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MESTRE DJOP BARBOSA
Brasil - BÉLGICA

Algumas Quadras de Capoeira e da Cultura Popular Brasileira
1 - Valha me Nossa Senhora }2x
Mãe de Deus o Criador
Nossa Senhora nos ajude
Nosso Senhor nos ajudou
Viva meus Deus....

2.
Perto de mim tem vizinho }2x
Que enrico sem trabalhar
Meu pai trabalhou tanto, nunca pode enricar
Não deitava uma noite, que deixe de rezar “rara”
Viva meu Deus

3.
Anu não canta em gaiola }2x
Nem bem dentro, nem bem fora
Só canta em formingueiro
Se tiver formiga hora
4.
Os olhos da cobra é verde }2x
Ainda ontém arreparei
Se reparasse a mais tempo
não amava quem amei
5

Minha mãe vou ser bombeiro }2x
Meu filho bombeiro
O bombeiro apaga o fogo,
Anda com a morte não

6
O terreiro que eu conheço }2x
Fica sete légua atrás
Sete canto, sete estrada e o meu canto deu em nada
O Banzo é que nasceu, banzo é coisa que mau trata
É saudade e faz matar

7.
A iuna é mandingueira }2x
quando cai no babedouro
Foi ligeira, foi sabida
Capoeira lhe sauvou

8.
Tirica faca de ponta }2x
Tirica faca de cortar
Corte nego de sinha, sinha
Corta nego de iaia

9.
O dia que me aborreço, dentro Itabaianinha
Homen não munta cavalo, nem mulher deita galinha
As freiras que estão rezendo, esquece da ladainha
Ave Maria de Mulher, não leva homem pró ceu
Viva meu Deus....
10.

Menino que foi seu mestre }2x
Meu mestre foi Salomão
Sou disciplo que aprendre, mestre que da lição
O mestre que me ensinou, Engenho da Conceição

…………………………………………………………………………………………

Idéias de alguns cantos de Escarnios e mau dizeres, e Cantos de Sotaque e Desafio:
1.
Meu amigo e camarada
Ouça bem o que eu vou falar
Mais vale nossa amizade que dinheiro em nosso bolso

1.A
Nossa vida é um colosso
Mais vale nossa amizade que dinheiro nosso bolso

2.
Amigo velho, se nos dois andasse junto
Cemitério da Saudade não cabia mais defunto ( Cemitério da Bahia – Cemitério de
Ixelle )
3.
No tempo que eu tinha meu dinheiro
Camarada me chama de parente
O dinheiro se acabou Camarada me chama de valente
4.
Mare de março, é mare de Guaiamu
Entre grandes e pequenos, olha não me escapa um...

5.
Santo Antonio Pequenino, amansador de burro bravo
Amansai-me o capoeira com setenta mil diabo
Pro cemitério vão se os ossos, vão seus ossos e não o meu

6.
Oração de Cipriano, Oração de São Mateus
Na hora da meia noite quem pode comigo é Deus

7
Eu como ja tô com raiva
Te dou, lumbim, sarambo e tinha
E pra acabar de te matar te piolho de galinha

8.
La pro ceu vai quem merece
Na terra vale quem tem
Mais vale nossa amizade que dinheiro em nosso bolso

9.
O que foi que a nega disse quando viu sua sinha
Uma mão me dê, me dê, outra mão dê ca, dê ca
Quando eu entrar vcoê entrar, quando eu sair você
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