
 



O REGGAE DA LIBERTAÇÃO 
sonho do escravo  

Manoel Caculé 
(93) 

Sol  Re      Fa Sol 
         Fa 
Sonhei Mamãe África 
        Sol 
e Você no meu navio 
deixei Porto Seguro 
fui subindo pelo rio. 
Mãe África! 
Mãe África! 
Será que o branco  
vale mais que filho teu? 
Mãe África! 
Mãe África! 
escravizada 
e criada no Brasil.  

Levado para o campo 
lá na seca do interior 
dormia na senzala 
esperando a luz do sol. 
Mãe África! 
Mãe África! 
A tua tribo agora   
mora no Sertão. 
Mãe África! 
Mãe África! 
Exploraram  
a tua cor e o teu suor.   

Jah! Jah! 
O reggae da libertação  
Jah! Jah! 
Acaba toda escravidão  
Jah! Jah! 

Acaba minha solidão  
Jah! Jah! 
Sonhando com Você  
da Mãe África! 
a saudade me matou  
da Mãe África! 
Vem vem meu beija-flor!  
da Mãe África! 
Vem vem meu beija-flor!  

Cansei de Dona Rosa 
e fugi de Jacaré 
achei a liberdade 
na lagoa de Caculé. 
Mãe África! 
Mãe África! 
No quilombo 
do escravo Manoel.  
Mãe África! 
Mãe África! 
Perambula 
lá na curva deste rio. 

Olhei todo este encanto 
do cruzeiro da Serra Geral 
Bahia de todos Santos 
do Sagrado Coração 
Mãe África! 
Mãe África! 
A tua roda 
é o Axé dos Orixás! 
Mãe África! 
Mãe África! 
Morena América  
Acorda! Oxalá!  



2. O CAMPO DE BATALHA 
(84) 

Fa                 Do 
O campo de batalha  
             Re-      Sib 
deixa mortos 
o campo de batalha  
é dos mais fortes. 

E olha não há planta 
só ha sangue  
Uh uh uh uh  
e cheiro desta raiva 
e do enxofre.  

Mulheres que molham  
com o pranto 
o leito dos heróis 
dos filhos delas. 

A nuvem preta envolve 
e apaga os sonhos   
Uh uh uh uh 
o dia virou noite 
o chão deserto.  

No respiro deste vento 
é a Tua voz que me assalta 
e a lembrança de um tempo 
que é passado (2v) 

Não! Minha filha,  
não chore, não! 
Minha filha, não chore, não! 
Não! Minha filha,  
não chore, não! 
Não, não chore, não!  (2v) 

O campo de batalha  
deixa mortos 
o campo de batalha  
é dos mais fortes. 

Os corpos lacerados 
na poeira Uh uh uh uh  
se deixam os feridos  
pouco importa.  

No enterro tantas cruzes 
todas brancas 
um monte de medalhas  
e bate palmas. 

É sempre o inimigo 
o culpado Uh uh uh uh 
quem ganha è quem escreve 
nossa história.  

No respiro… 

Aqui cresciam sempre 
lindas flores 
na praça aqui brincavam 
as crianças. 

Falavam de mulheres  
e do que colhiam 
Uh uh uh uh  
depois jogaram bombas 
inteligentes.  

No respiro… 



3. DENTRO DE MIM 
Noite em psiquiatria 

(90) 
Fa  Do  Sol  Do  Sol 

Fa La- Do Sol (2v)  
Fa Do Sol Do (2v) 

Do                  La- 
Buscando outra estrada 
acho aquela que leva  
dentro de mim  
dentro de mim 
não consigo mais voltar. 
Já viajei muito pra fora 
não consigo parar  
por dentro de mim 
dentro de mim 
outra dose pra sair 
  
Queria olhar a lua 
e não tinha enxergado  
dentro de mim 
dentro de mim 
já demora o novo dia. 
Fugindo da saudade 
e do nada escondido  
dentro de mim  
dentro de mim 
sou escravo do passado. 
           Fa               Sol 
Com os olhos vendados 
os pulsos ligados 
quantas portas são fechadas? 
Nos muros desta noite 
nas alucinações 
quem são os meus 
fantasmas?  

Já tive o pensamento 
de uma estrada fechada  
dentro de mim 
dentro de mim 
tenho um sonho que vai 
embora. 
Senti uma grande dor 
uma ferida profunda  
dentro de mim  
dentro de mim 
eu lutei contra Você. 

Preciso só de um passo 
para apagar a mente 
Você estará comigo? 
Também esta manhã 
ao levantar do sol 
pergunto: mas porquê? 
   Do          Fa 
Dentro de mim 
buscando outra estrada 
dentro de mim 
não consigo mais voltar 
oh iê! iê! 
Dentro de mim 
já viajei muito pra fora 
dentro de mim 
outra dose pra sair 
oh iê! iê! 
Dentro de mim 
queria olhar a lua 
dentro de mim 
já demora o novo dia 
                Sol 
oh iê! iê! Iê! 

Do Fa Do Fa Do Fa Sol 7 (2v) 



Dentro de mim 
fugindo da saudade 
dentro de mim 
são escravo do passado 
oh iê! iê! 
Dentro de mim 
já tive o pensamento 
dentro de mim 
tenho um sonho que vai embora  
oh iê! iê! 
Dentro de mim 
senti uma grande dor 
dentro de mim          
eu lutei contra Você  
                    Sol 
oh iê! iê! Iê! 

Do Fa Do Fa Do Fa Sol 7 (2v) 
Do 

Queria olhar a lua! 



4. SOU NENÊ! 
(92) 

La- Fa Sol (2v) 
Uh uh uh! (4v) 
La-     Fa  
Sou nenê! 
Sol                           Do 
Brinco e mando no mundo 
Sou nenê! 
Tenho um sonho profundo 
Sou nenê! 
Sei tocar berimbau 
Sou nenê! 
Brinco e não faço mal 
Sou nenê! 
Brinco e não faço mal 

         Fa               Do 
Nenê toca berimbau 
         Fa               Do 
Nenê dança berimbau 
Nenê berimbau 
Nenê berimbau (2v) 

La-              Fa 
Nana nana nana nenê 
La-              Fa 
Nana nana nana nenê 
Sol               La- 
Nana nenê nana  
ieh ieh ieh ieh! 
Sol              La-   Sol7 
Nana nenê nana (2v) 

La- Fa Sol (2v) 

Sou nenê! 
Jogo bola na feira 
Sou nenê! 
Quero paz e bandeira 
Sou nenê! 
Gosto de brincadeira 
Sou nenê! 
Vou dançar capoeira 
Sou nenê! 
Vou dançar capoeira 

Nenê toca berimbau… (2v) 

La- Fa Sol (2v) La- 



5. É HORA OU QUANDO É? 
Refugiado 

(96)   

Sol              Mi- 
É hora ou quando é? (2v) 

Sol  Do (8v) 

Sol              Mi- 
É hora ou quando é?  
Uh uh uh! 
É hora ou quando é?  
Uh uh uh! 
É quando a paz? 
É quando a liberdade? 
É quando a luz? 
É quando a dignidade? 

E quando retornarei  
Uh uh uh! 
e quando te encontrarei  
Uh uh uh! 
não sei o que será 
o que será de nós  
o que farei 
o que farei contigo. 

Em Deus me refugiarei  
Uh uh uh! 
Em Deus eu te amarei.  
Uh uh uh! 
Já deixei no deserto 
toda a minha mágoa 
já gritei sobre o monte 
toda a minha dor. 

Sol  Do (8v) 

É hora ou quando é?  
Uh uh uh!... 

Sol  Do (8v) 

É hora ou quando é? 

Quando eles chegaram aqui, 
Trouxeram toda perturbação 
pra nós. 
Roubaram nosso ouro, 
mataram nossa gente, 
tomaram nossa terra. 
O nosso povo tinha uma vida 
soberana dada por Tupã, por 
Deus. 
Tinha uma vida saudável, não 
tinha maldade. 
Eles trouxeram a violência e 
as doenças. 
Agora, a nossa terra Mãe, 
está toda desmatada. 

   



6. TSUNAMI DE VOCÊ 

Re Sol 

       Re Sol    Re            Sol 
Tem vida no mundo em Você 
        Re Sol    Si-                 La  
Têm luzes têm trevas no meu 
ser 
             Re  Sol 
o tempo vai  
e eu não sei  
porque me pede de esperar-Te  
mais pra lá. 

           Re                Sol 
Você é rio que derrama 
           Re                Sol 
Você é onda que inunda   
          Si-              La 
deixa portos sem navio 
          Sol                     Re Sol 
enche tudo o que é vazio (2v)  

    Re           La 
Inunda-me meu Bem  
     Re                La 
Tsunami de Você 
     Si-              La 
e leva-me contigo 
     Sol                    Re  Sol   
eterno amor Te digo. (2v) 

Si-  La  Sol  Fa#- 
Mi-  Sol  La  7  
Si-  La  Sol  Fa#- 
Mi-  La  Re  La7  

Tem vida se olho pra Você 
Mergulho e afundo sem querer 
o tempo vai  
e eu não sei 
se o Céu desceu ou se eu estou 
com Deus.  

E no fundo do oceano  
não tem jeito não tem plano 
e de todo o Teu carinho  
tem amor não tem espinho. 

Inunda-me meu Bem  
Tsunami de Você 
e leva-me contigo 
eterno amor Te digo. (2v) 

Si-  La  Sol  Fa#- 
Mi-  Sol  La  7  
Si-  La  Sol  Fa#- 
Mi-  La  Re  La7  

E no fundo... 

Si-  La  Sol  Fa#- 
Mi-  Sol  La  7  
Si-  La  Sol  Fa#- 
Mi-  La  Re    



7. VIDA DE PRECÁRIO 
(88) 

Mi-  Re  Do  Re (4v) 

Levanto muito cedo 
Nesta vida de precário 
tomo um cafezinho amargo 
pego a kombi ao Posto Zero 
“já chegou!” Uh uh! 
“Hoje o céu tá ainda escuro!” 
“Já chegou!” Uh uh! 
“Hoje o dia tá muito frio!”. 

Estrada de poeira 
salário de miséria 
chego tarde no meu prédio 
numa sala sem janela.  
“Atrasei!” Uh uh! 
“Professor eu vou embora!” 
“Atrasei!” Uh uh! 
“Professor estou com fome!” 
Você tá fora! 
Você já chora! 
Mi- Re      Do 
Você vai embora 
             Si 
com o seu futuro. 

Mi-                    Do  Re 
o beco desta vida 
                         Mi- 
o beco desta vida 
                          Do 
o beco sem saída  
Re                            Mi- 
vou pra cá e pra lá (2v) 
Mi-  Re  Do  Re (4v) 

Da primeira á quarta série 
não tem jeito de ensinar 
num sistema que te explora 
novos colonizadores.  
“E Você?” Uh uh! 
“Tá na fila ou tá fora!” 
“E Você?” Uh Uh! 
“Puxa saco vai embora!”. 

Atrasaram o meu salário  
tou comprando só fiado 
minha água tá cortada 
minha cabeça tá pirada.  
“Já parou?” Uh uh! 
“Hoje não estou com fome!” 
“Já parou?” Uh uh! 
“Amanhã já vou embora!” 
Você tá fora! 
Você já chora! 
Mi- Re          Do 
Você vai embora 
             Si 
con o seu futuro. 

Mi-                    Do  Re 
O beco desta vida 
                         Mi- 
o beco desta vida 
                          Do 
o beco sem saída  
Re                            Mi- 
vou pra cá e pra lá (2v) 

Mi-  Re  Do  Re (4v) 



8. A NOVA BABILÔNIA 
 (Bagdadad) 

(88) 

Re-  Do  Sib  La 
Re-              Do 
Será que sabe já 
        Sib         La 
o que tem neste país? 
Será que entende já  
que esta vida vai e vem? 
E não vale nada! 
Não! Não! Não!  
Não vale nada! 
Não! Não! Não! 

Tem gente que quer matar 
tem gente que quer ganhar  
tem gente que quer mais terra 
tem gente que quer mais guerra 
e não temos paz!  
Não! Não! Não!  
Não temos paz!  
Não! Não! Não! 

A nova Babilônia 
está na gente. Uh! 
A nova Babilônia 
pega fogo. Ah! 
A nova Babilônia 
está na mente. Uh! 
A nova Babilônia 
Pega fogo. Ah!  

         

Re-                    Do 
Oh, Javé! Vivo sem Você. 
Oh, Javé! Cadê minha fé? 
Teu amor é  meu apego 
        La7                Re- 
A doçura é o Teu fogo. (2v)  

Re- Do Sib La 
Re- Do Sib Re- (2v) 

Será que vai acabar 
a violência no país? 
Será que vai mudar 
a ganância na raiz? 
E não vale nada! 
Não! Não! Não!  
Não vale nada! 
Não! Não! Não! 

tem bala pra cá e pra lá 
tem bomba na rua já já 
só gente na solidão 
só mágoa no coração 
E não temos paz! 
Não! Não! Não!  
Não temos paz! 
Não! Não! Não! 

A nova Babilônia... 

Re- Do Sib La 
Re- Do Sib Re- (2v) 

A nova Babilônia... 

Re- Do Sib La 
Re- Do Sib Re- (2v) 



9. SE NESTA VIDA 
(86) 

Re-  Do  Sol  Re- (2v) 
Re-         Do         Sol 
Se nesta vida não há 
    Re- 
sentido 
Re-               Do           Sol 
se nos Teus olhos não há 
    Re- 
pedido 
Fa        Sol      Do 
se tua mão deixou 
     Mi-            Fa 
de procurar a minha 
                     Re- 
que grande loucura  
                       Do 
que grande amargura 
                Sol 
dentro de mim. 
            Re-     Sol 
E não sei o porquê 
            Re-     Sol 
e não sei o que é 
        Fa                  Sol  4 
que apaga o meu sonho. 
                 Re             Sol 
 E quando o dia fica escuro 
            Mi-         
ouço o vento  
          Fa#- 
e uma porta     
          Si-        Sol 
a Tua voz e Você 
              La7        Re 
chega perto de mim. 

Re  La7 Sol La7 (2v) 
Re-             Do         Sol 
Se nossa história não dá 
       Re- 
sossêgo 
Re-             Do      Sol 
se minha culpa jamais 
       Re- 
eu nego 
Fa         Sol     Do 
se na neblina eu 
       Mi-                     Fa 
não sigo os passos Teus 
                    Re- 
serà uma agonia 
                  Do 
que vira mania 
                Sol 
dizer-te adeus. 
        Re-            Sol 
Sentirei que o respiro 
       Re-         Sol 
deixará tanto medo 
      Fa           Sol  4 
solidão e tristeza. 
                   Re            Sol 
 E quando o dia fica escuro 
            Mi-         
ouço o vento  
          Fa#- 
e uma porta     
          Si-        Sol 
a Tua voz e Você 
           La7        Re 
chega perto de mim. 



10. JOGO SUJO 
para Gianluca Pessotto 

(74) 

Do Fa 

Alê! Oh oh! Alê! Oh oh! (2v)  

Do                      Fa 
De novo não te acho 
   La-           Sol 
e tudo vai embora 
      Fa                    Sol 
não há mais escanteio 
   Fa                  Sol        Do Sol 
o apito neste jogo não demora. 

        Do                Fa 
Uh! De novo teu esquema 
é perfeito 
de novo tá distante 
e não viu 
mas o jogo é sujo 
pra quem fica e quem 
já saiu. Uh! 
De novo já marcou  
o seu destino 
de novo já comprou 
sua passagem  
mas o jogo é sujo 
pra quem ganha e quem  
já perdeu. Uh! 

Do Fa 

De novo não entendo 
você não estava lá 
será outra jogada 
mas sua torcida hoje  
acabará. 

Uh! De novo o teu passe  
é perfeito  
de novo foi você 
que cobriu  
mas o jogo é sujo 
pra quem fica e quem  
já saiu. Uh! 
De novo ajudou  
todo mundo   
de novo eles querem 
demais 
mas o jogo é sujo 
pra quem ganha e quem  
já perdeu. Uh!  

Do Fa  



11. AI DE VOCÊS 
Lc 6,24-27 

(78) 

Re Sol 

Re  
Ai de vocês,  
     Sol 
os ricos, 
   Re           Sol 
ai de vocês (2v) 
                  Re 
porque já têm 
        Sol          Re    Sol 
a sua consolação! (2v) 
          Re 
Ai de vocês,  
       Sol 
que agora  
           Re     Sol 
têm fartura, (2v) 
                 Re 
porque vão já já 
 Sol      Re      Sol 
 passar fome! (2v) 
          Re 
Ai de vocês, 
         Sol 
que agora  
             Re   Sol 
riem sempre, (2v) 
              Re          Sol 
porque vão ficar aflitos 
            Re       Sol 
e irão chorar! (2v)  
Re                         
Ai de vocês,  

       Sol 
se todos  
          Re     Sol      
os elogiam, (2v) 
      Re 
porque  
       Sol 
era assim 
               Re                     
que os pais deles  
 Sol 
tratavam  
                     Re      Sol  
os falsos profetas. (2v) 

 Re               Sol 
Mas eu digo a vocês 

que me escutam: 
Re                       Sol 
amem os seus inimigos, 
    Re        Sol 
e façam o bem  
      Re                   Sol 
aos que odeiam vocês. 
      Re 
E desejem o bem 
       Sol                         Re  Sol 
aos que amaldiçoam vocês, 
  Re 
e rezem por aqueles 
Sol                    Re      Sol 
que caluniam vocês. (2v) 



12. SOLIDÃO * 
(66) 

Re7+ 
Levarei comigo 
Re-7 
no meu deserto 
La7      Re-7 
a Tua palavra 
            Mi-7/4 
e a Tua voz uh! 
                   Fa7+ 
a imensa areia 
            Sol         Re 
cada dia florescerá. Ah! 

Sol7+ 
Se nesta noite 
    Si-                      
nos guiarás 
Sol/Do  
até a aurora ah! 
Do 
cada Teu passo 

na escuridão uh! 
La-7 
sem ter medo 
       Re4 Re 
seguiremos. Oh! (2v) 

Re7+ 
Tu serás meu sol 
Re-7 
o meu riacho 
La7      Re-7 
serei a gota 
            Mi-7/4 
e a semente uh! 
              Fa7+ 
nas Tuas mãos 
                Sol             Re 
que para sempre cuidarás. Ah! 

* Testo inspirato ás poesias “O 
silêncio do mar” de Fiorella 
Saltarelli que desde jovem 

adoeceu de esclerose múltipla e 
ficou paralizzata na cama 

muitos anos. Tornou-se freira 
carmelitana (Irmã Ines Camilla 
o.c.d.) e faleceu na Sexta-feira 

Santa o 18 de abril de 2003.  



13. PELA TUA GRAÇA 
(90) 

Mi-  Re 
Mi-                         Re   
Eis aqui o meu pedido 
                           Do   
neste corpo lacerado  
                           Sol 
sou doente e perdido.  
Mesmo sendo nosso Deus 
Te fizestes como a gente 
como escravo obediente. 
Si-                         Mi- 
Todos nós somos culpados 
                         Do 
e não temos mais a glória 
                        Sol 
mas somos justificados 
                   Re      Do 
pela Tua graça 
     Re       Mi-     Re 
em Cristo Jesus. 
Do           Sol 
Só pela  graça 
              Re     Do 
somos livres 
   Re           Mi-   Re  Do 
em Cristo Jesus 
      Re       Mi-   Re 
em Cristo Jesus.  

Mi-                          
Quando pobre eu grito 
 Do                                 Sol   
quando pobre eu Te invoco 
       Re 
Te chamo: (2v) 
“Do mal 
de toda escravidão, 
Tu és a salvação!” (2v) 

Mi-  Re  Do  Re (2v) 

Você é Rocha eu areia 
Você a Guia dos andantes 
nesta dura caminhada. 
Mesmo sendo o Criador 
aceitou a Cruz violenta 
por amor venceu a morte. 
   
Todos nós somos culpados... 

Mi-  Re  Do  Re (2v) 

Quando pobre eu grito... 

Mi-  Re  Do  Re (2v) 



14. TRIBO DE JAVÉ 
(86) 

Re-  Sib  Do  Re-  
Re-  Sib  Do  La   
                Re- 
Vocês são filhos de Deus 
              Sib 
vocês são todos meus irmãos 
               Do  
você são luz deste mundo 
                La                      
vocês são o sal desta terra 
                     Re-  Sib  Do 
Tribo de Jahweh 
                        La     
Tribo de Jahweh. 

Serão todos aflitos 
serão todos perseguidos 
serão todos julgados  
serão todos umiliados  
em Cristo Jesus 
em Cristo Jesus. 

Nós somos filhos de Deus 
nós somos todos teus irmãos 
nós somos luz deste mundo 
nós somos o sal desta terra 
Tribo de Jahweh 
Tribo de Jahweh. 
Seremos todos aflitos 
seremos todos perseguidos 
seremos todos julgados  
seremos todos umiliados 
em Cristo Jesus 
em Cristo Jesus. 
Re-  Sib  Do  Re-  

Re-  Sib  Do  La   
             Fa                    Do              
E contra ti também teu pai  
                   Re- 
também tua mãe 
            Sib               
e contra ti também o teu  
La          Re- 
melhor amigo. 
E dos dois um será tirado 
o outro deixado 
e nos campos um será morto 
o outro curado. 

       Sib             Do 
Eu vim trazer uma espada  
              Re- 
e não a paz 
            Sib               Do 
se alguém quer me seguir    
              Re- 
tome a sua cruz. 

Quem conserva a sua vita  
vai perdê-la 
mas quem a perde  
por causa de mim  
vai encontrá-la. 

Re-  Sib  Do  Re-  
Re-  Sib  Do  La   

Vocês são… 

Re-  Sib  Do  Re-  
Re-  Sib  Do  (La) (2v) Re-


