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Laroyê e Mojubá(1), liberdade(2)
Abre os caminhos pra Elza pa(3)ssar
Salve a mocida(4)de
Essa nega tem po(5)der
É luz que clare(6)ia
É samba que co(7)rre na ve(8)ia

Laroyê e Mojubá(9), liberdade(10)
Abre os caminhos pra Elza pa(11)ssar
Salve a mocida(12)de
Essa nega tem po(13)der
É luz que clare(14)ia
É samba que co(15)rre na ve(16)ia

Lá vai meni(17)na
Lata d’água na cabe(18)ça
Vencer a dor(19), que esse mundo é todo seu(20)
Onde(21) a água santa foi sali(22)va
Pra curar toda feri(23)da
Que a história escre(24)veu

É sua voz(25) que amordaça a opressão(26)
Que embala o irmão(27)
Para a preta não chorar(28) (para a preta não chorar(29))
Se a vida é uma aquare(30)la
Vi em ti a cor mais be(31)la
Pelos palcos a brilhar(32)

É hora de(33) acender
No peito a ins(34)piração
Sei que é preci(35)so lutar
Com as armas de uma(36) canção
A gente tem(37) que acordar
Da lama na(38)sce o amor
Quebrar as a(39)gulhas que vestem a dor(40)



É hora de(41) acender
No peito a ins(42)piração
Sei que é preci(43)so lutar
Com as armas de uma(44) canção
A gente tem(45) que acordar
Da lama na(46)sce o amor
Quebrar as a(47)gulhas que vestem a dor(48)

Bra(49)sil
(50)Enfrente o mal que te conso(51)me
(52)Que os filhos do planeta fo(53)me
Não per(54)cam a esperança em seu can(55)tar

Ó ne(56)ga!
(57)Sou eu que te falo em nome da(58)quela
(59)Da batida mais quente
O som da fave(60)la
É resistên(61)cia em nosso chão (62)

Se acaso vo(63)cê chegar
Com a mensa(64)gem do bem
O mundo vai(65).  despertar
Deusa da vi(66)la Vintém
Eis a estre(67)la
Teu po(68)vo esperou tanto pra revê-(69)la

Laroyê e Mojubá(70), liberdade(71)
Abre os caminhos pra Elza pa(72)ssar
Salve a mocida(73)de
Essa nega tem po(74)der
É luz que clare(75)ia
É samba que co(76)rre na ve(8)ia

Laroyê e Mojubá(77), liberdade(78)
Abre os caminhos pra Elza pa(79)ssar
Salve a mocida(80)de
Essa nega tem po(81)der
É luz que clare(82)ia
É samba que co(83)rre na ve(84)ia


