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Menino não fica na rua
Capoeira é melhor pra você
Nas rodas tem tanta malícia, mandinga
E muito mais pra aprender pra você

Junge, bleib nicht auf der Straße
Capoeira ist besser für dich
In den Rodas gibt es viel Malícia, Mandinga
Und noch viel mehr für dich zu lernen

Coro:
Vem cá, vem cá, vem cá
Vem cá pra jogar capoeira
Vem cá, vem cá, vem cá
Vem cá pra tocar berimbau

Chor:
Komm her, komm her, komm her
Komm her, um Capoeira zu spielen
Komm her, komm her, komm her
Komm her, um Berimbau zu spielen

Capoeira é antiga arte
Capoeira tem muito valor
Sem ela eu não viveria, menino
Meu mestre me sempre falou

Capoeira ist eine alte Kunst
Capoeira ist viel wert
Ohne sie würde ich nicht leben, Junge
Hat mein Meister mir immer gesagt

Vem cá pra jogar capoeira
Vem cá pra tocar berimbau
Agogô, atabaque, pandeiro, pra cantar
E bater na palma da mão

Komm her, um Capoeira zu spielen
Komm her, um Berimbau zu spielen,
Agogô, Atabaque, Pandeiro, zum Singen
Und in die Hände zu klatschen

Lá no céu tem três estrelas
Todas três em carrerinha
Uma é pra mim, uma é pra você, menina
E a outra vai ficar sozinha

Am Himmel sind drei Sterne
Alle drei in einer Reihe
Einer ist für mich, einer ist für dich, Mädchen
Und der andere bleibt alleine

Vem cá
Autor: Graduado Garrafão (ABADÁ Stuttgart)
Português

English

Menino não fica na rua
Capoeira é melhor pra você
Nas rodas tem tanta malícia, mandinga
E muito mais pra aprender pra você

Boy, don't stay on the streets
Capoeira is better for you
In the rodas there is much malicia, mandinga
And much more for you to learn

Coro:
Vem cá, vem cá, vem cá
Vem cá pra jogar capoeira
Vem cá, vem cá, vem cá
Vem cá pra tocar berimbau

Chorus:
Come here, come here, come here
Come here to play capoeira
Come here, come here, come here
Come here to play berimbau

Capoeira é antiga arte
Capoeira tem muito valor
Sem ela eu não viveria, menino
Meu mestre me sempre falou

Capoeira is an old art
Capoeira is of value
Without her I wouldn’t live, boy
My master always told me

Vem cá pra jogar capoeira
Vem cá pra tocar berimbau
Agogô, atabaque, pandeiro, pra cantar
E bater na palma da mão

Come here to play capoeira
Come here to play berimbau,
Agogo, Atabaque, Pandeiro, to sing
And to clap the hands

Lá no céu tem três estrelas
Todas três em carrerinha
Uma é pra mim, uma é pra você, menina
E a outra vai ficar sozinha

In the sky there are three stars
All three are in a row
One is for me, one is for you, girl
And the other one will stay alone

