercado modelo tem acarajé e tem dendê
oi tudo que tem na Bahia oia ia
tu precisa ir là pra ver.
Bahia Bahia, olha eu to com saudades de você
Bahia Bahia
Oia nunca mais vou te esquecer
Bahia Bahia
Tou com saudades de você
Bahia Bahia
Nunca mais vou te esquecer
Em Salvador da Bahia tem capoeira ligeira
no mercado na praça e no cais da Ribeira.
Vejo a baiana faceira, a morena a me olhar,
a roda fica animada e o povo fica a cantar.
Bahia ta terra nossa, terra do cacau e do dendê,
onde nasceu Mestre Bimba, oia ia seu Pastinha e
Bahia Bahia, terra do cacau e do dendê
Bahia Bahia
Olha terra de Bimba e Aberrê
Bahia Bahia
Musicas ACL, nov 07, mgl

Monsieur Aranha jouait déjà par là
Chocolate faisait une Benção
Tordait son corps avec beaucoup
d’expression
Boca (bouche) était technique
Le plus malin était Negão (grand noir)
Donizete était dans la roda
En chantant et jouant avec son berimbau
Meia Lua aux coups de pied rapides
Monsieur Reinaldo était phénoménal.
...
Monsieur Coração jouait déjà là
Tout dimanche de roda
S’il y a avait un problème, on allait le
résoudre là
Laisse les deux se casser entre eux
(casse-pastèque...)
Au tour du monde (marche dans la roda) ils
vont se comprendre
Après la samba de roda tout était réglé (que
du bonheur)
On allait manger chez le Chinois
Capoeira, papoter ici et là
La belle époque qui ne revient plus
...
Monsieur Paulo Brasa était là aussi

Traduction Marlen 07
SALVADOR DE BAHIA
Mon camarade me disait un jour
Tu doit aller connaître là à l’église de Bonfim
au marché modèle il y a de l’acarajé (plat typique
aux crevettes) et de l’huile de palme (dendê)
oh, tout ce qu’il y a à Bahia oi ia
tu dois aller le voir
Bahia Bahia, j’en ai la nostalgie
Bahia Bahia
Oh plus jamais je ne vais t’oublier
...
A Salvador de Bahia il y a de la capoeira rapide
au marché, sur la place et aux quais de Ribeira.
Je vois la baiana coquine, la métisse qui me
regarde,
la roda est animée et les gens reste pour chanter.
Bahia, notre terre, terre du cacao et du dendê,
où sont nés Mestre Bimba, Monsieur Pastinha....

Aberrê
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SAUDADE NÃO E HOJE (ACNS)
Saudade não é hoje
Saudade não é agora
Saudade é amanhã
Quando meu mestre for embora
Saudade não é hoje
Saudade não é agora
Saudade é amanhã
Quando meu mestre for embora
Despedida de capoeira
Faz chorar
Faz soluçar, Camara
Galou cantou, està na hora
Me dà meu chapeu
Que ja vou embora (repete)

Traduction Marlen 07
LA NOSTALGIE, C’EST PAS POUR
AUJOURD’HUI
La nostalgie, ce n’est pas pour ajourd’hui,
La nostalgie, ce n’est pas pour maintenant
La nostalgie, c’est demain
Quand mon maître s’en va
Le départ du capoeiriste
fait pleurer
fait sangloter, camarade
Le coq a chanté, c’est l’heure
Donne-moi mon chapeau
Car j’y vais déjà

VENHA VER CAPOEIRA VEM VER (Vagalume)
Venha ver, venha ver, venha ver, venha ver
Traduction Marlen 07
Capoeira vem ver
Venha ver, venha ver, venha ver, venha ver VIENS VOIR LA CAPOEIRA
Viens voir... la capoeira
Capoeira vem ver
...
Quem nunca viu a Capoeira
Qui n’a jamais vu la capoeira
Não perca tempo venha ver
Ne perd pas de temps et viens voir
Esta luta é brasileira
Cette lutte est brésilienne
Vem que eu mostro para você
Viens que je te la montre
Foram negros africanos
C’était les noirs africains
Vindo de Angola, de Guiné
Venant d’Angola, de Guinnée
Também vindo de Aruanda
Aussi d’Aruanda
Nos navios na maré
Venha ver, venha ver, venha ver, venha ver Par les navires sur la mer
...
Capoeira vem ver
Viens apprendre à faire la ginga
Vem aprender á gingar
Viens danser du maculelê
Vem dançar maculelê
Mon frère, viens t’amuser
Meu irmão vem vadiar
Car la capoeira, ça vaut la peine
Que a Capoeira é pra valer
Venha ver, venha ver, venha ver, venha ver ...
Capoeira vem ver
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GENERAL
ABALOU CAPOEIRA, ABALOU (Version Acordeon)
Abalou capoeira abalou,
ô abalou vem abalar.
Abalou capoeira, abalou.
Não se deixe abalar
Abalou capoeira, abalou.
O abre o olho camarà
Abalou capoeira, abalou.
Tà na hora de lutar
Abalou capoeira, abalou.
E abalou vai abalar.
Abalou capoeira, abalou.
Oh mas não se deixe abalar
Abalou capoeira, abalou.
Oh não và se abalar
Abalou capoeira, abalou
Mas tà na hora de lutar

A BANANEIRA CAIU
O facão bateu em baixo
A bananeira caiu
O facão bateu em baixo
A bananeira caiu
Cai cai bananeira
A bananeira caiu

A CANOA VIROU, MARINHERO
A canoa virou, marinheiro
No fundo do mar tem dinheiro
A canoa virou, marinheiro
No fundo do mar tem segredo
A canoa virou, marinheiro
No fundo do mar tem malícia
A canoa virou, marinheiro
No fundo do mar tem capoeira
A canoa virou, marinheiro
Mas se virou, deixa virar
A canoa virou, marinheiro
Oi está lá, no fundo do mar
A canoa virou, marinheiro

ACL CHEGOU !!
O ACL chegou….. Uh !
Eià eià é
Da um grito aì – hey
Da un grito aì – hey
Da um grito aì – Hey hey hey hey
Da um grito aì – hey
Da un grito aì – hey
Da um grito aì – Hey hey hey hey
O ACL chegou….. Uh !
Eià eià é
Musicas ACL, nov 07, mgl

Traduction Marlen 07
LA CAPOEIRA A SECOUE
La capoeira a secoué
elle a secoué, vient de secouer...
Ne te laisse pas secouer...
Ouvre l’oeil camarade...
C’est l’heure de lutter...
elle a secoué, va secouer...
Oh, mais ne te laisse pas secouer.
Oh, ne va pas te secouer...
Mais c’est l’heure de lutter...

Traduction Marlen 07
LE BANANIER EST TOMBE
La machette à frappé en bas
Le bananier est tombé
...
Tombe tombe bananier...

Traduction Marlen 07
LA BARQUE A CHAVIRE,
MARIN
La barque a chaviré, marin
Au fond de la mer y a de l’argent
...
Au fond de la mer y a du secret
...
Au fond de la mer y a de la malice
...
Au fond de la mer y a de capoeira
...
Mais s’il a tourné, laisse tourner
...
Oh, il est là, au fond de la mer
Traduction Marlen 07
ACL EST ARRIVEE
Acl est arrivée...
Pousse un cri là...
Mestre Paulão est arrivé...
Le râpé par ici
Le râpé par là....
La roda s’est terminée
...
Qui a joué a joué – moi !
...
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Da um grito aì – hey
Da un grito aì – hey
Da um grito aì – Hey hey hey hey
O Mestre Paulão chegou…. Uh !
Eià eià é
A rasteira p’ra ca – ha
A rasteira p’ra li – li
A rasteira p’ra ca – ha ha ha ha !
A rasteira p’ra ca – ha
A rasteira p’ra li – li
A rasteira p’ra ca – ha ha ha ha !
A roda acabou…. Uh
Eià eià è
Quem jogou jogou –
Quem jogou jogou –
Quem jogou jogou –

!
eu !
eu !
eu eu eu eu !

AI AI AI AI
E ai, ai, ai, ai,
o São Bento me chama.
Ai, ai, ai, ai,
São Bento me quer.
Ai, ai, ai, ai,
Pra jogar capoeira
Ai, ai, ai, ai,
E me joga no chão
Ai, ai, ai, ai,
E apanha a cegonha,
Ai, ai, ai, ai,
E se joga no chão.
Ai, ai, ai, ai,
Cuidado do nego
Ai, ai, ai, ai
Este nego é o cão

AI AI, AIDÊ
Ai ai, aidê
Joga bonito que eu quero ver
Ai ai, aidê
Jogo uma coisa que eu quero aprender
Ai ai, aidê
Aidê, aidê, aidê, aidê
Ai ai, aidê
Joga menino que eu quero aprender
Ai ai, aidê
Joga pra mim que eu jogo pra você
Ai ai, aidê
Ô era eu, era você
Ai ai, aidê
Joga bonito que o bom é você
Ai ai, aidê
Joga certinho pra mim aprender
Ai ai, aidê
Joga pra lá que eu não quero apanhar
Ai ai, aidê
Musicas ACL, nov 07, mgl

Traduction Marlen 07
AI AI AI AI
São Bento m’appelle...
São Bento me veux...
Pour jouer de la capoeira...
Me jette par terre...
et attrape la cygogne...
Et se jette par terre...
Attention au noir...
Ce noir est le diable...

Traduction Marlen 07
AI AI AIDÊ
...Joue bien, j’aimerais bien voir..
Joue quelque chose j’aimerais apprendre
...
Joue mec j’aimerais apprendre...
Joue pour moi pour que je joue pour toi...
Oh, c’était moi, c’était toi...
Joue bien, car le bon, c’est toi...
Joue correctement, j’aimerais apprendre...
Joue par là, je ne veux pas ramasser...
Jouer de la capoeira c’est beau à voir...
Capoeira est malice, est ruse, est plaisir
Comment va, comment s’est passé,
comment allez-vous ?...
J’ai vaincu la bataille de Camugerê...
Oh, c’était moi, c’était mon compagnon...
...
Aidê, où es-tu ?
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Jogar capoeira é bonito pra ver
Ai ai, aidê
Capoeira é malícia, é mandinga, é prazer
Ai ai, aidê
Como vai, como passou, como vai vosmicê?
Ai ai, aidê
Eu venci a batalha de Camugerê
Ai ai, aidê
Ô era eu, era meu mano
Ai ai, aidê
Aidê aidê, cadê você
Ai ai, aidê

ALLELUIA ! (Andry et Manu, août 2007)
Meu Mestre è de Sabarà – Capoeira
Municipio de BH – Capoeira
Foi na Suiça p’ra ensinar – Capoeira
Nossa gente a caminhar – Capoeira
O nome d’ele é Mestre Paulão – Capoeira
Esse homem é de sangue bom – Capoeira
Você tem que esquivar – Capoeira
Senão o bicho vai pegar – Capoeira
Martelo, rasteira e cabeçada – Capoeira
Tudo isso p’ra abençoar – Capoeira
Não precisa de rezar – Capoeira
Sò tem que ir treinar – Capoeira
O meu Mestre você vai chorar – Capoeira
Senão a roda pode começar - Capoeira

Traduction Marlen 07
ALLELUIA
Mon maître est de Sabara
Commune de Belo Horizonte
Il est allé en Suisse pour enseigner
Notre peuple à marcher
Son nom est Mestre Paulão
Cet homme de bon sang
Tu dois esquiver
Sinon, tu vas ramasser
Marteau, râpé e coup de tête
Tout cela pour bénir
Pas besoin de prier
Il faut juste aller s’entraîner
Oh, mon maître, tu va pleurer
Autrement, la roda peut commencer

A PALHA DO COQUEIRO
Vento balançou a palha do coqueiro
Vento balançou a palha do coqueiro
Coco que tava maduro
Despencou caiu primeiro
Coco que tava maduro
Despencou caiu primeiro
Lá na praia tem coqueiro
Quem plantou foi lemanjá
Se o coco tiver maduro
O vento vai derrubar
Vento balançou a palha do coqueiro
Vento balançou a palha do coqueiro
Coco que tava maduro
Despencou caiu primeiro
Coco que tava maduro
Despencou caiu primeiro
Coco maduro
tomara que você caia
Mais não quebre a sapucaia
quando o vento balançar
Vento balançou a palha do coqueiro
Vento balançou a palha do coqueiro
Coco que tava maduro
Despencou caiu primeiro
Coco que tava maduro
Despencou caiu primeiro
Na praia de Amaralina
Na sombra do coqueiral
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Traduction Marlen 07
LE VENT A BERCE LA CIME DU COCOTIER
Le vent a bercé la cime du cocotier
La noix de coco qui était mûre
S’est détâchée et est tombée en premier
Là à la plage il y a des cocotiers
C’était Iemanjà qui les a plantés
Si la noix est mûre
Le vent va la faire tomber
...
Noix de coco mûr
Pourvu que tu tombes
Mais ne casse pas la sapucaia ( ?)
lorsque le vent berce
...
A la plage d’Amaralina
A l’ombre de la plantation des cocotiers
Il y a des rodas de capoeira
Au son du berimbau
...
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Tem roda de capoeira
No toque do berimbau
Vento balançou a palha do coqueiro
Vento balançou a palha do coqueiro
Coco que tava maduro
Despencou caiu primeiro
Coco que tava maduro
Despencou caiu primeiro

A PALMA DE BIMBA
A palma estava errada
Bimba parou outra vez
Bata esta palma direito
A palma de Bimba e um, dois, tres
Olha a palma de Bimba
E um, dois, tres
Olha a palma de Bimba
E um, dois, tres
Se voce e devoto de Bimba
Na roda ele vai lhe ajudar
Mas se não é, sai correndo
Que a roda ta aberta,
E o bicho vai pegar
E a palma de Bimba
é um, dois, tres
Olha a palma de Bimba
E um, dois, tres
A quadra estava errada
Bimba parou outra vez
Cante esta quadra direito
A palma de Bimba e um, dois, tres
Olha a palma de Bimba
E um, dois, tres
Olha a palma de Bimba
E um, dois, tres
A Iuna estava errada
Bimba falou outra vez
Nao matrate esta ave moleque
E a palma de Bimba e um, dois, tres
Olha a palma de Bimba
E um, dois, tres
Olha a palma de Bimba
E um, dois, tres
A ginga estava errada
Bimba parou outra vez
O ginga bonito moleque
E a palma de Bimba e um, dois, tres
Olha a palma de Bimba
E um, dois, tres
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Traduction Marlen 07
LE RYTHME DE BIMBA
Le rythme des mains était faux
Bimba a arrêté encore une fois
Frappe ces mains comme il faut
Le rythme de Bimba c’est « un deux trois »
Regarde le rythme de mains de Bimba
C’est un deux trois
...
Si tu es dédié à Bimba
Dans la roda il va t’aider
Si tu ne l’es pas, sors en courant
Car la roda est ouverte
Et ça va chauffer pour toi
...
La quadra (chant rapide) était fausse
Bimba a arrête encore une fois
Chante cette quadra comme il faut
Le rythme de Bimba c’est un deux trois
...
La Iuna (rythme berimbau et oiseau) était fausse
Bimba a dit encore une fois
Ne maltraite pas cet oiseau gamin,
Le rythme de Bimba c’est un deux trois
...
La ginga était fausse
Bimba a arrêté encore une fois
Ginga joliment gamin
Le rythme de Bimba c’est un deux trois
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ARUANDA (Boa Voz, Olho de gato)
Aruanda ê, Aruanda ê Aruanda
Aruanda ê, Camara
Aruanda ê, Aruanda ê Aruanda
Aruanda ê, Camara
Vem de dentro do peito
Essa chama que acende
Meu corpo inteiro
não pode parar
Eu sou mandingueiro
de là da Bahia
Axé meu Mestre
Salve Capoeira
Aruanda ê, Aruanda ê Aruanda
Aruanda ê, Camara (2x)
Oxalà qui me guie
Por todo caminho
Não deixe na roda a fé me faltar
Sou vento que sopra
eu sou capoeira
A luta de um povo
pra se libertar
Aruanda ê, Aruanda ê Aruanda
Aruanda ê, Camara

Traduction Marlen 07
ARUANDA
...
Elle vient depuis l’intérieur de la poitrine
Cette flamme qui allume
Mon corps entier
ne peut plus s’arrêter
Je suis un malin
là de Bahia
Salutations à mon maître
Salve Capoeira...
...
Oxalà (Orisha du Candomblé) qui me guide
Par tout le chemin
Ne me laisse pas perdre la foi dans la roda
Je suis le vent qui souffle
Je suis Capoeira
La lutte d’un peuple
pour se libérer

AVISA MEU MANO
Avisa meu mano
Avisa meu mano
Avisa meu mano
Capoeira mandou me chamar
Avisa meu mano
Avisa meu mano
Avisa meu mano
Capoeira mandou me chamar
Capoeira é luta nossa, da era colonial
Capoeira é nasceu foi na Bahia, Angola e

Traduction Marlen 07
AVERTIS MON FRERE
Avertis mon frère...
Que la Capoeira m’a appelée
...
Capoeira est notre lutte de l’époque coloniale
Capoeira est née à Bahia, Angola et Regional

Regional

BAHIA AXÉ
Que bom
Estar com vocês
Aqui nesta roda
Com este conjunto
Bahia axé, axé Bahia
Bahia axé, axé Bahia
O vento
Que venta tão lindo
Entre os coqueirais
Isso é demais
Io ioioioioo
Ioioioo
Ioioioo
Io ioioioioo
Ioioioo
Ioioioo
Bahia axé, axé Bahia
Bahia axé, axé Bahia
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Traduction Marlen 07
BAHIA AXE
Qu’est-ce que c’est bien
Etre avec vous
Ici dans cette roda
En ce moment
Energie de Bahia...
...
Le vent
Qui souffle si joliment
Entre les plantations de palmiers
C’est trop
...
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BARAUNA CAIU
Barauna caiu, quanto mais eu
Quanto mais eu, quanto mais eu
Barauna caiu, quanto mais eu
Quanto mais eu, colega velho
Barauna caiu, quanto mais eu
E, valei-me Nossa Senhora
Barauna caiu, quanto mais eu
E, mãe de Deus da Conceição
Barauna caiu, quanto mais eu
E, me livre dessa senhora
Barauna caiu, quanto mais eu
Mas isso é imagem do cão
Barauna caiu, quanto mais eu
Eu vou-me embora dessa terra
Barauna caiu, quanto mais eu
Ai meu Deus, porque jà disse que vou
Barauna caiu, quanto mais eu
Mas eu não sou querido aqui,
em minha terra eu sou

BATE PALMA PRA ELE
O menino é bom
Bate palma pra
É bom é bom
Bate palma pra
O menino é bom
Bate palma pra
É bom é bom
Bate palma pra

ele
ele
ele

Traduction Marlen 07
BARAUNA (ARBRE TROPICAL) EST TOMBE
Barauna est tombée, autant que moi...
Eee, Notre Dame me valait la peine ( ?)...
Eee, mère de Dieu de la Conception...
Eeee, me libère de cette dame...
Mais c’est l’image du diable...
Je m’en vais de cette terre...
Ai mon Dieu parce que j’ai déjà dis que j’allais...
Mais je ne suis pas désiré ici,
chez moi je le suis

Traduction Marlen 07
APPLAUDISSEZ-LE
Le garçon est bien
Applaudissez-le
Il est bien il est bien...
Le garçon est bien...
...

ele

BEIRA MAR
Beira Mar, Auê Beira Mar
Beira Mar, Auê Beira Mar
Beira Mar, Auê Beira Mar
Beira Mar, Auê Beira Mar
O riacho que corre pro rio
O rio que corre pro mar
O mar é morada de peixe
Eu quero ver você jogar
No Cordão de Ouro
Beira Mar, Auê Beira Mar
Beira Mar, Auê Beira Mar
Beira Mar, Auê Beira Mar
Beira Mar, Auê Beira Mar
Minha mãe, chama Maria
Vem da ilha de Marê
No meio de tanta Maria
Minha mãe não sei quem é
Quero saber..

Traduction Marlen 07
AU BORD DE LA MER
Bord de la mer, auê borde de la mer
...
Le ruisseau qui coule dans la rivière
La rivière qui coule dans la mer
La mer est habitat des poissons
Je veux te voir jouer
Chez Cordão de Ouro (« Corde en or »,
capoeiriste fameux)
....
Ma mère s’appelle Marie
Elle vient de l’île de Marê
Parmi toutes ces Maries
Je ne sais pas qui est ma mère
Je veux le savoir
...

Beira Mar, Auê Beira Mar
Beira Mar, Auê Beira Mar
Beira Mar, Auê Beira Mar
Beira Mar, Auê Beira Mar
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17

CAIS DA BAHIA
Eu aprendi Capoeira
Là na rampa e no cais da Bahia
Eu aprendi Capoeira
Là na rampa e no cais da Bahia
Vim da Ilha de Marê
No saveiro do Mestre João
Fui morar là na Preguiça
Me criei na Conceição
Eu subi o Pelourinho
Eu desci a Gameleira
Eu passava o dia-a-dia
Nas rodas de capoeira
Eu aprendi Capoeira
Là na rampa e no cais da Bahia
Camaféu e Traira tocavam
Valdemar jogava com seu Zacharias
Eu aprendi Capoeira
Là na rampa e no cais da Bahia
O gringo filmava
Me fotografava
Eu pouco ligava
Também não sabia
Que esta foto ia sair no journal,
na França, na Russia,
E talvez na Hungria.
Capoeira é uma arte,
Capoeira é uma luta
Capoeira é o Ballet
Mais lindo da minha Bahia
Eu aprendi Capoeira
Là na rampa e no cais da Bahia
Eu aprendi Capoeira
Là na rampa e no cais da Bahia

Traduction Marlen 07
LES QUAIS DE BAHIA
J’ai appris la capoeira
A la rampe et au quais de Bahia
...
Je suis venu de l’île de Marê
Par le bateau do Maître João
Je suis allé habiter là à Preguiça (Quartier)
J’ai grandi à la Conceição (Quartier)
Je suis monté le Pelourinho (Centre Ville Salv.)
Je suis descendu la Gameleira
J’ai passé mes journées
Dans les rodas de capoeira
....
Camaféu e Traira (grands maîtres) jouaient (aux
instruments)
Valdemar jouaient avec Monsieur Zacharias
...
Le touriste étranger filmait
Me photografiait
Je n’y avais pas fait attention
Je ne savais pas non plus
Que cette photo allait sortir dans le journal
en France, en Russie
Et peut-être en Hongrie
Capoeira est un art
Capoeira est une lutte
Capoeira est le ballet (Folclore)
Plus beau de ma Bahia
...

CAJUÊ
Meu camarada
Vem ver a brincadeira
Nego planta bananeira
Fica de perna pro ar
Jà me dizerão
Que essa luta é brasileira
Que se chama capoeira
Na Bahia eu vou jogar
E mandar l’eco
Cajuê
Mandar loià
Cajuê
Vou mandar eu vou
Cajuê
Eu mandar Boiá
O chiqui nhecou nhecou mela mela
Passei pela Capela
Vi dois padres no altar
Eu dei um pulo
Dei dois pulos
Musicas ACL, nov 07, mgl
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Dei treis pulos
Acabei pular o muro
Não parei mais de pular
E mandar l’echo
Cajuê
Mandar loià
Cajuê
Vou mandar eu vou
Cajuê
Eu mandar Boiá
Cajuê
Vou mandar eu vou
Cajuê
Eu mandar Boiá
Cajuê
Ô menina linda
Cajuê
Venha me buscar
Cajuê
Mas eu vou
Cajuê
Boiá
Cajuê
Mandar eu vou
Cajuê
Eu mandar Boiá...
Cajuê...

Traduction Marlen 07
ARBRE DE CAJÙ (abréviation « Cajueiro »)
Mon camarade
Viens voir le jeu d’enfant
Le Noir (« on ») met une pièce droite
Se trouve avec la jambe en air
Il me diront déjà
Que cette lutte est brésilienne
Qu’elle s’appelle capoeira
A Bahia je vais la jouer
Envoyer l’écho
Cajuê (Arbre de cajù)
Envoyer...( ?)...
Envoyer je vais faire...
Envoyer la bouée (repas léger)
(Jeu de mots...)
J’ai passé par la chappelle
J’ai vu deux pasteurs à l’autel
J’ai fait un saut
J’ai fait deux sauts
J’ai fait trois sauts
J’ai fini par sauter en-dessus du mur
Je n’ai plus arrêté de sauter
.....
Je vais prendre un repas légèr (envoyer bouée)
...Oh jolie fille...Viens me chercher...Mais je vais

CAPOEIRA
Capoeira
E defesa, ataque
E ginga de corpo
E malandragem
São Francisco Nunes
Preto velho meu avô
Ensinou para o meu pai
Mas meu pai não me ensinou
Capoeira
E defesa, ataque
E ginga de corpo
E malandragem
O Maculelê
a dança do pau
A roda da Capoeira
è no toque do berimbau
Capoeira
E defesa, ataque
E ginga de corpo
E malandragem
Eu ja tive em Moçambique
Eu ja tive em Guinè
Tô voltando de Angola
Com o jogo de Malè
Capoeira
E defesa, ataque
E ginga de corpo
E malandragem
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Traduction Marlen 07
CAPOEIRA
Est défense, attaque
Est ginga (balancement) du corps
Est de la malice
Saint Francisco Nunes
Vieux noir, mon grand-père
L’a enseigné à mon père
Mais mon père ne me l’a pas enseigné
...
Le Maculelê
est la danse du bâton
La roda de capoeira
est au rythme du berimbau
...
J’ai déjà été en Mozambique
J’ai déjà été en Guinnée
Je suis en train de rentrer d’Angola
Avec le jeu de Malé
...
Si tu veux apprendre
Il faudra le pratiquer (S’entrainer)
Mais dans la roda de capoeira
C’est un plaisir de jouer
...
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Se você quiser aprender
Vai ter que praticar
Mas na roda de Capoeira
E gostoso de jogar
Capoeira
E defesa, ataque
E ginga de corpo
E malandragem

CAPOEIRA DE SãO SALVADOR
O, meu mano.
O que foi que tu viu lá
Eu vi capoeira matando
Ora meu deus, Também vi maculelê
Capoeira!
É jogo praticado na terra de São Salvador
Capoeira!
É jogo praticado na terra de São Salvador
Mas sou discípulo que aprendo
E mestre que dá lição
Na roda de capoeira
Nunca dei meu golpe em vão
É jogo praticado na terra de São Salvador
Capoeira!
É jogo praticado na terra de São Salvador
É Manoel dos Reis Machado
Ele é fenomenal
Ele é o Mestre Bimba
Criador da Regional
É jogo praticado na terra de São Salvador
Capoeira!
É jogo praticado na terra de São Salvador
E capoeira é luta nossa
Da era colonial
E nasceu foi na Bahia a
Angola e Regional
É jogo praticado na terra de São Salvador
Capoeira!
É jogo praticado na terra de São Salvador
No dia que eu amanheço
Danado da minha vida
Planto cana descascada
Com seis dias tá nascida
É jogo praticado na terra de São Salvador
Capoeira!
É jogo praticado na terra de São Salvador
É jogo de liberdade
Jogo de libertação
Praticado na Senzala
No tempo da escravidão
É jogo praticado na terra de São Salvador
Capoeira!
É jogo praticado na terra de São Salvador
Jogo de muita mandinga
Do escravo sofredor
Que queria se livrar
Do chicote do feitor
É jogo praticado na terra de São Salvador
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Traduction Marlen 07
CAPOEIRA DE St SALVADOR
Oh mon ami
Qu’est-ce qu c’était que tu as vu là
J’ai vu un capoeiriste qui tue
Prie mon Dieu, j’ai aussi vu maculelê
Capoeira
est un jeu pratiqué sur terre de Saint
Salvador...
Mais je suis un disciple qui apprend
C’est le maître qui donne la leçon
Dans la roda de capoeira
Je n’ai jamais donné mon coup de pied en vain
....
C’est Manoel dos Reis Machado
Il est phénoménal
Il est Maître Bimba
Créateur de la Regional
....
Eh, capoeira est notre lutte
De l’ère coloniale
Et est né à Bahia,
Angola et Regional
....
Le jour que je me réveille
Damné dans ma vie
Je plante de la canne épluchée
Dans six jours elle aura poussée
...
C’est le jeu de la liberté
Jeu de la libération
Pratiqué dans la Senzala
A l’époque de l’esclavage
...
Jeu avec beaucoup de malice
De l’esclave qui souffre
Qui voulait se libérer
Du fouet de son contre-maître
...
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Capoeira!

CAPOEIRA E BELEZA
Capoeira não sai da minha cabeça
Capoeira não sai do coração
Capoeira quem joga é mandigueiro
Capoeira é jogo meu irmão
Capoeira
é beleza
Capoeira
é tradição
Capoeira
tem fundamento
Capoeira
é vibração
Capoeira nasceu foi nos Quilombos
e no sofrimento da Senzala
o nego cantava ladainha
enquanto a cana era cortada
Capoeira
é beleza
Capoeira
é tradição
Capoeira
tem fundamento
Capoeira
é vibração
Na roda de Capoeira
pode se matar ou morrer
mas também se joga limpo
que é bonito de se ver
Capoeira
é beleza
Capoeira
é tradição
Capoeira
tem fundamento
Capoeira
é vibração
Para ser um bom Capoeira
não basta ter aptidão
tem que se jogar com a alma
e cantar com o coração
Capoeira
é beleza
Capoeira
é tradição
Capoeira
tem fundamento
Capoeira
é vibração

CAPOEIRA E DA NOSSA COR
Au ê, au ê, au ê ê.
E lê lê lê lê lê lê lê lê o
Au ê, au ê, au ê ê.
E lê lê lê lê lê lê lê lê o
Ta no sangue da raça brasileira,
Capoeira,
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Traduction Marlen 07
LA CAPOEIRA EST GENIALE
Capoeira ne sort pas de ma tête
Capoeira ne sort pas de mon coeur
Qui joue la capoeira est malin
Capoeira est jeu, mon frère
Capoeira
est géniale...
est tradition...
a du fondement..
est vibration
Capoeira est née dans les Quilombos
et dans la souffrance de la Senzala
le noir chantait une litanie
pendant que la canne était coupée
....
Dans la roda de capoeira
on peut se tuer ou mourir
mais on joue aussi proprement
c’est ce qui est beau à voir
...
Pour être un bon capoeiriste
Il ne suffit pas être doué
il faut se lancer avec l’âme
et chanter avec le coeur

Traduction Marlen 07
LA CAPOEIRA EST DE NOTRE COULEUR
...
C’est dans le sang de la raçe brésilienne
Capoeira
Est de notre couleur
Berimbau
...
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É da nossa cor.
Berimbau
É da nossa cor.
Atabaque
É da nossa cor.

Traduction : Andry, 2006

LA CAPOEIRA EST AGILE
La Capoeira pour les étrangers, mon frère?
C’est la jungle
La Capoeira brésilienne, mon camarade
Elle est mortelle

CAPOEIRA E LIGEIRA
Capoeira pra estrangeiro, meu irmão
E mato
Capoeira brasileira, meu compadre
E de matar
Berimbau ta chamando
olha a roda formando
và se benzendo pra entrar
o toque é de Angola
São Bento pequeno, Cavalaria, Iuna
a mandinga do jogo
o molejo da esquiva
é pra não cochilar

Le Berimbau appelle
Regarde la roda se forme
On va se signer (bénir) pour entrer
Le rythme c’est Angola
São Bento pequeno, Cavalaria, Iúna
La malice du jeu
La souplesse des esquives
Il ne faut pas s’endormir
La Capoeira est rapide, elle est brésilienne,
elle est mortelle (2x)
Refrain
Regarde une Rabo de Arraia
Regarde voilà une Ponteira
Et une meia lua pour tuer
Un salto, une roue
Un macaco et une rasteira
Et une Arrastão pour faire tomber
Une baffe dans la figure
On va se préparer pour voler (dans les airs)
La Capoeira est rapide, elle est brésilienne,
elle est mortelle (2x)

Capoeira é ligeira, ela é brasileira, ela é de matar
Capoeira é ligeira, ela é brasileira, ela é de matar

Capoeira pra estrangeiro, meu irmão
E mato
Capoeira brasileira, meu compadre
E de matar
Olha o rabo-de-Arraia
olha ai a ponteira
e a meia-lua pra matar
O mortal e aù
o macaco e a rasteira
e o arrastão pra derrubar
galopante faceiro
vai se preparando pra voar
Capoeira é ligeira, ela é brasileira, ela é de matar
Capoeira é ligeira, ela é brasileira, ela é de matar
Capoeira pra estrangeiro, meu irmão
E mato
Capoeira brasileira, meu compadre
E de matar

CAPOEIRA NAO PODE PARAR (Carolina Soares III)
Capoeira não pode parar
Capoeira não pode morrer
E a tradição do meu povo
E sem ela não posso viver
Capoeira não pode parar
Capoeira não pode morrer
E a tradição do meu povo
E sem ela não posso viver
Eu vim de là...
Eu vim de là, eu vim de longe bem distante
Meu destino é Deus quem deu
Na roda eu sou gigante
Eu vim de là...
Eu vim de là, eu vim de longe bem distante
Meu destino é deus quem deu
Na roda eu sou gigante
Nesse mundo eu sou poeira
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Traduction Marlen 07
LA CAPOEIRA NE PEUT PAS S’ARRÊTER
La capoeira ne peut pas s’arrêter
La capoeira ne peut pas mourir
Elle est la tradition de mon peuple
Et sans elle, je ne peux pas vivre
...
Je suis venu de là...
Je suis venu de là, venu de bien loin
Mon destin, c’est Dieu qui me l’a donné
Dans la roda je suis gigantesque
...
Dans ce monde je suis de la poussière
J’essaie de faire mon histoire
Pour cela je joue la capoeira
Elle est mon école
...
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Tento fazer minha historia
Por isso eu jogo a capoeira
Ela é minha escola
Capoeira não pode parar
Capoeira não pode morrer
E a tradição do meu povo
E sem ela não posso viver
Capoeira não pode parar
Capoeira não pode morrer
E a tradição do meu povo
E sem ela não posso viver
Eu vim de là...
Eu vim de là, eu vim de longe bem distante
Meu destino é deus quem deu
Na roda eu sou gigante
Eu vim de là...
Eu vim de là, eu vim de longe bem distante
Meu destino é deus quem deu
Na roda eu sou gigante
Traduction Marlen 07
LE TONDEUR DU MAÎTRE
Capineiro de iôiô
Tondeur du maître
Capineiro de iaia
Tondeur de la femme du maître
Capineiro de iôiô
...
Capineiro de iaia
Ne coupe pas l’herbe là
Não corte o capim ai
Tondeur
Capineiro
Ne le coupe que quand je le dis...
Sò corte quando eu mandar
Ne joue pas avec la Guêpe
Capineiro
Le gros morceau de fer peut tuer
Não brinca com Marimbondo
A la ferme du grand désert, la vie était trop
Capineiro
triste...
Que o ferrão pode matar
C’était la canne dans la plantation
Capineiro
Pour faire du jus de canne de sucre
Na fazenda do sertão a tristeza er demais
C’était le maïs dans le mortier
Na fazenda do sertão a tristeza era demais Pour faire de la farine de maïs (maizena)
Era cana no engenho
Je marchais sept lieues (« miles »)
Pra fazer guarapà
Sans regarder en arrière
Era milho no pilão
Chaque pas que je faisais
Pra fazer fubà
Etait un vigilant
Eu andava sete lêguas
Le tondeur coupe de la canne dans le champ
Sem olhar pra tras
...
Cada passo que eu dava
Ne coupe pas l’herbe là
Era um capataz
Tondeur
Capineiro corta cana dentro do canavial
Ne le coupe que quand je le dis...
Capineiro corta cana dentro do canavial
Não corte o capim ai
Capineiro
So corte quand eu mandar
...

CAPINEIRO DE IOIO

CHICO PARAUÊ
Chico parauê, rauê,
Chico parauê, rauà
Chico parauê, rauê,
Pararauê, rauê, Pararauê, rauà
A dor de uma mãe escrava
Ao ver seu filho se afastar
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Vendido para uma fazendo
Como ele fosse
espécie de animal
Chico parauê, rauê,
Chico parauê, rauà
Chico parauê, rauê,
Pararauê, rauê, Pararauê, rauà
A dor do pai era mais forte
Mais nada podia fazer
Do que se ajoelhar na terra e
Pedir para Deus que queria morrer
Chico parauê, rauê,
Chico parauê, rauà
Chico parauê, rauê,
Pararauê, rauê, Pararauê, rauà
A agua que a gente bebia
Corria logo por ali
Ração era a unica comida
Palha de coqueiro
Cama pra dormir
Chico parauê, rauê,
Chico parauê, rauà
Chico parauê, rauê,
Pararauê, rauê, Pararauê, rauà

COMECOU A RODA
Vem, começou a roda ioio
Começou a roda iaia
Vem, começou a roda ioio
Começou a roda iaia
Capoeira é arte e malicia,
é magia pra se libertar.
E a luta do negro escravo,
que luta pra não apanhar
Vem, começou a roda ioio
Começou a roda iaia
Vem, começou a roda ioio
Começou a roda iaia
Berimbau ta chamando menino,
ta chamando você pra jogar
E o sangue que corre na veia,
é a coisa mais linda que hà.
Vem, começou a roda ioio
Começou a roda iaia
Vem, começou a roda ioio
Começou a roda iaia

CRUZ CREDO – AVE MARIA
Cruz-Credo, Ave Maria
Quanto mais eu cantava
Ninguém respondia
Cruz-Credo, Ave Maria
Essa roda é de mudo
e eu não sabia
Cruz-Credo, Ave Maria
Quanto mais eu rezava
Assombração aparecia
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Traduction : Marlen 2008
CHICO PARAUÊ
...
La douleur d’une mère escrave
En regardant son fils s’éloigner
Vendu à une autre ferme
Comme s’il était
une sorte d’animal
...
La douleur du père était plus forte
Mais il ne pouvait rien faire
A part de s’agenouiller par terre et
prier Dieu qu’il voulait mourir
....
L’eau que nous buvions
Coulait par là tout près
De la nourriture pour les chiens était notre
seul aliment
Des feuilles de palmier
notre (seul) lit
....

Traduction : Marlen 2007
LA RODA A COMMENCE
Viens, la roda a commencé ioio
la roda a commencé iaia
....
Capoeira est art et malice,
est de la magie pour se libérer
C’est la lutte de l’esclave noir
qui lutte pour ne pas ramasser
...
Le berimbau est en train d’appeler mec,
il t’appelle pour jouer
C’est le sang qui coule dans les vênes
c’est la plus belle chose qui existe.
...

Traduction : Andry 2006
CRUZ CREDO – AVE MARIA
Croix sacrée, Ave Maria
Plus je chantait
Personne ne répondait
Croix sacrée, Ave Maria
Cette roda est muette
Et je ne le savais pas
Croix sacrée, Ave Maria
Plus je priais
Les fantômes apparaissaient
Croix sacrée, Ave Maria
Je priais la nuit
Je priais le jour
Croix sacrée, Ave Maria
Je priais et criais
Et personne répondait
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Cruz-Credo, Ave Maria
Eu rezava de noite
E rezava de dia
Cruz-Credo, Ave Maria
Eu rezava e gritava
E ninguém respondia

DÀ DÀ DÀ NO NEGRO
No negro você não dà
Dà dà dà no negro
Mas se der vai apanhar
Dà dà dà no negro
No negro você não dà
Dà dà dà no negro
Jogue o negro para cima
Dà dà dà no negro
Deixa o negro vadiar
Dà dà dà no negro
No negro você não dà
Dà dà dà no negro

DIM, DIM, DIM, LÁ VAI VIOLA
Dim, dim, dim, lá vai viola,
Segura esse nego no jogo de angola,
Dim, dim, dim, lá vai viola
E viola meu bem viola
Dim, dim, dim, lá vai viola,
Segura menino esse corpo de mola

DONA MARIA COMO VAI VOCÊ?
Vai você, vai você
Dona Maria como vai você?
Mas como passou, como vai você?
Dona Maria como vai você?
Joga bonito que eu quero aprender
Dona Maria como vai você?
Quero aprender a jogar com você
Dona Maria como vai você?
Faça jogo de baixo que eu quero ver
Dona Maria como vai você?
Como vai você, como vai você?
Dona Maria como vai você?
Joga bonito que o mestre quer ver
Dona Maria como vai você?
Capoeira não é karaté
Dona Maria como vai você?
Joga bonito pra mim aprender
Dona Maria como vai você?
Ê como vai, como passou
Dona Maria como vai você?...
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Traduction : Andry, 2006
DÀ DÀ DÀ NO NEGRO
Frappe, frappe, frappe le nègre
Tu n’y arrive pas (littéralement : le
nègre tu ne frappe pas)
Frappe, frappe, frappe le nègre
Mais si tu le frappe tu vas ramasser...
Tu n’y arrive pas (littéralement : le
nègre tu ne frappe pas)...
Jette le nègre en l’air...
Laisse le nègre jouer...
Tu n’y arrive pas (littéralement : le
nègre tu ne frappe pas)...
Traduction : Marlen 2007
DIM, DIM, DIM, LA VA LA VIOLA
Retiens ce nègre dans le jeu d’Angola...
Oh ma chère viola (berimbau avec petite calebasse)..
Retiens, mec, ce corps tout en ressort ( ?)

Traduction : Marlen 2007
DONA MARIA, COMMENT VAS-TU?
(Comment) vas-tu, vas-tu
Dona Maria, comment vas-tu ?
Mais comment ça s’est passé, comment vas-tu ?
....
Joue joliment, car je veux apprendre...
Je veux apprendre à jouer avec toi...
Fais un jeu en bas, car je veux voir...
Comment vas-tu, comment vas-tu ?...
Joue joliment, car le maître veux voir....
Capoeira n’est pas du Karaté...
Joue joliment pour que j’aprenne...
E, comment tu vas, comment s’est passé...
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EEEE BAHIA (Prof. Eros, Sul da Bahia)
Eeeee Bahia, Eeeee Bahia ai ai ai ai
Eeeee Bahia, Eeeee Bahia ai ai ai
Olha vai começar
Oh na palma da mão
O responde esse coro, axê
P’ra roda ficar bom
Eeeee Bahia, Eeeee Bahia ai ai ai
Meu Mestre ta na roda
O Mão Branca jà vem
Essa roda é de bamba, axê
Quero jogar também
Eeeee Bahia, Eeeee Bahia ai ai ai
O para quem ta na roda
Olha pro os convidados
Olha pro capoeira, axê
Um berimbau bem tocado
Eeeee Bahia, Eeeee Bahia ai ai ai

ai

ai

ai

ai

Traduction : Marlen 2007
EEE BAHIA
Eeee Bahia, eeee Bahia aiaiaiai...
Regarde, ça va commencer
Oh, dans la paume de la main
Oh réponds à ce coeur, axê (énergie
positive)
Pour que la roda soit bien
...
Mon maître est dans la roda
O Mão Branca arrive déjà
Cette roda est chouette, axé
Je veux aussi jouer
...
Et pour qui est dans la roda
Regarde les invités
Regarde le capoeiriste, axê
Un berimbau bien joué....

IDALINA TA ME CHAMANDO
É de manhã, Idalina tá me chamando
Idalina tem o costume
De chamar e sai andando
É de manhã, Idalina tá me chamando
O Idalina meu amor
Idalina tá me esperando
É de manhã, Idalina tá me chamando
Idalina tem o costume
Danado de falar de homem
É de manhã, Idalina tá me chamando
Idalina meu amor
Idalina tá me esperando
É de manhã, Idalina tá me chamando

Ê PARANÁ.
Ê Paraná, e Paraná,
Terra da boa madeira, Paraná
Ê Paraná, e Paraná,
Eu vim aqui não vou voltar, Paraná
Ê Paraná, e Paraná,
Eu quero ver você jogar, Paraná.
Ê Paraná, e Paraná,
Eu quero ver você cantar,Paraná.
Ê Paraná, e Paraná,
Eu vim aqui aqui não vou voltar, Paraná
Ê Paraná, e Paraná,
Paraná, Paranaué, Paraná.
Ê Paraná, e Paraná,

E SO PRESTAR ATENÇÃO
É só prestar atenção, esta luta brasileira
é Capoeira meu irmão
É só prestar atenção, esta luta brasileira
é Capoeira meu irmão (2x)
Agora eu quero ouvir berimbau (solo du berimbau)
Agora eu quero ouvir berimbau (solo du berimbau)
É só prestar atenção, esta luta brasileira
é Capoeira meu irmão
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Traduction : Marlen 2007
IDALINA M’APPELLE
....
Idalina (prénom et rythme de berimbau) a
l’habitude d’appeler et s’en va
...
Idalina, mon amour, Idalina m’attend
...
Idalina a la mauvaise habitude de parler
d’hommes
.....
Traduction : Marlen 2007
EH PARANA (Etat au Brésil)
....
Terre du bon bois, Paranà...
Je suis venu ici, je ne vais pas retourner...
Je veux te voir jouer, Parana...
Je veux te voir chanter, Parana...
....

Traduction : Marlen 2007
VOTRE ATTENTION S’IL VOUS PLAÎT
...., cette lutte est brésilienne, c’est la
Capoeira, mon frère...
Maintenant, je veux entendre jouer le berimbau
.....

...le pandeiro...etc.
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É só prestar atenção, esta luta brasileira
é Capoeira meu irmão (2x)
Agora eu quero ouvir o pandeiro (solo du pandeiro)
Agora eu quero ouvir o pandeiro (solo du pandeiro)
É só prestar atenção, esta luta brasileira
é Capoeira meu irmão
É só prestar atenção, esta luta brasileira
é Capoeira meu irmão (2x)
Agora eu quero ouvir atabaque (solo du atabaque)
Agora eu quero ouvir atabaque (solo du atabaque)
É só prestar atenção, esta luta brasileira
é Capoeira meu irmão
É só prestar atenção, esta luta brasileira
é Capoeira meu irmão (2x)
Agora eu quero ouvir as palmas (solo das palmas)
Agora eu quero ouvir as palmas (solo das palmas)

ESTE ANO EU VOU PRA BAHIA
Lâa lâué la la é la la é là – la laué
Lâa lâué la la é la la é là – la laué
Este ano eu vou pra Bahia de qualquer maneira
Este ano eu vou pra Bahia de qualquer maneira
Vou tocar berimbau, dar salto mortal,
vou jogar capoeira
Vou tocar berimbau, dar salto mortal,
vou jogar capoeira
A meia-lua mata você
a meia-lua mata você
Jogo bonito, jogo ligeiro là no Bomfin
no Mercado Modelo
Jogo bonito, jogo ligeiro là no Bomfin
no Mercado Modelo

FACA DE TUCUM
Diz a historia que mataram seu Besouro
Foi là na Bahia, Santo Amaro em Salvador,
morreu deitado dentro de rede de corda
de nada valeu mandinga
da traição não se salvou
Faca de Tucum matou Besouro Mangangà
Faca de Tucum matou Besouro Mangangà
Corpo fechado, magia com reza forte
da vida não levava lição de ninguém
Cordão de Ouro também chamado Besouro
hoje joga capoeira com os mestres do além
Faca de Tucum matou Besouro Mangangà
Faca de Tucum matou Besouro Mangangà
Dormi sonhando com o Berimbau tocando
vejo uma roda com Besouro e Paranà
Fico lembrado destes mestres do passado
Sinto um desejo danado de Capoeira jogar
Faca de Tucum matou Besouro Mangangà
Faca de Tucum matou Besouro Mangangà
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Traduction : Marlen 2007
CETTE ANNEE JE VAIS A BAHIA
....
Cette année je vais à Bahia par n’importe
quel moyen...
Je vais jouer au berimbau, faire des sauts
périlleux, jouer la capoeira...
La demie-lune te tue...
Du jeu beau, du jeu rapide là à Bonfim,
Et au Mercado Modelo...

Traduction : Marlen 2007
LE COUTEAU D’OS
L’histoire raconte qu’ils ont tué le Seigneur
Besouro,
là à Bahia, à Santo Amaro (quartier) à Salvador,
il est mort couché dans un hamac
la malice ne servait à rien
il ne s’est pas sauvé de la trahison
Le couteau d’os a tué Besouro Manganga...
Corps fermé, de la magie à forte prière
il ne prenait aucune leçon par personne
Corde d’or, aussi appelé Besouro
joue aujourd’hui de la capoeira avec les maîtres de
l’au-delà
Le couteau d’os a tué Besouro Manganga...
J’ai dormi en rêvant d’un berimbau qui jouait
je vois une roda avec Besouro et Parana
Je me souviens de ces maîtres du passé
Je sens un immense désir de jouer la capoeira
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HOJE TEM CAPOEIRA
Olha pega a biriba começa a tocar
pandeiro atabaque não pode faltar
no jogo ligeiro
que là na Bahia aprendi a jogar
Meia lua, rasteira, martelo, pisão,
solta a mandinga conforme a razão.
na reza cantanda pede proteção.
Eéeéeée
hoje tem capoeira
no toque da viola,
chega pra roda,
vamos jogar (2x)
O meu mestre foi Bimba
nego mandingueiro,
que essa arte aprende a jogar
joguei na ribeira, no pé da ladeira
e na beira do mar,
pula daqui, olha joga pra là
discipulo de Bimba
chegou pra jogar
Eéeéeée
hoje tem capoeira
no toque da viola,
chega pra roda,
vamos jogar (2x)
Meia lua, rasteira, martelo, pisão,
solta a mandinga
conforme a razão.
na reza cantanda
pede proteção.

IAIAIOIO
Quando o meu mestre se foi
Toda a Bahia chorou
Iaia ioio
Iaia ioio
Oi menino com quem aprendeu (2x)
Aprendeu a jogar capoeira aprendeu
Quem me ensinou já morreu (2x)
O seu nome esta gravado
Na terra onde ele nasceu
Salve o mestre Bimba
Salve a ilha de Maré
Salve o mestre que me ensinou
A mandinga de bater com o pé
Iaia ioio
Iaia ioio
Mandingueiro
Cheio de malévolencia
Era ligeiro o meu mestre
Que jogava conforme a cadência
No toque do berimbau
Salve o mestre Bimba
Criador da regional
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Traduction : Marlen 2007
IL Y A DE LA CAPOEIRA AUJOURD’HUI
Va, prends la biriba (bois de berimbau),
commence à jouer
Pandeiro et Atabaque ne peuvent pas manquer
au jeu léger et malicieux
que là à Bahia, j’ai appris à jouer
Demi-lune, rapê, marteau et chapa sautée,
lâche de la « malice » comme il faut
demande de la protection par la prière chantée
Eéééé
il y a de la capoeira aujourd’hui
au rythme de la viola
viens à la roda
on va jouer
Oh, mon maître était Bimba,
nègre malicieux
qui apprend à jouer cet art
j’ai joué au bord de la rivière, au pied de la
montée,
au bord de la mer,
saute d’ici, regarde, joue par là
un disciple de Bimba
est arrivé pour jouer....

Traduction : Marlen 2007

IAIAIOIO
Quand mon maître est parti
Tout Bahia a pleuré
Iaia ioio...
Oh, garçon, avec qui il a appris
Appris à jouer la capoeira
Qui me l’a appris est déjà mort
Son nom est gravé
Dans la terre où il est né
Salve Maître Bimba
Salve l’île de Maré
Salve le maître qui m’a enseigné
La malice de battre avec le pied
Iaia ioio
Iaia ioio
Homme rusé et malicieux,
plein de malveillance,
il était agile, mon maître
Qui jouait dans le rythme
au jeu du berimbau
Salve oh Maître Bimba
Créateur de la regionale...
Iaia ioio
Appris la demi-lune
Oi, le marteau, queue-de-raie
il jouait au pied de la montée
plusieurs fois au bord de la plage
Salve Saint Salvador,
Salve l’île de Maré
Salve le maître qui m’a enseigné à battre avec le
pied....
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Iaia ioio
Iaia ioio
Aprendeu meia-lua aprendeu
Oi martelo, rabo-de-arraia
Jogava no pé da ladeira
Muitas vezes na beira da praia
Salve São Salvador
Salve a ilha de Maré
Salve o mestre que me ensinou
A mandinga de bater com o pé
Iaia ioio
Iaia ioio iaia ioio
Quando meu mestre se foi
Toda a Bahia chorou
Iaia ioio
Iaia ioio iaia ioio

INGAZEIRA O INGÀ
O Inga na Ingazeira, Ingazeira o Ingà
Ingazeira O Ingà
E uma fruta brasileira
Ingazeira O Ingà
Camarão é peixe bom
Ingazeira O Ingà
Pra quem sabe temperar
Ingazeira O Ingà
Deu aù e deu rasteira
Ingazeira O Ingà
Deu armada deu ponteira
Ingazeira O Ingà
Tem mulher na capoeira
Ingazeira O Ingà
Mas O Inga O Inga
Ingazeira O Ingà
Eu quero ver você cantar
Ingazeira O Ingà
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Traduction : Marlen 2008
INGAZEIRA O INGÀ (peut-être une femme qui
s’appelle “Inga” du lieu “Ingazeira” à
Pernambuco?)
...
Est un fruit brésilien...
De la crevette est un bon fruit de mer...
Pour qui sait l’assaisoner...
Fait une roue, fait un râpé...
Fait une armada, fait une ponteira...
Il y a des femmes dans la capoeira...
Mais Inga o Inga...
Je veux te voir chanter...
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ISSO E COISA DA GENTE

(Auteur : Fanho)
Se você faz um jogo ligeiro
Dà um pulo pra là e pra cà
Não se julgue tão bom capoeira
Pois a capoeira não é tão vulgar
Para ser um bom capoeirista
E ter muita gente que lhe dê valor
Você tem que ter muita humildade
Tocar instrumento ser bom professor
Um capoeira faz chula bonita
Canta lamento com muita emoção
Quando vê seu mestre jogando
Sente alegria no seu coração
Ele joga angola miudinha
Se a coisa esquenta não corre do pau
Tem amigos por todos os lados
Um grande sorriso também não faz mal
Isso é coisa da gente
Ginga pra là e pra cà
Meche o corpo ligeiro
A mandinga não pode parar
Isso é coisa da gente
Ginga pra là e pra cà
Meche o corpo ligeiro
A mandinga não pode parar

LEVA MORENA ME LEVA
Leva Morena me leva
leva p'ro seu bangalo
Leva morena me leva
Que sou Capoeira ja disse que sou
LEVA MORENA ME LEVA
LEVA P'RO SEU BANGALO
Leva morena me leva
Oue hoje faz frio amanha faz calor
LEVA MORENA ME LEVA
LEVA P'RO SEU BANGALO
Leva morena me leva
Me leva p'ra baixo do seu cobertor
LEVA MORENA ME LEVA
LEVA P'RO SEU BANGALO
Leva morena me leva
Que hoje sou pobre amanha sou doutor
LEVA MORENA ME LEVA
LEVA P'RO SEU BANGALO

LUANDA Ê
Luanda ê, pandeiro
Oh, Luanda ê, Parà
Oi Tereza samba deitada
Oh, Marina samba de pé
Oh, là no cais da Bahia
Na roda de Capoeira
Não tem lelê não tem nada
Não tem lelê nem lalà
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Traduction : Marlen 2007

C’EST UNE CHOSE A NOUS
Si tu fais un jeu agile
Fais un saut par ici et par là
Ne pense pas être un capoeiriste si bien
Car la capoeira n’est pas si simple
Afin d’être un bon capoeiriste
Il faut avoir du monde qui t’estime haut
Tu dois avoir beaucoup d’humilité
jouer un instrument, être un bon professeur
Un capoeiriste fait une belle chula (chant)
Chante une lamentation avec bcp d’émotion
Et quand il voit son maître jouer
il sent de la joie dans son coeur.
Il joue l’Angola toute petite
Si ça s’échauffe, il ne fuit pas la bagarre
Il a des amis par tous les côtés
Un grand sourire ne fait pas mal non plus
C’est une chose à nous
Fait de la ginga par ici et par là
Bouge ton corps agilement
La ruse/malice ne peut pas s’arrêter

Traduction : Marlen 2007

EMMENE-moi, métisse
Emmène-moi métisse
Emmène-moi dans ton bungalow
Emmène-moi métisse,
Je suis capoeiriste, comme je le disais
...
Puisqu’aujourd’hui il fait froid, demain chaud
....
Emmène-moi en-dessous de ta couverture
...
Puisqu’aujourd’hui je suis pauvre, demain docteur
...

Traduction : Marlen 2007

LUANDA E (Capitale de l’Angola)
Luanda ê, pandeiro (tambourin)
Oh Luanda ê, Para (Etat au nord du Brésil)
Oi Teraza danse la samba couchée
Oi Marina dansa la samba debout
Oh, là au quai de Bahia
Dans la roda de Capoeira,
il n’y a pas de lelê, n’y a rien ....
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Oh laê laê là
Oh lelê
Oh laê laê là
Oh lelê
Oh lala ê lala ê la la ê la
Oh lala ê lala ê la la ê la, oh lelê
La la ê la
Oh lelê

MAGALENHA

Traduction : Marlen 2007
Vêm Magalenha Rojão
MAGALENHA
Traz a lenha pro fogão
Viens Magalenha Rojão
Vêm fazer a armação
Apporte le bois à brûler pour la cuisinière
Hoje é um dia de sol
Viens faire la monture
Alegria do coio
Aujourd’hui, c’est un jour ensoleillé
É curtir o verão
La joie du coio ( ?)
Vêm Magalenha Rojão
C’est l’heure de profiter de l’été
Traz a lenha pro fogão
...
Vêm fazer a armação
Viens Magalenha Rojão
Hoje é um dia de sol
Apporte le sceau à la cuisinière
Alegria do coio
tê tê tê du coeur
É curtir o verão
Aujourd’hui, c’est un jour ensoleillé
Yê dêe dê dê dê ê dê
La joie de chôto ( ?)
Yê dêe dê dê dê ê dê
Profite de l’été
Vêm Magalenha Rojão
...
Traz a senha pro fogão
Jeu de mot : Un Casanova qui aime bien les
Tê tê tê coração
femmes...
Hoje é um dia de sol
Je chante de ces petites fesses pour que Madame
Alegria de chôto
se souvienne
Aproveite o verão
de ce temps-là où elle vivait là à la campagne
Vêm Magalenha Rojão
A conçu un enfant dans le ventre et une autre fille
Traz a senha pro fogão
à élever....
Tê tê tê coração
Hoje é um dia de sol
Alegria de chôto
Aproveite o verão
Yê dêe dê dê dê ê dê
Yê dêe dê dê dê ê dê
Galango lango com calango da pretinha
‘Tou cantando dessa bundinha pra senhora se lembrar
Daquele tempo que vivia là na roça
Tomou filha na barriga e outra filha pra criar (2x)
Yê dêe dê dê dê ê dê
Yê dêe dê dê dê ê dê

MANDUCA DA PRAIA
Lê lele lelelele lala le â
Lê lele lelelele lala le â
Foi no Rio de Janeiro
A minha memoria na falha
O melhor capoeira foi Manduca da Praia
Foi no Rio de Janeiro
A minha memoria na falha
O melhor capoeira foi Manduca da Praia
Mandingueiro era Manduca da Praia, mandingueiro
Mandingueiro era Manduca da Praia
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Traduction : Marlen 2007

MANDUCA DE LA PLAGE
C’était à Rio de Janeiro
Ma mémoire ne se trompe pas
Le meilleur capoeiriste était Manduca de
la plage
Homme rusé et malicieux était Manduca.
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MARINHEIRO SOU
Eu não sou daqui
Marinheiro sou
Eu não tenho amor
Marinheiro sou
Eu sou da Bahia
Marinheiro sou
De São Salvador
Marinheiro sou
O marinheiro marinheiro
Marinheiro sou
Quem te ensinou a nadà
Marinheiro sou
O foi o tombo do navio
Marinheiro sou
O foi o balanço do mar
Marinheiro sou

Traduction : Marlen 2007
JE SUIS UN MARIN
Je ne suis pas d’ici
Je suis un marin
Je n’ai pas d’amour...
Je suis de Bahia
De Saint Salvador...
O marin o marin...
Qui t’a enseigné à nager...
O, c’était le balancement du navire...
O, c’était le balancement de la mer...
Là il vient...
Il vient tout beau...
Tout en blanc...
Avec son petit bonnet...

Là vem là vem
Marinheiro sou
Ele vem faceiro
Marinheiro sou
Todo de branco
Marinheiro sou
Com seu bonezinho
Marinheiro sou

MESTRE BIMBA E O MAIOR
Quando eu pego minha viola
No terreiro de Jesus
Me lembro de Mestre Bimba
Ajoelhado no pé da Cruz
Ô São Bento Grande
De Bimba
Ô São Bento Pequeno
De Bimba
Cavalaria e Iuna
De Bimba
Santa Maria
De Bimba
Idalina e Amazonas
isso eu deixo pra depois
Idalina e Amazonas
isso eu deixo pra depois

Traduction : Marlen 2007
MESTRE BIMBA EST LE PLUS GRAND
Lorsque je prends ma viola
Au Terreiro de Jesus (Salvador)
Je me souviens de Mestre Bimba
Agenouillé au pied de la Croix
O São Bento grande (rythme berimbau)
de Bimba
O São Bento pequeno (rythme berimb.)
...
Cavalaria e Iuna (ryhtmes de berimb.)
...
Santa Maria (rythme de berimbau).
Idalina et Amazonas (ryhtmes de b.)
je les laisse pour après
....
Mestre Bimba est le plus grand...

Io io io iôô
Mestre Bimba é o maior
Io io io iôô
Mestre Bimba é o maior
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MINHA COMADRE
Eu não vou na sua casa
Minha comadre
Pra você não ir na minha
Minha comadre
Você tem a boca grande
Minha comadre
Pra falar da minha vizinha
Minha comadre
Você
Minha comadre
Falou de mim
Minha comadre
Falou falou
Minha comadre
O mal de mim
Minha comadre
Você falou
Minha comadre
falou de mim

Traduction : Marlen 2007
MA « BELLE-SOEUR »
(marraine de mon enfant)

Je ne vais pas chez toi
ma « belle-soeur »
Pour que tu n’ailles pas chez moi...
Tu as une grande gueule...
Pour parler de ma voisine...
Toi...
Tu as parlé de moi...
As parlé, as parlé....
Le mal de moi..
tu as parlé...
parlé de moi...

NA ARUANDA
(Autor : Tucano Preto, canto Carolina Soares III)
E na Aruanda ê...é na Aruanda à
E na Aruanda ê...é na Aruanda à
Venho de longe, terra dos meus ancestrais
Eu fui acorrentado
Pra là não voltar mais
Numa casa de madeira
Num tumbar flutuante sobre o mar
Assim eu fui trazido
Ao Brasil para trabalhar
E na Aruanda ê...é na Aruanda à
E na Aruanda ê...é na Aruanda à
E na linguagem Gegê, Congo
Angola e Nagô
Veio o povo Batuque
Que no Brasil chegou
Com sua cultura, sua historia, seu axé
Os mistérios dos ancestrais
E a força do candomblé

Traduction : Marlen 2007
A ARUANDA
E à Aruanda ê, é à Auranda à...
Je viens de loin, de la terre de mes ancêtres
J’ai été attaché
Pour ne plus y retourner
Dans une maison en bois,
dans une tombe flottante sur la mer
Ainsi, j’ai été apporté
au Brésil pour travailler
...
Et dans le language Gegê, Congo
Angola et Nagô
et venu le peuple Batuque
qui est arrivé au Brésil
avec sa culture, son histoire, son axé
les mistères des ancêtres
et la force du candomblé
...

E na Aruanda ê...é na Aruanda à
E na Aruanda ê...é na Aruanda à

NAO ME CHAME DE MOLEQUE
Não me chame de moleque
Que muleque não sou eu
Quem me chamava de moleque
Era Besouro e Besouro morreu
Oi é tu que é moleque
Moleque é tu
Oi é tu que é moleque
Moleque é tu
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Traduction : Marlen 2007
NE M’APPELLE PAS GAMIN
Ne m’appelle pas gamin
Car je ne suis pas un gamin
Qui m’avait appelé de gamin
c’était Besouro et Besouro est mort
Oi c’est toi qui est un gamin
....
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NAVIO NEGREIRO
Que navio é esse
que chegou agora
é o navio negreiro
com os escravos de Angola
Que navio é esse
que chegou agora
é o navio negreiro
com os escravos de Angola
vem gente de Cambinda
Benguela e Luanda
eles vinham acorrentados
pra trabalhar nessas bandas
Que navio é esse
que chegou agora
é o navio negreiro
com os escravos de Angola
aqui chegando não perderam a sua fé
criaram o samba
a capoeira e o candomblé
Que navio é esse
que chegou agora
é o navio negreiro
com os escravos de Angola
acorrentados no porão do navio
muitos morreram de banzo e de frio

Traduction : Marlen 2007
NAVIRE NEGRIER
Qu’est-ce que ce navire
qui est arrivé maintenant
c’est le navire negrier
avec les esclaves d’Angola
Il y a des gens de Cambinda
Benguela et Luanda (villes en Angola)
Ils sont venus attachés
pour travailler dans ces plantations
...
Arrivés ici, ils n’ont pas perdu leur foi,
ils ont crée le samba,
la capoeira et le candomblé
...
attachés dans le ventre du navire,
de nombreux sont morts de mal du pays
et du froid

NHEM NHEM NHEM
Eh menino chorou
Nhem Nhem Nhem
Eh menino chorou
Nhem Nhem Nhem
Porque não mamou
Nhem Nhem Nhem
Sua mãe tá na feira
Nhem Nhem Nhem
Ela ainda não voltou
Nhem Nhem Nhem
Cala a boca' menino
Nhem Nhem Nhem
Eh menino danado
Nhem Nhem Nhem
Eh menino malvado
Nhem Nhem Nhem

NO MERCADO MODELO
No Mercado Modelo tem acarajé
No Mercado Modelo tem acarajé
Oi oi oi oi ôôô, modelo
Oi oi oi oi ôôô, modelo
Bahia Bahia ê, Bahia Bahia â
Bahia Bahia ê, Bahia Bahia â
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Traduction : Marlen 2007
OUIN OUIN (pleurs de bébé)
Eh, le garçon a pleuré....
Parce qu’il n’a pas tété...
Sa maman est au marché....
Elle n’est pas encore rentrée...
Tais-toi petit garçon...
Eh sacré petit garçon...
Eh, garçon fâcheux....

Traduction : Marlen 2007
AU MARCHE MODELE
Au marché modèle il y a de l’acarajé
(plat typique aux crevettes)...
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OI SIM SIM SIM
Oi sim sim sim
Oi não não não
Mas hoje tem amanhã não
Mas hoje tem amanhã não
Oi sim sim sim
Oi não não não
Mas hoje tem amanhã não
Olha a pisada de Lampião
Oi sim sim sim
Oi não não não
Mas hoje tem amanhã não
Mas hoje tem amanhã não
Oi sim sim sim
Oi não não não
Olha a pisada de Lampião
Olha a pisada de Lampião
Oi sim sim sim
Oi não não não
Oi não não não
Oi sim sim sim
Oi sim sim sim
Oi não não não

O QUE PODE FAZER O NEGO

Traduction : Marlen 2007
OH OUI OUI OUI
Oh oui oui,
oh non non non (il hésite pour jouer)...
Mais aujourd’hui il y a, demain pas...
Mais aujourd’hui il y a, demain pas
fais attention au coup de Lampião (héros
du Nordeste)

Traduction : Marlen 2007
Vieram três pra bater no nêgo
CE QUE LE NOIR PEUT FAIRE
Vieram três pra bater no nêgo
Trois sont venus pour taper le noir...
Pegaram faca, porrete, facão
Ils ont pris un couteau, un bâton et une
Pegaram faca, porrete facão
machette...
Você não sabe o que pode fazer o nêgo
Tu ne sais pas ce que le noir sait faire...
Você não sabe o que pode fazer o nêgo
Il change mains et pieds...
Troca mão pelo pé
et pieds et mains...
E o pé pela mão
Gifle au visage, râpé par terre...
Troca mão pelo pé
Ne cherche pas ce noir, car ce noir est bien
E o pé pela mão
E o pé pela mão
E a mão pelo pé
Tapa na cara, rasteira no chão
Tapa na cara, rasteira no chão
Não mexe com este nego que este nego é bom
Não mexe com este nego que este nego é bom
Troca mão pelo pé
Traduction : Marlen 2008
E o pé pela mão...
PAROLE DU MAÎTRE
...
PALAVRA DO MESTRE
Pendant que tu enseignes, tu apprends aussi
(Autor : João de Deus)
Pendant que tu enseignes, tu fais du bien à
La lauê, lauê laia
quelqu’un, laia
La lauê, lauê laia
Et tu vas semer dans tes élèves
Un peu de paix, un peu de Dieu, laia
Você ensinando aprende também,
...
Você ensinando faz bem a alguem, laia
Être Maître est difficile, mais n’est pas impossible
E vai semeando nos alunos seus
Être Maître demande des sacrifices, laia
Um pouco de paz, um pouco de Deus, laia
Être Maître est fait avec dedication
Être Maître est fait avec du coeur, laia
La lauê, lauê laia
...
La lauê, lauê laia
Mais si je tombe un jour,
Tu me donne ta main, laia
Ser Mestre é dificil, mas não impossivel
Tu m’aide à me relever
Pour jouer la capoeira lalaê.... 35
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Ser Mestre exige o sacrificio, laia
Ser Mestre é feito com dedicação
Ser Mestre é feito com coração, laia
La lauê, lauê laia
La lauê, lauê laia
Mas se um dia eu cair
Me dê a sua mão, laia
Me ajuda a levantar
Para jogar capoeira lalaê lalaê laia
La lauê, lauê laia
La lauê, lauê laia

PARA A RODA CAPOEIRA
Para a roda Capoeira, para vai ter que parar
Eu não paro a roda de Capoeira
que a Cavalaria acabou de chegar
Para a roda Capoeira, para vai ter que parar
Eu não paro a roda Capoeira
Os homens tão armados, ele vai te matar
Para a roda Capoeira, para vai ter que parar
Eu não paro de jeito nenhum
sou filho de Ogum e de pai Oxalà
Para a roda Capoeira, para vai ter que parar
Eu não paro sou cabra ligeiro
nasci mandingeiro, dou salto mortal
Para a roda Capoeira, para vai ter que parar
Eu não paro repito de novo
esse jogo de povo é vai continuar

PARABÉNS PRA VOCÊ
Parabéns pra você
Oi nessa data querida
Muitas felicidades
E muitos anos de vida
Parabéns pra você
Oi nessa data querida
Muitas felicidades
E muitos anos de vida

PARANÀ
Oi ligeiro, oi ligeiro
Paranà
Mestre Paulão é ligeiro
Paranà
Oi ligeiro, oi ligeiro
Paranà
A Mela è ligeira,
Paranà
Oi ligeiro, oi ligeiro
Paranà
O Sergej é ligeiro
Paranà
Oi ligeiro, oi ligeiro
Paranà
Eu tambem sou ligeiro
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Traduction : Marlen 2007
ARRETE LA RODA DE CAPOEIRA
Arrête la roda de capoeira, arrête tu
devras arrêter
Je n’arrête pas la roda de capoeira
car la Cavallerie vient d’arriver
...
Je n’arrête pas la roda de capoeira
les hommes sont tellement armés, il va te
tuer...
Je n’arrête en aucun cas
Je suis fils d’Ogum et du père Oxalà...
Je n’arrête pas, je suis une chèvre agile,
né rusé, je fait des sauts périlleux...
Je n’arrête pas, je le répète à nouveau
Ce jeu du peuple va continuer
Traduction : Marlen 2007
FELICIATIONS
Félicitations (Bon anniversaire)
Oi, à cette chère date
Beaucoup de bonheur
Et de nombreuses années à vivre...

Traduction : Marlen 2007
PARANA (Etat au Brésil)
Oi agile agile...
Mestre Paulão é agile
....
Moi aussi, je suis agile.
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PARANÀ É
Vou dizer minha mulher, Paranà
Capoeira me venceu, Paranà
Paranà ê, Paranà ê, Paranà
Vou me embora pra Bahia, Paranà
Como ja disse que vou, Parana
Paranà ê, Paranà ê, Paranà
Ela quis bater pè firme, Paranà
Isso não aconteceu, Paranà
Paranà ê, Paranà ê, Paranà
Oh Paranàuê, Paranà
Paranàuê, Paranà
Paranà ê, Paranà ê, Paranà
Assim dera que o morro, Paranà
Se mudou para a cidade, Paranà
Paranà ê, Paranà ê, Paranà
E batuque todo dia, Paranà
Mulata de qualidade, Paranà
Paranà ê, Paranà ê, Paranà
Vou me embora pra Bahia, Paranà
Eu aqui não fico não, Paranà
Paranà ê, Paranà ê, Paranà
Se não for essa semana, Paranà
E a semana que vem, Paranà
Paranà ê, Paranà ê, Paranà
Eu sou braço de marè, Paranà
Mas eu sou marè sem fim, Paranà
Paranà ê, Paranà ê, Paranà
Você diz que sabe muito, Paranà
Lagartixa sabe mais, Paranà
Paranà ê, Paranà ê, Paranà
Ele sobe na parede, Paranà
Coisa que você não faz, Paranà

Traduction : Marlen 2007
PARANA E
Je vais dire à ma femme, Paranà
Capoeira m’a vaincu, Parana...
Je m’en vais à Bahia, Parana
Comme j’ai déjà dis que j’allais, Parana...
Elle a voula se manifester fort, Parana
Ceci n’est pas arrivé, Paranà...
...
Ainsi fut que la colline, Paranà
A déménagé en ville, Paranà...
Y a de la percussion tous les jours, Parana
Mulate de qualité, Paranà...
Je m’en vais à Bahia, Paranà
Ici je ne reste pas, Paranà...
Si ce n’est pas cette semaine, Paranà
Ce sera la semaine prochaine, Paranà...
Je suis le bras de la marée, Paranà
Mais je suis la marée sans fin, Paranà...
Tu dis que tu sais beaucoup, Paranà
Le lézard sais plus, Paranà...
Il monte la parois, Paranà
Quelque chose que tu ne fais pas, Paranà

PISEI NA FOLHA SECA
Eu pisei na folha seca
Vim fazer CHUê CHUÂ
CHUÊ CHUÊ CHUÊ CHUÊ CHUÂ
Eu vim fazer CHUÊ CHUâ
CHUÊ CHUÊ CHUÊ CHUÊ CHUÂ
Eu vim fazer CHUÊ CHUâ
Você não da no nego,
no nego você não da
CHUÊ CHUÊ CHUÊ CHUÊ CHUÂ
Eu vim fazer CHUÊ CHUâ
CHUÊ CHUÊ CHUÊ CHUÊ CHUÂ
Eu vim fazer CHUÊ CHUâ
Jogue o nego para cima
não deixe o nego vadiar
CHUÊ CHUÊ CHUÊ CHUÊ CHUÂ
Eu vim fazer CHUÊ CHUâ

Traduction : Marlen 2007
J’AI MARCHE SUR UNE FEUILLE SECHE
J’ai marché sur une feuille sèche
J’ai fait « chuê chuâ »...
Tu ne tapes pas le noir,
le noir tu ne tapes pas
...
Jette le noir par terre
ne laisse pas le noir se distraire
....

PRA LAVAR MINHA ROUPA NÃO TEM SABÃO
Pra lavar minha roupa não tem sabão,
O não tem sabão, colega não
Pra lavar minha roupa não tem sabão
O não tem sabão, dinheiro não
Pra lavar minha roupa não tem sabão
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Traduction : Marlen 2007
JE N’AI PAS DE SAVON POUR
LAVER MES HABITS
Il n’y a pas de savon pour laver ma
lessive
n’y a pas de savon, mon pote
....
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O não tem sabão não tem sabão
Pra lavar minha roupa não tem sabão
O não tem sabão, colega não
Pra lavar minha roupa não tem sabão

QUE BARULHO E ESSE...
Que barulho é esse
é um tal de zum zum zum?
Que barulho é esse
é um tal de zum zum zum?
Foi o Manduca da praia
que acabou de matar um
Quando a policia chegou
foi um tal de auê auê
Vamos embora seu moço
que esta briga é pra valer

Traduction : Marlen 2007
C’EST QUOI CE BRUIT?
C’est quoi ce bruit
c’est du genre pst-pst-pst...
Manduca da praia
venait de tuer quelqu’un
Quand la police est arrivée
il y avait un tel bruhaha
On y va mon gars,
Cette dispute est pour de vrai.

Que barulho é esse
é um tal de zum zum zum?
Que barulho é esse
é um tal de zum zum zum?
Foi o Manduca da praia
que acabou de matar um
Quando a policia chegou
foi um tal de auê auê
Vamos embora seu moço
que esta briga é pra valer

QUEM É VOCÊ
Quem é você, oh que vem de lá ?
Quem é você, oh que vem de lá ?
Vim da Bahia me apresentar
Vim da Bahia me apresentar
Do meu Berimbau, eu vou falar
Do meu Berimbau, eu vou falar
O arame, a moeda, a cabaça um pedaço de pau,
meu berimbau tocava assim
meu berimbau tocava assim
Oi dim dim dim dim dim dim
meu berimbau tocava assim
Oi dim dim dim dim dim dim

QUEM VEM LÁ SOU EU
Quem vem lá - sou eu, quem vem lá - sou eu
Berimbau bateu, capoeira sou eu.
Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu
Berimbau bateu, capoeira sou eu.
Eu venho de longe venho de Itabuna
Jogo capoeira, meu nome é Suassuna.
Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu
Berimbau bateu, capoeira sou eu.
Lá vem a cavalaría da princesa Teodora
Cada cavalo uma cela, cada cela uma senhora
Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu
Berimbau bateu, capoeira sou eu.
Sou eu, sou eu
Quem vem lá?
Mas sou eu Brevenuto
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Traduction : Marlen 2007
QUI ES-TU?
Qui es-tu qui vient de là ? ...
Je suis venu de Bahia me présenter...
De mon berimbau, je vais parler...
le fil de fer, la pièce de monnaie, la
calebasse, un bout de bois,
mon berimbau jouait ainsi
....

Traduction : Marlen 2007
QUI ARRIVE ICI, C’EST MOI
Qui arrive ici, c’est moi (2x)
Le berimbau a joué, je suis capoeiriste
...
Je viens de loin, je viens d’Itabuna
Je joue la capoeira, mon nom est Suassuna
...
La vient la cavallerie de la princesse Teodora
Chaque cheval une selle, chaque selle une
madame
...
C’est moi c’est moi
Qui vient là ?
C’est moi Brevenuto...
Monté à cheval...
en fumant une cigare... c’est moi c’est moi
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Quem vem lá?
Venho montando a cavalo
Quem vem lá?
Venho fumando charuto
Quem vem lá?
Mas sou eu, sou eu, ...

RODA BOA, RODA BOA
Roda boa, roda boa,
Aqui em Lausanne a roda é boa.
Roda boa, roda boa,
E em Belo Horizonte a roda é boa.
Roda boa, roda boa,
Em São Paulo da garoa.
Roda boa, roda boa,
No Brasil a roda é boa
Roda boa, roda boa,....

RODA MARAVILHOSA
Laaa, lauêe, lauê lauê lauê
Laaa, lauêe, lauê lauê lauê
Que som misterioso é este
que dà tanta energia
Que roda maravilhosa é esta
onde eu canto
em cada o som, em cada o tom
em cada a ginga
hà um estilo de jogo
lauê êêêêê

Laaa, lauêe, lauê lauê lauê

Traduction : Marlen 2007
BONNE RODA, BONNE RODA
Bonne roda, bonne roda,
Ici à Lausanne, la roda est bonne,
...
A Belo Horizonte...
...
Au Brésil... etc.

Traduction : Marlen 2007
RODA MERVEILLEUSE
Laaa, lauê....
Quel son mystérieux est-ce
qui donne autant d’énergie
Quelle roda merveilleuse est-ce
où je chante
en chaque son, en chaque ton
en chaque ginga
il y a un style de jeu
...
Bem-ti-vi (oiseau) a roucoulé...

la la ê lauê

Laaa, lauêe, lauê lauê lauê
Bem-te-vi gruou gruou
Bem-te-vi gruou gruou
lauêê ê ê ê
Laaa, lauêe, lauê lauê lauê

SACODE A POEIRA
Eh sacode a poeira,
embalança, embalança, embalança
Eh sacode a poeira,
embalança, embalança, embalança
Berimbau é feito de biriba,
uma cabaça bem maneira
Mestre Bimba que me deu
Entra na roda, abre o peito e sai falando,
toca Iuna e Banguela
mostre o som que Deus lhe deu,
Camarada
Eh sacode a poeira,
embalança, embalança, embalança
Casa de ferreiro espeto de pau
Não se meta comigo se vais se dar mal
Se me dê uma armada
Eu dou uma rasteira
Se não der na capoeira
Eu dou de berimbau
Camarada
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Traduction : Marlen 2007
SECCOUE LA POUSSIERE
Eh, seccoue la poussière,
bouge-balance...
Berimbau est fait de biriba (bois)
une calebasse de bonne manière
Mestre Bimba me l’a donnée
Entre dans la roda, ouvre la poitrine e
commence à parler
joue Iuna et Banguela
montre le son que Dieu t’a donné,
Camarade
...
Maison de forgeron, broche à lutter
Ne me cherche pas, tu vas te planter
Se tu me donnes une armada
Je donne un râpé
Se tu me donnes pas dans la capoeira
Je te donne une de berimbau, camarade...
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Eh sacode a poeira, embalança, embalança, embalança

SAI SAI CATARINA
Sai, sai, Catarina, sai do mar
venha ver Idalina
sai, sai,Catarina
saia do mar venha ver, venha ver
sai, sai, Catarina
oi catarina, venha ver
sai, sai, Catarina
sai do mar, venha ver, venha ver
sai, sai, Catarina
saia do mar, Idalina vem ver
sai, sai, Catarina
venha ver, venha ver,
venha ver, venha ver
sai, sai, Catarina

SAMBA MOLEQUE
(Autor : Formado Azul)
São José cadê o recado
Que São Pedro mandou você me dà
Recado é esse... meu amigo
O que São Jorge mandou pagar
Dois berimbau e um atabaque
Para a roda que vai ter là
Samba de roda, maculelê e capoeira
Por favor não faça asneira
Para a roda começar
Samba, samba, samba capoeira
Samba, samba, samba camarà
Samba, samba, samba capoeira
Samba, samba, samba camarà
Que o samba vem no pé
e na mente a capoeira
Samba, samba, samba capoeira
Samba, samba, samba camarà (2x)
Samba menino mostre que você é bamba
Mostra que o corpo balança
Sem se quer escorregar

Traduction : Marlen 2007
SORS SORS CATARINA
Sors, sors Catarina, sors de la mer
viens voir Idalina
...
sors de la mer, viens voir viens voir...

Traduction : Marlen 2008
DANSE LA SAMBA, GAMIN
Saint Josef, où est le message
que Saint Pierre t’a demandé à me le donner?
Voilà le message... mon ami
Ce que Saint George à fait payer
Deux berimbaus et un atabaque
Pour la roda qu’il va y avoir
Du samba de roda, maculelê et capoeira
S’il te plaît, ne fais pas d’âneries
Pour que la roda puisse commencer
....
Que la samba vienne dans le pied
et dans l’esprit, la capoeira
...
Danse la samba, gamin, montre que tu es sympa
Montre que le corps balance
Sans pourtant glisser
Danse la samba, gamin, montre que tu es sympa
Dans la roda de samba
le capoeiriste va danser la samba

Samba menino mostre que você é bamba
Dentro da roda de samba
O capoeira vai sambà
Samba, samba, samba capoeira
Samba, samba, samba camarà (2x)
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SAUDADES DE EZIQUIEL
Ele veio da ilha de Maré
no saveiro do Mestre João
Levantou a Capoeira
Encantou com a sua maneira
de cantar com coração
Ele veio da ilha de Maré
no saveiro do mestre João
Levantou a Capoeira
Encantou com a sua maneira
de cantar com coração
Mestre você fez história
Quem te conheceu têm você na memória
Saudade se chama Eziquiel
é um amigo de fé
E é para homem e mulher
Ele veio da ilha de Maré
no saveiro do mestre João
Levantou a Capoeira
Encantou com a sua maneira
de cantar com coração
Foi morar lá na Preguiça
se criou na Conceição
Mas viveu lá no Cabula
até hoje me encabula
Ter apertado a sua mão
Ele veio da ilha de Maré
no saveiro do mestre João
Levantou a Capoeira
Encantou com a sua maneira
de cantar com coração
A lua branca vai iluminar
novos caminhos pra você
Vai em paz guerreiro amigo
Um abraço ao mestre Bimba
Um dia gente se vê
Ele veio da ilha de Maré
no saveiro do mestre João
Levantou a Capoeira
Encantou com a sua maneira
de cantar com coração

Traduction : Marlen 2007
NOSTALGIE (Hommage) DE EZIQUIEL
Il est venu de l’Ile de Maré
dans la péniche de Mestre João
Il a fait monter la Capoeira
Il a enchanté avec sa façon
de chanter avec coeur
...
Mestre, tu as fait l’histoire
Qui t’as connu, te garde en mémoire
Nostalgie s’appelle Eziquiel
est un ami de foi
et est pour homme et femme
....
Il est allé habiter là à Preguiça (quartier)
il a grandi à Conceição
Mais il a vécu là à Cabula
jusqu’à aujourd’hui je suis ému
de t’avoir serré la main
....
La lune blanche va illuminer
de nouveaux chemins pour toi
Va en paix, guerrier, ami
Salue-moi Mestre Bimba
Un jour, on va se voir
...

SEM CAPOEIRA EU NAO POSSO VIVER
Sem capoeira eu não posso viver
Sou peixe fora do mar
Passarinho sem voar
Dia sem escurecer
Sem capoeira eu não posso viver
Sou peixe fora do mar
Passarinho sem voar
Dia sem escurecer
Mesmo rastejando vou
Agacho pra jogar
Peço ao berimbau que toca
E a Deus pra me olhar
Sem capoeira eu não posso viver
Sou peixe fora do mar
Passarinho sem voar
Musicas ACL, nov 07, mgl

41

Dia sem escurecer
Posso ficar sem comer
Nem água eu beberei
Sem capoeira não fico
Porquê senão eu morrerei
Sem capoeira eu não posso viver
Sou peixe fora do mar
Passarinho sem voar
Dia sem escurecer
Peixe fora da água morre
O dia tem que escurecer
E eu sem capoeira
Não sei o que vou fazer
Sem capoeira eu não posso viver
Sou peixe fora do mar
Passarinho sem voar
Dia sem escurecer
Passarinho sem voar
Eu sem minha capoeira
Passarinho bate asa
Eu fiquei nessa tristeza
Sem capoeira eu não posso viver
Sou peixe fora do mar
Passarinho sem voar
Dia sem escurecer

Traduction : Marlen 2007
JE NE PEUX PAS VIVRE SANS LA CAPOEIRA
Je ne peux pas vivre sans la capoeira
Je serais un poisson hors de la mer
Un oiseau sans voler
Le jour sans la nuit
...
Même en rampant j’irai
Abaissé pour jouer
Je demande au berimbau qui joue
et à Dieu de veiller sur moi
...
Je peux vivre sans manger
Je ne boirai même pas de l’eau
Mais sans la capoeira je n’existe pas
Parce qu’autrement, je mourerais
...
Le poissons hors de l’eau meurt
Le jour doit se transformer en nuit
Et moi sans la Capoeira
Je ne saurais pas que faire
...
L’oiseau sans voler
Moi sans ma Capoeira
L’oiseau bouge les ailes
Moi, je suis resté dans cette tristesse...

SINHÔ SÃO BENTO
e a cobra me morde
sinhô são bento
a cobra me morde
sinhô são bento
mas que cobra danada
sinhô são bento
ela é venenosa
sinhô são bento
a cobra me morde
sinhô são bento
oi, cuidado com a cobra
sinhô são bento
essa cobra é valente
sinhô são bento
bota veneno na gente
sinhô são bento
oi que cobra malvada
sinhô são bento
esta cobra danada
sinhô são bento
oi, cuidado com ela
sinhô são bento
te morde na canela
sinhô são bento
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Traduction : Marlen 2007
SEIGNEUR SAO BENTO
Et le serpent me mord
Seigneur Sao Bento
...
Mais quel sacré serpent...
Il est véneneux...
le serpent me mord
attention du serpent...
ce serpent est vaillant...
nous met du poison...
oi quel serpent mal...
ce sacré serpent...
Oi, faites attention à lui
il te mord dans le jarret
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SOU CAPOEIRA
(AUTOR : Suassuna)
Sou Capoeira olha eu sei que sou
Eu vim aqui foi para jogar
Faço bonito so porque tenho talento
E solto meus movimentos
Com a voz no coração
Que amor é esse que trago no coração
Uma alegria uma vontade de gingar
São Bento Grande, Iuna, Cavalaria
Quando toca me arrepia
Hoje é dia de jogar
E ou cantador solta a voz pro povo ouvir
Berimbau viola, forma a roda e marca o som
A meia-lua, é ligeira e corta o vento
Capoeira joga dentro
como meu mestre me ensinou
Sou Capoeira olha eu sei que sou
Eu vim aqui foi para jogar
Faço bonito so porque tenho talento
E solto meus movimentos
Com a voz no coração
E um Capoeira é astuto e velhaco
E inimigo do perigo e confusão
Pois ele sabe o valor de uma vida
Por isso corre de briga
E quer mais é vadiar
Sou Capoeira olha eu sei que sou
Eu vim aqui foi para jogar
Faço bonito so porque tenho talento
E solto meus movimentos
Com a voz no coração

Traduction : Marlen 2008
JE SUIS CAPOEIRISTE
Je suis capoeiriste, tiens, je sais que je
sais que je le suis
Je suis venu ici pour jouer
Je le fais beau uniquement parce que j’ai
du talent
Et je lâche mes mouvements
Avec la voix dans le coeur
Quel amour que je porte dans le coeur
Une joie, une volonté pour jouer
São Bento Grande, Iuna, Cavalaria (rythmes)
Quand ça joue, j’ai des frissons
C’est le jour pour jouer
Et le chanteur sort sa voix pour le peuple
Berimbau viola, forme une roda et marque le
son
La demi-lune est rapide et coupe le vent
Capoeira se joue dedans
Comme mon maître me l’a enseigné
....
Et un capoeiriste est malin et lutin
il est l’ennemi du danger et de la confusion
Puisqu’il connaît la valeur d’une vie
Pour cela il évite la bagarre
Et ne cherche qu’à s’amuser

SOU CAPOEIRA E PEGO NA VIOLA
(Autor : Fanho)
Sou Capoeira e pego na viola
Sou Capoeira e pego na viola
Se essa roda ficar boa não vai terminar agora
Se essa roda ficar boa não vai terminar agora
Não vai terminar agora
Não vai terminar agora
Não vai terminar agora
Não vai terminar agora
Toquei berimbau e cantei pra Iaià
Toquei berimbau e cantei pra Iaià
Na roda de capoeira eu quero ver gunga falar
Na roda de capoeira eu quero ver gunga falar
Eu quero ver gunga falar
Eu quero ver gunga falar
Eu quero ver gunga falar
Eu quero ver gunga falar
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Traduction : Marlen 2007
JE SUIS CAPOEIRISTE ET JOUE DE LA
VIOLA
Je suis un capoeiriste et je joue de la viola
...
Si cette roda devient bonne, elle ne va
pas s’arrêter maintenant
Elle ne va pas s’arrêter maintenant...
J’ai joué au berimbau et chanté à Iaià (ma
maîtresse)...
Dans la roda de capoeira, je veux
entendre le gunga jouer...
Je veux entendre le gunga jouer...
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TURMA BOA
(Autor : Mão Branca)
Que turma é essa, que turma boa
Cuidado moço com o balanço da canoa
Subi a serra, desci ladeira
Vi uma turma que jogava capoeira
Que turma é essa, que turma boa
Cuidado moço com o balanço da canoa
Jogou angola e regional
Tocou pandeiro, atabaque e berimbau
Que turma é essa, que turma boa
Cuidado moço com o balanço da canoa
Subi a serra, desci ladeira
Vi uma turma que jogava a noite inteira
Que turma é essa, que turma boa
Cuidado moço com o balanço da canoa
Olélé olala
Entra na roda quero ver você jogar
Olélé olala
Na capoeira quero ver você cantar
Olélé olala
Entra na roda quero ver você jogar
Olélé olala

UM POUQUINHO DE DENDÊ
Eu vim aqui buscar
um pouquinho de dendê
Eu vim aqui buscar
um pouquinho de dendê
Pra passar do berimbau
um pouquinho de dendê
Pra passar do berimbau
um pouquinho de dendê
Pra passar do atabaque
um pouquinho de dendê
Pra passar do atabaque
um pouquinho de dendê
Pra passar do agogê
um pouquinho de dendê
Pra passar do agogô
um pouquinho de dendê

VEJA, VEJA
Veja, veja Veja iaià
Aiaiaiaiai
Veja, veja Veja iaià
Aiaiaiaiai
O menina linda do Ilê Ayê aiaiai
Aiaiaiaiai
Vou cantar vou jogar so prà você aiai
Aiaiaiaiai
Là encima tem uma vista boa
Aiaiaiaiai
Là embaixo tem uma lagoa
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Traduction : Marlen 2008
UN BON GROUPE
Quel groupe, quel bon groupe,
Fais attention, petit garçon, du balancement de la
barque
Je suis monté la sierra, descendu la pente
J’ai vu un groupe qui jouait la capoeira
...
(Ils ont) joué l’angola et regional
Au Pandeiro, Atabaque et Berimbau
...
Je suis monté la sierre, descendu la pente,
J’ai vu un groupe qui jouait toute la nuit
...
...Entre dans la roda, je veux te voir jouer
...
...dans la capoeira, je veux te voir chanter...

Traduction : Marlen 2008
UN PEU DE DENDÊ
Je suis venu ici pour chercher
um peu de dendê (huile de palmier)
...
Pour le passer sur mon berimbau
um peu de dendê...
...etc....

Traduction : Marlen 2008
REGARDE, REGARDE
Regarde, regarde, regard iaia
....
Ô jolie fille de l’Ilé Ayê (endroit)
...
Je vais chanter et jouer pour toi..
Là en haut il y a une belle vue
...
Là en bas il y a une lagune
...
Là en haut il y a la lune
Pour voyager
Là en bas il y a la mer
pour nager
....
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Aiaiaiaiai
Là encima tem a lua
Para viajar
Là embaixo tem o mar
Para nadar
Veja, veja
Veja iaià
Aiaiaiaiai
Veja, veja
Veja iaià
Aiaiaiaiai

VIM PARA A BAHIA
Vim para Bahia para lhe ver
Vim para Bahia para lhe ver
Vim para Bahia para lhe ver, pra lhe ver..(4x)
Vim para Bahia para lhe ver
Vim para Bahia para lhe ver
Vim para Bahia para lhe ver, pra lhe ver..(4x)
Pra lhe ver, Pra lhe ver
Pra lhe ver, Pra lhe ver, Pra lhe ver
Pra lhe ver, Pra lhe ver
Pra lhe ver, Pra lhe ver, Pra lhe ver
Oi
Tava là na praia da Ribeira
Là na Bahia que é terra de muito axé
Minha mãe é uma pobre lavadeira
Que trabalha o dia inteiro
Na colheita de café
Vim para Bahia para lhe ver
Vim para Bahia para lhe ver
Vim para Bahia para lhe ver, pra lhe ver..(4x)
Vim para Bahia para lhe ver
Vim para Bahia para lhe ver
Vim para Bahia para lhe ver, pra lhe ver..(4x)
Pra lhe ver, Pra lhe ver
Pra lhe ver, Pra lhe ver, Pra lhe ver
Pra lhe ver, Pra lhe ver
Pra lhe ver, Pra lhe ver, Pra lhe ver

Traduction : Marlen 2008
JE SUIS VENU A BAHIA POUR TE VOIR
Je suis venu à Bahia pour te voir
...
Oi,
j’étais là à la plage de la Ribeira (lieu)
là à Bahia qui est une terre avec beaucoup
d’énergie
Ma mère est une pauvre femme à lessive
qui travaille toute la journée
à la récolte du café.
....

VOU VADIAR
Vou vadiar, vou vadiar
Traduction : Marlen 2008
vou vadiar nesta roda, vou vadiar – eu vou
JE VAIS GLANDER (M’AMUSER)
Vou vadiar, vou vadiar
Je vais glander (m’amuser), ... dans cette
vou vadiar nesta roda, vou vadiar
roda,– je
Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar nesta roda, vou vadiar
euvais
voum’amuser
....
Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar nesta roda, vou vadiar
Ici à Lausanne... etc.
Aqui em Lausanne
Vou vadiar
E em São Paulo
Vou vadiar
e em Belo Horizonte
Vou vadiar
E em Berne
Vou vadiar
Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar nesta roda, vou vadiar – eu vou
Musicas ACL, nov 07, mgl

45

ADEUS (Boa Viagem)
Adeus adeus
Boa viagem
Eu vou me embora
Boa viagem
Adeus, adeus
Boa viagem
Eu vou
Boa viagem
Eu vou, eu vou
Boa viagem
Eu vou-me embora
Boa viagem
Eu vou agora
Boa viagem
Eu vou com Deus
Boa viagem
E com Nossa Senhora
Boa viagem
Chegou a hora
Boa viagem
Adeus...
Boa viagem

Traduction : Marlen 2008
ADIEU (BON VOYAGE)
Adieu Adieu,
Bon voyage
Je m’en vais
Bon voyage
Je vais...
Je vais avec Dieu...
Et avec Notre Dame...
L’heure est venue...

QUADRAS DE BIMBA
Ieee, quem foi teu mestre?
Menino, quem foi teu mestre?
(Meu) Mestre foi Salomão
(Sou) discípulo que aprendo
(Sou) Mestre que dou lição,
O mestre que me ensinou,
Que veio da Conceição.
Só devo é o dinheiro,
saúde e obrigação,
O segredo de São Cosme
Mas quem sabe é São Damião,
camara!
Agua de beber...EêAruandê... Aiaiai camaradinha... Como vai a escola ( ?)...
Oi aprender a lei...(... ?)..Ai facad de ponta.. Sabe furar... Quer me matar...
Viva Deus do Céu... Viva meu Mestre... Quem me ensinou... Aiaiai a
malandragem... Yà volta do mundo..
Valha-me Nossa Senhora,
Mãe de Deus Criador!
Nossa Senhora me ajude,
Nosso Senhor me ajudou,
camarada...
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Agua de beber... Aruandê... Joga pra là... Tempo de mandinga... A é
mandingueiro... é é cabeceiro... Sabe jogar... Aiaiai a capoeira... aéé
Regional... aéê volta do mundo...
Eee ontem esteve aqui
Capenga ontem esteve aqui
deu dois mil reis a papai,
deu três mil reis a mamãe
Café a açucar a vovó,
deu dois vintes a mim,
Sim senhor, meu camarada
quando eu entra, você entra,
quando eu sair, você sai.
Passar bem passar mal,
Mas todo no mundo e passar,
camarada
E e! agua de beber, camarada... Galo cantou... aué cocorocou... Yê faca de
ponta.... jà sabe furar... goma de gomar... ferro de bater... aiaiai agua pra
lavar... agua de beber... Viva Deus do Céu... Viva meu Mestre... Oia quem me
ensinou... Aiaiai a malandragem... aiai volta do mundo...
Eee na minha casa,
Estava na minha casa
sem pensar, sem imaginar
o governo me chamar
para ajudar a vencer
Mas a guerra do Paraná,
a ha ha...
agua de beber... Aruandê... Quer me vender... na falsidade... Viva Deus do
Céu... viva meu Mestre... Quem me ensinou... Aiai ai a malandragem... agua
de beber... agua pra lavar... volta do mundo...
No dia que amanheço
Dentro de tabaianinha
Homem não monta cavalo,
Mulher não deita galinha
As verdades que estão rezando
discrete da ladainha, haha...
agua de beber... Aruandê... Quer me vender... Ié na falsidade... Viva Deus do
Céu... Viva me Mestre... Quem me ensinou... aiaiai a malandragem.. joga pra
là... joga pra cà... Volta do mundo...
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MACULELÊ
Traduction : Marlen 2008
BONNE NUIT
Bonne nuit pour qui c’est bonne nuit
Bonjour pour qui c’est bonjour
La bénédiction que mon père bénit
Maculelê est le roi de la vaillance

BOA NOITE
Boa noite pra quem é de boa noite
Bom dia pra quem é de bom dia
A benção meu papai abença
Maculelê é o rei da valentia
Boa noite pra quem é de boa noite
Bom dia pra quem é de bom dia
A benção meu papai abença
Maculelê é o rei da valentia

Traduction : Marlen 2008

TINDOLELE CAUIZA
Tindolelê auê cauiza
Tindolelê sangue reá
Meu pai é filho eu sou neto de Aruanda
Tindolelê auê cauiza
Tindolelê auê cauiza
Tindolelê sangue reá
Meu pai é filho eu sou neto de Aruanda
Tindolelê auê cauiza
SOU EU
Sou eu, sou eu
Sou eu Maculelê sou eu
Sou eu, sou eu
Sou eu Maculelê sou eu
Nos viemos de Mato Grosso
Somos caboclos da Mata Reá

TINDOLELE CAUIZA (du Yoruba?)
Tindolelê auê cauiza
Tindolelê, du sang royal
Mon père est fils, je suis petit-fils d’Aruanda
...

Traduction : Marlen 2008

C’EST MOI
C’est moi, c’est moi,
C’est moi le Maculelê, c’est moi
...
Nous sommes venu de Mato Grosso (état au Brésil)
Nou sommes des Caboclos (métis Indien-Blanc) de la
forêt royale...

Sou eu, sou eu
Sou eu Maculelê sou eu
Sou eu, sou eu
Sou eu Maculelê sou eu

CLAREAR DA LUA
Eu vim pela mata eu vinha
Eu vim pela mata escura
Eu vi seu Maculelê
No clarear no clarear da lua
Eu vim pela mata eu vinha
Eu vim pela mata escura
Eu vi seu Maculelê
No clarear no clarear da lua

Traduction : Marlen 2008

AU CLAIR DE LUNE
Je suis venu par la forêt
Je suis venu par la forêt obscure
Je t’ai vu, Maculelê
au claire de la lune

EU VENHO DE LONGE

Traduction : Marlen 2008

Eu venho de longe
Sem conhecer ninguém
Venho colher as rosas
Que nas roseiras tem
Como é seu nome
Maculelê
Torne à dizer
Maculelê
Quem não me conhece

Je viens de loin
Sans connaître personne
Je viens cueillir des roses
Qu’il y a aux rosiers
Comment tu t’appelles – Maculelê
Dis-le moi à nouveau – Maculelê
Qui ne me connaît pas – Maculelê
Viens connaître – Maculelê

Musicas ACL, nov 07, mgl

JE VIENS DE LOIN

48

Maculelê
Venha conhecer
Maculelê

NOEL NOEL
Noel Noel
Noel em sua barca é vem
Na aldeia do caboclo
Completa sem mais ninguém
Noel Noel
Noel em sua barca é vem
Na aldeia do caboclo
Completa sem mais ninguém
CASA SANTA
Deus vos salve casa santa
Onde Deus fez a morada
Onde mora o caliz bento
E a hostia consagrada
Deus vos salve casa santa
Onde Deus fez a morada
Onde mora o caliz bento
E a hostia consagrada

Traduction : Marlen 2008

NOEL NOEL
Noel Noel
Noel vient dans sa barque
Dans le village du Caboclo (métis Indien-Blanc)
Il y va tout seul ( ?)

Traduction : Marlen 2008

SAINTE MAISON
Que Dieu sauve la sainte maison
Où Dieu a fait sa demeure
Où se trouve le saint calice
et l’hostie sacrée

Traduction : Marlen 2008

LOUVAÇÃO A NOSSA SENHORA

LOUANGE DE NOTRE DAME

Nóis somos pretos da Cabinda de Luanda
A Conceição viemos louvá
Aruanda ê ê ê
Aruanda ê ê à
Nóis somos preto da Cabinda de Luanda
A Conceição viemos louvá
Aruanda ê ê ê
Aruanda ê ê à

Nous sommes des noirs de Cabinda de Luanda
Venus pour louer la Conception
Aruanda êê...

EU SOU MENINO

Traduction : Marlen 2008

Eu sou um menino
Minha mãe soube me educá
Chegando em terras alheias
Pisa no chão devagá
Eu sou um menino
Minha mãe soube me educá
Chegando em terras alheias
Pisa no chão devagá

JE SUIS UN GARÇON
Je suis un garçon
Ma mère a su m’éduquer
Lorsque tu arrives à des terres étrangères
Mets ton pied gentiment
...

MACULELE NÃO ME MATE O HOMEM
Maculêlê não me mate o homem
Ele é meu parente, não me mate o homem
Maculêlê não me mate o homem
Ele é meu compadre, não me mate o homem
Maculêlê não me mate o homem
Ele é meu amigo, não me mate o homem
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Traduction : Marlen 2008

MACULELÊ, NE ME TUE PAS CET
HOMME
Maculelê, ne me tue pas cet homme
Il est un parent à moi, ne me le tue pas
...le parrain de mon enfant...
...mon ami...
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MACULELE NO CANAVIAL

Traduction : Marlen 2008
Maculelê jurou vingança
MACULELÊ AU CHAMP DE CANNE SUCRE...
e diz que a dança que ele dança é mortal Maculelê a juré vengeance
Maculelê jà é folclore
et a dit que la danse qu’il danse est mortelle
Mas ja foi luta no canavial
Maculelê est déjà de la folclore
Mais a déjà été de la lutte au champs de canne à
Ô lê lê maculelê
sucre
Vamos vadiar
...
Ô lê lê maculelê
On va glander...
Lá no canaviál
là au champs de canne à sucre...

A FLOR DA JUREMA
Você bebeu Jurema, você bebeu Jurema
Você se embriagou
Com a flor do mesmo pau
Vosmicê se alevantou
Com a flor do mesmo pau
Vosmicê se alevantou
Com a flor do mesmo pau

Traduction : Marlen 2008

LA FLEUR DE JUREMA (PLANTE)
Tu as bu de la Jurema...
Tu t’es soulé
Avec la fleur du même bois
Tu t’es relevé
...

DOIS GUERREIROS

Traduction : Marlen 2008
Eu vi a luta
DEUX GUERRIERS
Eu ‘tava là
J’ai vu la lutte
Eu vi a luta
j’étais là
Eu ‘tava là
...
Dois guerreiros se pegando dentro do Canaviá
Deux guerriers qui s’attaquaient dans
Dois guerreiros se pegando dentro do Canaviá
le champs de canne à sucre...
Um ‘tava Maculelê
L’un était Maculelê
na terra do Mangangá
sur la terre de Mangangà (héros)
um gritou para o outro
un a crié à l’autre
Tumba é caboclo
La tombe et le Caboclo
Tumba la e cá
La tombe là et ici
Tumba é guerreiro
La tombe est le guerrier...
Tumba la e cá
La tombe est ?...
Tumba é papó
Ne me laisse pas seul...
Tumba la e cá
La tombe est Santo Amâro
Não me deixe só
...
Tumba la e cá
Tumba é caboclo
Tumba la e cá
Tumba é Santo Amâro
Traduction : Marlen 2008
Tumba la e cá
LA TRIBU
Tumba é papó
Un beau jour dans sa cabane, un guerrier
Tumba la e cá
a été attaqué par une tribu pour de vrai
Não me deixe só
Il a pris deux bâtons, est parti en saut
Tumba la e cá
périlleux et a crié « Saute mon gars, je
suis Maculelê ! »
A TRIBO
....
Certo dia na cabana um guerreiro
Saute là que je saute ici
Foi atacado por uma tribo pra valer
Que je suis Maculelê
Pegou dois paus, saiu de salto mortal
Saute là que je veux voir
e gritou “Pula menino que eu sou maculelê”
Que je suis Maculelê
Certo dia na cabana um guerreiro
Saute par là pour toi
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Foi atacado por uma tribo pra valer
Pegou dois paus, saiu de salto mortal
e gritou “Pula menino que eu sou maculelê”
Pula là que eu pulo ca
Que eu sou maculelê
Pula là que eu quero ver
Que eu sou maculelê
Pula là para você

O CORTE NA SAMBAMBAIA
Eu dei um corte de facão na sambambaia
Maculelê que é bom, também não falha
Eu dei um corte de facão na sambambaia
Maculelê que é bom, também não falha

SAI SAI SAI
Sai sai sai
é boa noite meu senhor
sai sai sai
é boa noite minha senhora
sai sai sai

Traduction : Marlen 2008
LA COUPE A LA FOUGERE
J’ai fait une coupe à la fougère
Macuelê qui est bien, ne rate pas non plus

Traduction : Marlen 2008
SORS SORS SORS
Sors sors sors
C’est l’heure de la bonne nuit, Monsieur
...
C’est l’heure de la bonne nuit, Madame

PUXADA DE REDE
MINHA JANGADA
Minha jangada vai sair pro mar
Vou trabalhar
Meu bem querer
Se Deus quiser
Quando eu voltar do mar
Um peixe bom
Que vou trazer
Meus companheiros
Também vão voltar
E a Deus do céu vamos agradecer
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Traduction : Marlen 2008
MA JANGADA (Voillier du Nordeste)
Ma jangada va partir à la mer
Je vais travailler
Mon bien-chéri
Se Dieu le veut bien
Lorsque je reviens de la mer
Un bon poisson
Je vais apporter
Mes compagnons
Vont aussi rentrer
Et à Dieu du Ciel nous allons remercier
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