New songs from Mestre Marcelo
TRAFICO DE NEGRO SE ACABOU
A muito tempo por aqui chegava
Uma terrível maudição
Ela vinha pelo mar e trazia de la
Saudade dor destruição
Trafico de negro se acabou
Tumbeiro não vai mais chega
Trafico de negro se acabou
Tumbeiro não vai mais chegar
Mancha de sangue marcou aquela Guerra
Lagrimas no porto ficou
Adeus meu pai minha mãe
Adeus meu filho meu amor
Adeus adeus não sei pra onde vou… êô
Trafico de negro se acabou
Tumberio não vai mais chegar
Trafico de negro se acabou
Tumberio não vai mais chegar
Aqui chegando era rebatizado
Pedro passava a se chamar João
Negro chegava no cais
Ave maria meu pai
E o seu passado não importava não … êô
Trafico de negro se acabou
Tumberio não vai mais chegar
Trafico de negro se acabou
Tumberio não vai mais chegar
Hoje quando o berimbau toca
Alegria invade o meu coração
Vejo o povo contente sem feitor e corrente
Adeus tumbeiro adeus escravidão… êô

PREPARE A MINHA VIOLA
Prepare a minha viola
Hoje a roda é em Amaralina
Um berimbau dois pandeiros
Homenagem ao mestre Bimba
Eu vou invocar Dona Alice
Pra fazer a mulher barbada
E quero ver só alegria

Long time ago would arrive here
A terrible misfortune
It would come through the ocean
And would bring with it
Longing pain and destruction
Slaves traffic has already ended
Tumbeiro* will no longer arrive
Blood stain marked that war
Tears stayed at the port
So long my father my mother
So long my son my love
So long so long I don’t know where I am
going
Slaves traffic has already ended
Tumbeiro* will no longer arrive
Arriving here was re-baptized
Pedro would be called João
Black would arrive at the doc
Holly lady my father
And his past was no longer important
Slaves traffic has already ended
Tumbeiro* will no longer arrive
Today when the berimbau play
Happiness invades my heart
I see people happy with no slave driver no
chains
So long Tumberio so long slavery
*Tumbeiro was the ship that brought the
slaves
Prepare my viola
Today the roda is in Amaralina
One berimbau two pandeiros
Homage to mestre Bimba
I am going to invoke Dona Alice
To prepare “Mulher Barbada”*
I want to see only happiness
Não quero ver gente de cara amarrada
(prepare)
Prepare a minha viola
Hoje a roda é em Amaralina
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Um berimbau dois pandeiros
Homenagem ao mestre Bimba
Eu quero ouvir toque de iúna
A cintura desprezada
Meia lua armada aú
O role cocorinha negativa e cabeçada
Prepare a minha viola
Hoje a roda é em Amaralina
Um berimbau dois pandeiros
Homenagem ao mestre Bimba

Don’t want to see people frowning their
face

Prepare my viola
Today the roda is in Amaralina
One berimbau two pandeiros
Homage to mestre Bimba
I want to hear iúna rhythm
And the “Cintura Despresada”**
Meia lua armada aú
O role cocorinha negativa e cabeçada
* Mulher Barbada was an alcoholic drink of
secreate ingredients that mestre Bimba
would sometimes give to his students
before they do a capoeira demostrantion
** Cintura despresada is an advanced
sequence of throws created by mestre
Bimba

LAUÊ (SER MESTRE)

To be a mestre is done with the heart

Ser mestre é difícil mas não impossível
Ser mestre exige sacríficio
Ser mestre é feito com dedicação
Ser mestre é feito com o coração… oi lele
laia.

You teaching will also learn
You teaching will do someone good
And will harvest to your students
Little bit of peace a little bit of God

La laue laue laia
Você ensinando aprende também
Você ensinando faz bem a alguém
E vai semeando ao alunos seus
Um pouco de paz um pouco de Deus

If one day I fall
Give me your hand
And help me to get up
To play capoeira

La laue laue laia
Se um dia eu cair
Me de a sua mão
Me ajuda a levanter
Pra jogar capoeira la laê laiá
La laue laue laia

To be a mestre is difficult but not impossible
To be a mestre demands sacrifice
To be a mestre is done with dedication
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