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1 - Filho d'Ogum

Vale me Deus do céu

Vale me Deus do céu

Colega velho, vale me nossa senhora

Vou jogar a Capoeira, jogo de dentro e de fora

Sou filho de Ogûm, nem tem dia nem tem hora

Que me dê proteção

Nesse jogo de agora, se o jogo não apanha

Nem se pode se derrubar

Sou descendência de escravo, tenho o meu corpo fechado 

Filho de Ogûm não pode apanhar

Eu sou guerreiro

Eu vim guerriar

Coro- Filho de Ogûm não pode apanhar

Eu sou guerreiro

Eu vim guerriar

Coro- Filho de Ogûm não pode apanhar

(musica do Mestre Liminha) 

2 – Jogo de Inveja

virou jogo de inveja

cobardia e traição ,

E forte pegando o fraco 

E irmão batendo irmão

Nesse mundo de meu Deus, 

Ja esta tudo virado

 O cachorro ficou manso,

 E o gato ficou bravo 

no tempo da escravidão, 

Era sofrimento e dor

Mas o forte ajudava o fraco, 



Que apanhava do feitor, 

Hoje não tem mais feitor,

mas tem mestre que é patrão 

que ensina seus alunos  

a bater nos proprios irmãos

Mas eu sou Capoeira, 

vem comigo balançar

berimbau quando ele toca

 faz meu corpo arrepiar

Mas eu sou

Coro- Eu sou Capoeira vem comigo balançar

(musica do Mestre Liminha) 

 

3 - Capoeira Antiga

Minha capoeira antiga 

Minha capoeira antiga, 

Tu precisa conhecer

Se tu vai no meu balanço  

Coro- Tem mandinga e dendê

Se tu vai no meu balanço 

Coro- Tem mandinga e dendê

(musica do Mestre Liminha) 

4 – Pot-Pourri

Eu foi na Bahia conhecer a Capoeira, Mercado modelo e Pelourinho, 

Samba de roda, Maculélé, Candomblé e Acaragé. 

Mas foi la  pra jogar Capoeira 

 Coro- Eu foi la 

 Fazer a minha reza

 Coro- Eu foi la

Pot-Pourri

Somos irmãos, 

Somos irmãos, temos é que dar as mãos

Coro- Somos irmãos, somos irmãos 

Pot-Pourri



Hê São Bento, me proteja por favor, o São Bento

Coro- Hê São Bento 

Fecha o corpo por favor, o São Bento

Coro-  Hê São bento

Pot-Pourri

Ô menino, quem te deu tanta alegria

Coro- Ô menino

(musica do Ataare d'Costa) 

5 – Vou Vadiar 

 Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar

Nessa roda, vou vadiar com berimbau

Coro-Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar nessa roda, vou vadiar

Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar 

Nessa roda, vou vadiar 

Coro- Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar nessa roda, vou vadiar

(musica do Mestre Liminha) 

6 – Dois em um

Eu jogo Régional e Angola miudinho

Eu jogo Régional e Angola miudinho

Eu sou grandão

Coro- Mais fico pequenininho

Eu tenho balanço, sou mandingueiro

Quando tu pensar meu pé ja chegou primeiro, 

Coro- Eu tenho balanço, eu sou mandingueiro

Vai la no Brasil não fique de bobeira

Desce  là  pra Santos, tu vas ver o que é capoeira

Coro- Vai la no Brasil não fique de bobeira

(musica do Mestre Liminha) 



7 – Régional

Frutata Frutata

Entra a li, sai de la

Coro- Frutata frutata

Entra a li, sai de la

 Coro- Frutata frutata

Ginga aqui, ginga la

Coro- Frutata frutata

Bate aqui, bate la,

Eram noites de Luanda

no bairro da Maianga

recordações deAngola

La la la la la la la auê

Coro- Angola é Angola é 

Imbondeiro 

La em Angola,

La em Angola, tem uma arvore 

 colega velho, tradição e cultura 

Mas que arvore é essa?

Coro- Imbondeiro

Deus paga com Deus

Deus paga com Deus

Deus paga com Deus, ô menino

Coro- Deus paga com Deus, Deus paga com Deus

E Lima de Liminha

E Lima é lima é lima de Liminha,

Liminha, o seu nome Antonio Carlos é

Coro- E Lima é Lima é Lima de Liminha

Sabia

Sa sa sa sabia na roda

Coro- Sa sa sa 

(musica do Ataare d'Costa) 



8 - Je vais dire 

Eu vou dizer pra mamãe 

Eu vou dizer pra papãi 

Capoeira esta me chamando 

Vou subindo a ladeira, estou ouvindo o berimbau

Coro- Eu vou dizer pra mamãe, eu vou dizer pra papãi

Sinto o corpo balançando, alegria de dançar  

Vejo gente numa roda, todo mundo balançando

Isso é a Capoeira

Coro- Eu vou dizer pra mamãe, eu vou dizer pra papãi

(musica do Ataare d'Costa) 

9 - Senzala de Mestre Sombra

Hô ô ô ô Senzala ôôô Senzala

Senzala de Mestre Sombra

Hô ôôô Senzala ô ô ô Senzala

Coro-ôôô Senzala ôôô Senzala

(musica do Mestre Liminha) 

10 - Percussão

11 – Senhor pegou 

Sinha mandou o negro jogar Capoeira

Coro- Sinha mandou o negro jogar Capoeira

O negro foi la pra mata aprender a dar rasteira

mas o senhor pegou

Coro- O negro esta no tronco por causa da negra chamada sinha 

Mas o senhor pegou

Coro- O negro esta no tronco por causa da negra chamada sinha,

Mas o senhor pegou

Sinha mandou negro jogar a Capoeira

Coro- Sinha mandou o negro jogar Capoeira

O negro foi la pra mata aprender a dar rasteira

mas o senhor pegou 

Coro- O negro esta no tronco por causa da negra chamada sinha



(musica do Mestre Liminha) 

12 - Minha origem 

O que é a Capoeira?

A Capoeira é uma energia escrava

Energia de Ogum, energia de Zumbi

Energia de Oxala 

O negro era forte

Muito forte

Voçê ainda não sabe o que joga não é voçê

O que joga é a sua energia

Como o negro poderia fazer, corpo cansado

 trabalhando dia inteiro?

Apanhava dia inteiro

Carne viva

Seu corpo carne viva

Como o negro poderia fazer

 Pra inventar  uma coisa, alguma coisa assim 

Que tenha essa energia grande

A energia do negro dentro da Senzala

Negros vindos de muitos lugares 

Cabinda, Banza Gongo, Cazengo, Luanda, Uige, Uila

Moxico, Benguela, Mesandes e outras mais Bahia Angola Brésil

O negro era unido

Dentro da Senzala escura

O negro sofria

Ele sofria, mas sua energia fazia ele

Voltar pra essa liberdade

A liberdade do negro

Ta na Capoeira

Capoeira tem mandingueiro

O negro rezava

O patrão não podia pegar o negro

Ele sumia

Zumbi sumiu

Conta a historia que Zumbi morreu



Eu não acredito,

Zumbi sumiu

Ogûm protegia Zumbi

Ganga Zumba era protegido por Xangô

Somos todos protegidos

Todos temos uma luz 

Eu acredito na minha

(musica do Mestre Liminha) 

13 - Feuille verte 

O vento bateu na folha

O vento bateu na folha

Querendo lhe derrubar 

A folha esta agarrada

Ela so faz é balançar

Folha verde não cai

Folha seca ja tombou

Folha seca tem espinho meu Deus

Quem pisou se machucou

Folha verde não cai

Folha seca jà tombou

Mestre Jõao Grande é folha seca

Que cai e jà brotou

(musica do Mestre Liminha) 


