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Hu há, há, há, há, hi 

Oooô lariá laiô obá obá obá 
Oooô ooô ooô lariá laiô obá obá obá 

Mas que nada 
Sai da minha frente eu quero passar 
O samba está animado 
Que eu quero é sambar 
E esse samba que é misto de maracatu 
É samba de preto velho 
Samba de preto tu 
Mas que nada 
Um samba como esse tão legal 
Você não vai querer que eu chegue no 
final 

Oooô lariá laiô obá obá obá 
Oooô ooô ooô lariá laiô obá obá obá 

Mas que nada 
Sai da minha frente eu quero passar 
O samba está animado 
O que eu quero é sambar 
E esse samba que é misto de maracatu 
É samba de preto velho 
Samba de preto tu 
Mas que nada 
Um samba como esse tão legal 
Você não vai querer que eu chegue no 
final 

Oooo lariá laiô hobá hobá hobá 
Oooo ooô lariá laiô hobá hobá hobá 

 

 

 

 

Whatever 

 

 

Oooô lariá laiô obá obá obá 
Oooô ooô ooô lariá laiô obá obá obá 

Whatever 
Get out of my way 
that I want to pass 
because samba is really exciting 
and I want to dance [samba] 
This samba 
that is mixed with maracatu* 
Old black samba 
Black samba you 
whatever 
A samba like this is so nice 
You don't me to get to the end  

Oooô lariá laiô obá obá obá 
Oooô ooô ooô lariá laiô obá obá obá  
 
Whatever 
Get out of my way 
that I want to pass 
because samba is really exciting 
and I want to dance [samba] 
This samba 
that is mixed with maracatu* 
Old black samba 
Black samba you 
whatever 
A samba like this is so nice 
You don't me to get to the end  

Oooo lariá laiô hobá hobá hobá 
Oooo ooô lariá laiô hobá hobá hobá 
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