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Salinas - Tenha Fé, Pois Amanhã Um Lindo Dia Vai Nascer 
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: EMI Special Markets 
Explicit Language: No 
Running Time: 00:02:53 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700911 
 
Lyrics: 
 
Never be afraid of your enemy 
Nunca tenha medo do seu inimigo 
 
When it's not you who starts fighting 
Quando não é você que começa a brigar 



 
Also never walk with your head down and well darn. 
Também nunca ande de cabeça baixa e bem danado. 
 
Because not everything that falls from the sky is sacred. 
Porque nem tudo que cai do céu é sagrado. 
 
Mané that fills the boat leaves the beach uncovered 
Mané que enche barco deixa a praia descoberta 
 
One wave goes, another wave comes 
Uma onda vai, outra onda vem 
 
Don't be sad that your love can be okay. 
Não fique triste que seu amor pode ficar bem. 
 
Don't be sad that your love can be okay. 
Não fique triste que seu amor pode ficar bem. 
 
Then you'll tell me if I'm right, yes or no. 
Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não. 
 
For it is from experience that I have forgiven my heart. 
Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. 
 
Unhappy in the game, happy in love. 
Infeliz no jogo, feliz no amor. 
 
Health and happiness, to give and sell. 
Saúde e felicidade, pra dar e vender. 
 
If prayer is strong, you will see. 
Se a reza é forte, você vai ver. 
 
That tomorrow a beautiful day will be born 
Que amanhã um lindo dia vai nascer 
 
That tomorrow a beautiful day will be born 
Que amanhã um lindo dia vai nascer 
 
Then you'll tell me if I'm right, yes or no. 
Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não. 
 
For it is from experience that I have forgiven my heart. 
Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. 
 
Unhappy in the game, happy in love 
Infeliz no jogo, feliz no amor 
 
Health and happiness, to give and sell. 
Saúde e felicidade, pra dar e vender. 
 
If prayer is strong, you will see. 
Se a reza é forte, você vai ver. 
 
That tomorrow a beautiful day will be born 
Que amanhã um lindo dia vai nascer 
 



That tomorrow a beautiful day will be born 
Que amanhã um lindo dia vai nascer 
 
Pa pa pa pa 
Pa pa pa pa pá 
 
Pope Pope 
Pa pa pa pá 
 
La la la la la 
La la la la lá 
 
la la la la 
La la la lá 
 
Pa pa pa pa 
Pa pa pa pa pá 
 
Pope Pope 
Pa pa pa pá 
 
La la la la la 
La la la la lá 
 
la la la la 
La la la lá 
 
Pa pa pa pa 
Pa pa pa pa pá 
 
Pope Pope 
Pa pa pa pá 
 
La la la la la 
La la la la lá 
 
la la la la 
La la la lá 
 
Elza Soares - Pulo, Pulo  
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Warner 
Licensed from: EMI Special Markets 
Explicit Language: No 
Running Time: 00:02:08 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700912 
 
Lyrics: 
 
Jump, jump, jump 
Pulo, pulo, pulo 
 



And I don't fall 
E não caio 
 
Jump, jump, jump 
Pulo, pulo, pulo 
And if I fall 
E se eu caio 
 
I fall into the bucket 
Eu caio dentro do balaio 
 
Of flowers of my love 
De flores do meu amor 
Jump, jump, jump 
Pulo, pulo, pulo 
 
And I don't fall 
E não caio 
 
Jump, jump, jump 
Pulo, pulo, pulo 
And if I fall 
E se eu caio 
 
I fall into the bucket 
Eu caio dentro do balaio 
 
Of flowers of my love 
De flores do meu amor 
In the ballet of roses 
No balé de rosas 
 
There are carnations and daisies 
Tem cravos e margaridas 
 
tulips and hydrangeas 
Tulipas e hortênsias 
 
There are lilies, evergreen violets 
Tem lírios, violetas sempre vivas 
Princess earring, orchid, jasmine 
Brinco de princesa, orquídea, jasmim 
 
has the pansy 
Tem o amor-perfeito 
 
That's what he is to me! 
É o que ele é pra mim! 



Jump, jump, jump 
Pulo, pulo, pulo 
 
And I don't fall 
E não caio 
 
Jump, jump, jump 
Pulo, pulo, pulo 
And if I fall 
E se eu caio 
 
I fall into the bucket 
Eu caio dentro do balaio 
 
Of flowers of my love 
De flores do meu amor 
Jump, jump, jump 
Pulo, pulo, pulo 
 
And I don't fall 
E não caio 
 
Jump, jump, jump 
Pulo, pulo, pulo 
And if I fall 
E se eu caio 
 
I fall into the bucket 
Eu caio dentro do balaio 
 
Of flowers of my love 
De flores do meu amor 
In the ballet there are roses 
No balé tem rosas 
 
There are carnations and daisies 
Tem cravos e margaridas 
 
tulips and hydrangeas 
Tulipas e hortênsias 
 
There are lilies, evergreen violets 
Tem lírios, violetas sempre vivas 
Princess earring, orchid, jasmine 
Brinco de princesa, orquídea, jasmim 
 
have pansy 
Tem amor-perfeito 
 



That's what he is to me! 
É o que ele é pra mim! 
Jump, jump, jump 
Pulo, pulo, pulo 
 
And I don't fall 
E não caio 
 
Jump, jump, jump 
Pulo, pulo, pulo 
And if I fall 
E se eu caio 
 
I fall into the bucket 
Eu caio dentro do balaio 
 
Of flowers of my love 
De flores do meu amor 
Jump, jump, jump 
Pulo, pulo, pulo 
 
And I don't fall 
E não caio 
 
Jump, jump, jump 
Pulo, pulo, pulo 
And if I fall 
E se eu caio 
 
I fall into the bucket 
Eu caio dentro do balaio 
 
Of flowers of my love 
De flores do meu amor 
 
Sonia Santos – Speed 
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: Sony Music Entertainment UK Limited 
Explicit Language: / 
Running Time: 00:04:15 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700923 
 
Lyrics: Not available  
 
Osmar Milito - Rita Jeep 
 



Writer: Jorge Ben 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: Som Livre, Som e Imagens, Lda. 
Explicit Language: / 
Running Time: 00:02:20 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700914 
 
Lyrics: Not available  
 
Wilson Simonal – Zazueira 
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: EMI Special Markets 
Explicit Language: No 
Running Time: 00:03:09 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700915 
 
Lyrics:  
 
She's Coming (She's Coming) 
Ela vem chegando (ela vem chegando) 
 
And happy I'm waiting (and happy I'm waiting) 
E feliz vou esperando (e feliz vou esperando) 
 
The waiting is hard (the waiting is hard) 
A espera é difícil (a espera é difícil) 
 
But I wait sambando (but I wait sambando) 
Mas eu espero sambando (mas eu espero sambando) 
beautiful girl sky blue color 
Menina bonita cor céu azul 
 
She's a beauty, oh 
Ela é uma beleza, oh 
 
Pretty girl, you're too much 
Menina bonita, você é demais 
 
The joy of my sadness, oh 
A alegria da minha tristeza, oh 
But she's coming (she's coming) 
Mas ela vem chegando (ela vem chegando) 
 
And happy I'm waiting (and happy I'm waiting) 
E feliz vou esperando (e feliz vou esperando) 
 
The waiting is hard (the waiting is hard) 
A espera é difícil (a espera é difícil) 
 



But I wait sambando (but I wait sambando) 
Mas eu espero sambando (mas eu espero sambando) 
For a flower is a rose 
Pois uma flor é uma rosa 
 
A rose is a flower 
Uma rosa é uma flor 
 
This girl is a love 
É um amor esta menina 
 
this girl is my love 
Esta menina é o meu amor 
Zazueira 
Zazueira 
 
Zazueira 
Zazueira 
 
Zazueira 
Zazueira 
 
Zazueira 
Zazueira 
 
Osmar Milito - Quem Mandou  
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: Som Livre, Som e Imagens, Lda 
Explicit Language: / 
Running Time: 00:02:27 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700916 
 
Lyrics: Not Available 
 
Doris Monteiro - Se Você Quiser Mas Sem Bronquear 
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: EMI Special Markets 
Explicit Language: No 
Running Time: 00:03:00 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700917 
 
Lyrics:  
 
If you want to be my love 
Se você quiser ser meu amor 
 
conquer me forever 



Para sempre me conquistar 
 
You have to do the following, two points 
Tem que fazer o seguinte, dois pontos 
 
No bronzing, see, no bronzing 
Sem bronquear, viu, sem bronquear 
Every day dream of me 
Todos os dias sonhar comigo 
 
In the morning wake me up with kisses 
De manhã me acordar com beijinhos 
 
hugging me smiling happy 
Me abraçando sorrindo contente 
 
Happy of life caring for me, see 
Feliz da vida me fazendo carinho, viu 
 
petting me 
Me fazendo carinho 
Saying I'm the thing you want the most 
Dizendo que eu sou a coisa que você mais quer 
 
Supporting me, doing whatever I want 
Me apoiando, fazendo tudo o que eu quiser 
 
Saying that life is only good with me by your side 
Dizendo que a vida só é boa comigo a seu lado 
 
That I am the strong and good side of your life 
Que eu sou o lado forte e bom do seu viver 
Crying and regretting not having known me longer 
Chorando e lamentando por não ter me conhecido há mais tempo 
 
And saying I'd give a billion for that moment 
E dizendo que daria um bilhão por esse momento 
 
A billion for this moment 
Um bilhão por esse momento 
 
A billion for this moment 
Um bilhão por esse momento 
If you want to be my love 
Se você quiser ser meu amor 
 
conquer me forever 
Para sempre me conquistar 
 
You have to do the following, two points 
Tem que fazer o seguinte, dois pontos 
 
No bronzing, see, no bronzing 
Sem bronquear, viu, sem bronquear 
Every day dream of me 
Todos os dias sonhar comigo 
 
In the morning wake me up with kisses 



De manhã me acordar com beijinhos 
 
hugging me smiling happy 
Me abraçando sorrindo contente 
 
Happy of life caring for me, see 
Feliz da vida me fazendo carinho, viu 
 
petting me 
Me fazendo carinho 
Saying I'm the thing you want the most 
Dizendo que eu sou a coisa que você mais quer 
 
Supporting me, doing whatever I want 
Me apoiando, fazendo tudo o que eu quiser 
 
Saying that life is only good with me by your side 
Dizendo que a vida só é boa comigo a seu lado 
 
That I am the strong and good side of your life 
Que eu sou o lado forte e bom do seu viver 
Crying and regretting not having known me longer 
Chorando e lamentando por não ter me conhecido há mais tempo 
 
And saying I'd give a billion for that moment 
E dizendo que daria um bilhão por esse momento 
 
A billion for this moment 
Um bilhão por esse momento 
 
A billion for this moment 
Um bilhão por esse momento 
A billion for this moment 
Um bilhão por esse momento 
 
A billion for this moment 
Um bilhão por esse momento 
 
A billion for this moment 
Um bilhão por esse momento 
 
Wilson Simonal - Que Pena  
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: EMI Special Markets 
Explicit Language: / 
Running Time: 00:02:54 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700918 
 
Lyrics: Not Available 
 
Osmar Milito - Morre O Burro, Fica O Homem  
 



Writer: Jorge Ben 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: Som Livre, Som e Imagens, Lda. 
Explicit Language: No 
Running Time: 00:02:31 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700919 
 
Lyrics:  
 
If I say I don't want you anymore ha-ha 
Se disser que não lhe quer mais ha-ha 
 
Get another one my boy ha-ha 
Arranje outra, meu rapaz ha-ha 
 
If she says she won't come back ha-ha 
Se ela disser que não volta mais ha-ha 
 
Get another one my boy 
Arranje outra, meu rapaz 
For in this wonderful world live badly 
Pois nesse mundo maravilhoso vive mal 
 
Who doesn't live in love 
Quem não vive de amor 
 
Look at the daisies in the windows 
Olha as margaridas nas janelas 
 
If you want, you can also conquer one of them 
Você querendo, também pode conquistar uma delas 
 
It's the sadness that disappears 
É a tristeza quem some 
 
The donkey dies, the man remains 
Morre o burro, fica o homem 
 
The donkey dies, the man remains 
Morre o burro, fica o homem 
 
The donkey dies, the man remains 
Morre o burro, fica o homem 
If she says she doesn't want you anymore ha-ha 
Se ela disser que não lhe quer mais ha-ha 
 
Get another one my boy ha-ha 
Arranje outra, meu rapaz ha-ha 
 
If she says she won't come back ha-ha 
Se ela disser que não volta mais ha-ha 
 
Get another one my boy 
Arranje outra, meu rapaz 



For in this wonderful world live badly 
Pois nesse mundo maravilhoso vive mal 
 
Who doesn't live in love 
Quem não vive de amor 
 
Look at the daisies in the windows 
Olha as margaridas nas janelas 
 
If you want, you can also conquer one of them 
Você querendo, também pode conquistar uma delas 
 
It's the sadness that disappears 
É a tristeza quem some 
 
The donkey dies, the man remains (the donkey dies, the man remains) 
Morre o burro, fica o homem (morre o burro, fica o homem) 
 
The donkey dies, the man remains (the donkey dies, the man remains) 
Morre o burro, fica o homem (morre o burro, fica o homem) 
 
The donkey dies, the man remains (the donkey dies, the man remains) 
Morre o burro, fica o homem (morre o burro, fica o homem) 
 
The donkey dies, the man remains (the donkey dies, the man remains) 
Morre o burro, fica o homem (morre o burro, fica o homem) 
 
The donkey dies, the man remains (the donkey dies, the man remains) 
Morre o burro, fica o homem (morre o burro, fica o homem) 
 
The donkey dies, the man remains (the donkey dies, the man remains) 
Morre o burro, fica o homem (morre o burro, fica o homem) 
 
Os Originais do Samba - Lá Vem Salgueiro 
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: Sony Music Entertainment UK Limited 
Explicit Language: No 
Running Time: 00:03:24 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700920 
 
Lyrics:  
If Salgueiro doesn't win this year 
Se esse ano o Salgueiro não ganhar 
 
I can even cry 
Eu posso até chorar 
 
But next year again on the avenue I'm going to samba 
Mas no ano que vem novamente na avenida eu vou sambar 
 
Yeah, yeah, because it is 
É, né, pois é 



If Salgueiro doesn't win this year 
Se esse ano o Salgueiro não ganhar 
 
I can even cry 
Eu posso até chorar 
 
But next year again on the avenue I'm going to samba 
Mas no ano que vem novamente na avenida eu vou sambar 
Yes, red and white 
É, vermelho e branco 
 
Your flag, your fiber, your charm 
Sua bandeira, sua fibra, seu encanto 
 
In the North Zone 
Na Zona Norte 
 
There in Tijuca 
Lá na Tijuca 
 
Representing Rio de Janeiro 
Representando o Rio de Janeiro 
 
Here comes Willow! 
Lá vem Salgueiro! 
 
Here comes Willow! 
Lá vem Salgueiro! 
 
Yeah, yeah, because it is 
É, né, pois é 
If Salgueiro doesn't win this year 
Se esse ano o Salgueiro não ganhar 
 
I can even cry 
Eu posso até chorar 
 
But next year again on the avenue I'm going to samba 
Mas no ano que vem novamente na avenida eu vou sambar 
 
Yeah, yeah, because it is 
É, né, pois é 
If Salgueiro doesn't win this year 
Se esse ano o Salgueiro não ganhar 
 
I can even cry 
Eu posso até chorar 
 
But next year again on the avenue I'm going to samba 
Mas no ano que vem novamente na avenida eu vou sambar 
Yes, red and white 
É, vermelho e branco 
 
Your flag, your fiber, your charm 
Sua bandeira, sua fibra, seu encanto 
 
In the North Zone 
Na Zona Norte 



 
There in Tijuca 
Lá na Tijuca 
 
Representing Rio de Janeiro 
Representando o Rio de Janeiro 
 
Here comes Willow! 
Lá vem Salgueiro! 
 
Here comes Willow! 
Lá vem Salgueiro! 
 
Yeah, yeah, because it is 
É, né, pois é 
 
Os Brazões - Carolina, Carol Bela 
 
Writer: Jorge Ben & Toquinho 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: Som Livre, Som e Imagens, Lda. 
Explicit Language: No 
Running Time: 00:02:06 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700921 
 
Lyrics:  
 
It was on a Sunday afternoon 
Foi numa tarde de domingo 
 
That someone asking for her arrived 
Que alguém perguntando por ela chegou 
 
Leaving my sad heart 
Deixando meu coração tristonho 
 
Jealous, dying of love 
Enciumado, morrendo de amor 
I spoke, I lied, I cried 
Eu falei, eu menti, eu chorei 
 
I'm telling you 
Eu estou lhe dizendo 
 
I spoke, I lied, I cried 
Eu falei, eu menti, eu chorei 
 
I'm telling you 
Eu estou lhe dizendo 
That she lives in my chest 
Que ela mora no meu peito 
 
And I live next door to her 
E eu moro vizinho a ela 



 
That I stay like this 
Que eu fico desse jeito 
 
Thinking of the kisses, of her caresses 
Pensando nos beijo, nos carinhos dela 
Carolina, Carol, Carol, beautiful Carolina 
Carolina, Carol, Carol, Carolina bela 
 
Carolina, Carol, Carol, beautiful Carolina 
Carolina, Carol, Carol, Carolina bela 
 
Cacaca-Carol, caca-Carolina 
Cacaca-Carol, caca-Carolina 
 
Cacaca-Carol, caca-Carolina 
Cacaca-Carol, caca-Carolina 
 
Carolina, Carol, Carol, beautiful Carolina 
Carolina, Carol, Carol, Carolina bela 
 
Carolina, Carol, Carol, beautiful Carolina 
Carolina, Carol, Carol, Carolina bela 
It was on a Sunday afternoon 
Foi numa tarde de domingo 
 
That someone asking for her arrived 
Que alguém perguntando por ela chegou 
 
Leaving my sad heart 
Deixando meu coração tristonho 
 
Jealous, dying of love 
Enciumado, morrendo de amor 
I spoke, I lied, I cried 
Eu falei, eu menti, eu chorei 
 
I'm telling you 
Eu estou lhe dizendo 
 
I spoke, I lied, I cried 
Eu falei, eu menti, eu chorei 
 
I'm telling you 
Eu estou lhe dizendo 
That she lives in my chest 
Que ela mora no meu peito 
 
And I live next door to her 
E eu moro vizinho a ela 
 
That I stay like this 
Que eu fico desse jeito 
 
Thinking of the kiss in her caresses 
Pensando no beijo nos carinhos dela 
Carolina, Carol, Carol, beautiful Carolina 
Carolina, Carol, Carol, Carolina bela 



 
Carolina, Carol, Carol, beautiful Carolina 
Carolina, Carol, Carol, Carolina bela 
 
Carolina, Carol, Carol, beautiful Carolina 
Carolina, Carol, Carol, Carolina bela 
 
Carolina, Carol, Carol, beautiful Carolina 
Carolina, Carol, Carol, Carolina bela 
 
Carolina, Carol, Carol, Carolina... 
Carolina, Carol, Carol, Carolina... 
 
Wilson Simonal – Crioula 
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: EMI Special Markets 
Explicit Language: / 
Running Time: 00:03:18 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700922 
 
Lyrics: Not Available  
 
Claudette Soares - Êles Querem É Amar  
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: EMI Special Markets 
Explicit Language: / 
Running Time: 00:02:44 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700924 
 
Lyrics: Not Available  
 
Os Incríveis - Vendedor De Bananas 
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: Sony Music Entertainment UK Limited 
Explicit Language: / 
Running Time: 00:03:47 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700925 
 
Lyrics: Not Available  
 
 



Wilson Simonal - Brasil, Eu Fico  
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: EMI Special Markets 
Explicit Language: No 
Running Time: 00:02:16 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700926 
 
Lyrics:  
 
Minas Gerais (whoa, whoa) 
Minas Gerais (uai, uai) 
 
São Paulo (get out of the way!) 
São Paulo (sai da frente!) 
 
Guanabara (what is it like?) 
Guanabara (como é que é?) 
 
Bahia (gosh!) 
Bahia (oxente!) 
 
And my little brothers up north? 
E os meus irmãozinhos lá do norte? 
This is my Brazil 
Este é o meu Brasil 
 
Full of riches a thousand 
Cheio de riquezas mil 
 
This is my Brazil 
Este é o meu Brasil 
 
Future and progress of the year 2000 
Futuro e progresso do ano 2000 
 
Who does not like and is against 
Quem não gostar e for do contra 
 
Go to... 
Que vá pra... 
Minas Gerais (whoa, whoa) 
Minas Gerais (uai, uai) 
 
São Paulo (get out of the way!) 
São Paulo (sai da frente!) 
 
Guanabara (what is it like?) 
Guanabara (como é que é?) 
 
Bahia (gosh!) 
Bahia (oxente!) 
 



What about my little brothers down south? 
E meus irmãozinho lá do sul? 
This is my Brazil 
Este é o meu Brasil 
 
Full of riches a thousand 
Cheio de riquezas mil 
 
But this is my Brazil 
Mas este é o meu Brasil 
 
Future and progress of the year 2000 
Futuro e progresso do ano 2000 
 
Who does not like and is against 
Quem não gostar e for do contra 
 
Go to... 
Que vá pra... 
Oh! 
Uh, ah! 
 
Minas Gerais (whoa, whoa) 
Minas Gerais (uai, uai) 
 
São Paulo (get out of the way!) 
São Paulo (sai da frente!) 
 
Guanabara (what is it like?) 
Guanabara (como é que é?) 
 
Bahia (gosh!) 
Bahia (oxente!) 
Look, rascal, it's from Oiapoque to Chuí! 
Olha aí, malandro, é do Oiapoque ao Chuí! 
This is my Brazil 
Este é o meu Brasil 
 
full of riches a thousand 
Cheio de riquezas mil 
 
But this is my Brazil 
Mas este é o meu Brasil 
 
Future and progress of the year 2000 
Futuro e progresso do ano 2000 
 
Who does not like and is against 
Quem não gostar e for do contra 
 
Go to... 
Que vá pra.. 
 
Cyro Aguiar - Rei Do Maracatu 
 
Writer: Jorge Ben / Gil 
Published by: Mr Bongo / Eaton 



Licensed from: Warner Music UK Ltd. 
Explicit Language: / 
Running Time: 00:02:00 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700927 
 
Lyrics: Not Available 
 
Wilson Simonal - Resposta  
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Warner Music UK Ltd. 
Licensed from: EMI Special Markets 
Explicit Language: / 
Running Time: 00:03:09 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700928 
 
Lyrics: Not Available 
 
Elza Soares - Mas Que Nada  
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Peer 
Licensed from: EMI Special Markets 
Explicit Language: No 
Running Time: 00:02:26 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
 
ISRC: GBCLQ0700929 
 
Lyrics:  
 
Hey ariá raô 
Ô ariá raô 
 
Yay! 
Obá! 
 
Yay! 
Obá! 
 
oba 
Obá 
Hey ariá raô 
Ô ariá raô 
 
Yay! 
Obá! 
 
Yay! 
Obá! 



 
oba 
Obá 
but that nothing 
Mas que nada 
 
Get out of my way 
Sai da minha frente 
 
that I want to pass 
Que eu quero passar 
 
Because the samba is excited 
Pois o samba está animado 
 
What I want is to samba 
O que eu quero é sambar 
this samba 
Este samba 
 
Which is mixed from Maracatu 
Que é misto de Maracatu 
 
It's old black samba 
É samba de preto velho 
 
samba in black you 
Samba de preto tu 
but that nothing 
Mas que nada 
 
A samba like this so cool 
Um samba como este tão legal 
 
You will not want 
Você não vai querer 
 
May I arrive in the end 
Que eu chegue no final 
Hey ariá raô 
Ô ariá raô 
 
Yay! 
Obá! 
 
Yay! 
Obá! 
 
oba 
Obá 
Hey ariá raô 
Ô ariá raô 
 
Yay! 
Obá! 
 
Yay! 
Obá! 



 
oba 
Obá 
but that nothing 
Mas que nada 
 
Get out of my way 
Sai da minha frente 
 
that I want to pass 
Que eu quero passar 
 
Because the samba is excited 
Pois o samba está animado 
 
What I want is to samba 
O que eu quero é sambar 
this samba 
Este samba 
 
Which is mixed from Maracatu 
Que é misto de Maracatu 
 
It's old black samba 
É samba de preto velho 
 
samba in black you 
Samba de preto tu 
but that nothing 
Mas que nada 
 
A samba like this so cool 
Um samba como este tão legal 
 
You will not want 
Você não vai querer 
 
May I arrive in the end 
Que eu chegue no final 
Hey ariá raô 
Ô ariá raô 
 
Yay! 
Obá! 
 
Yay! 
Obá! 
 
oba 
Obá 
Hey ariá raô 
Ô ariá raô 
 
Yay! 
Obá! 
 
Yay! 
Obá! 



 
oba 
Obá 
 
Yay! 
Obá! 
 
Yay! 
Obá! 
 
oba 
Obá 
 
 
Wilson Simonal - País Tropical 
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Published by: Mr Bongo 
Licensed from: EMI Special Markets 
Explicit Language: / 
Running Time: 00:03:29 
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Os Originais do Samba - Cadê Tereza  
 
Writer: Jorge Ben 
Published by: Warner 
Licensed from: Sony Music Entertainment UK Limited 
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Running Time: 00:04:34 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
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Lyrics:  
 
Where is Teresa? 
Cadê Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
 
Where is Teresa? 
Cadê Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
Tereza went to a samba on the hill 
Tereza foi a um samba lá no morro 
 



And you didn't warn me 
E não me avisou 
 
Did he get another creole 
Será que arrumou outro crioulo 
 
Well it hasn't come back yet 
Pois ainda não voltou 
Where is Teresa? 
Cadê Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
 
Where is Teresa? 
Cadê Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
Tereza, my nega, my muse 
Tereza, minha nega, minha musa 
 
I like you very much 
Gosto muito de você 
 
I'm a jealous, hurt rascal 
Sou um malandro enciumado, machucado 
 
What awaits you 
Que espera por você 
I swear to God 
Juro por Deus 
 
If you come back I'll regenerate 
Se você voltar eu vou me regenerar 
 
I throw away my slipper, my deck of cards 
Jogo fora meu chinelo, meu baralho 
 
And my razor, I go to work 
E a minha navalha, eu vou trabalhar 
 
I throw away my slipper, my deck of cards 
Jogo fora meu chinelo, meu baralho 
 
And my razor, I go to work 
E a minha navalha, eu vou trabalhar 
Where is Teresa? 
Cadê Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
 
Where is Teresa? 
Cadê Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 



Tereza went to a samba on the hill 
Tereza foi a um samba lá no morro 
 
And you didn't warn me 
E não me avisou 
 
Did he get another creole 
Será que arrumou outro crioulo 
 
Well it hasn't come back yet 
Pois ainda não voltou 
Where is Teresa? 
Cadê Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
 
Where is Teresa? 
Cadê Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
Tereza, my nega, my muse 
Tereza, minha nega, minha musa 
 
I like you very much 
Gosto muito de você 
 
I'm a jealous, hurt rascal 
Sou um malandro enciumado, machucado 
 
What awaits you 
Que espera por você 
I swear to God 
Juro por Deus 
 
If you come back I'll regenerate 
Se você voltar eu vou me regenerar 
 
I throw away my slipper, my deck of cards 
Jogo fora meu chinelo, meu baralho 
 
And my razor, I go to work 
E a minha navalha, eu vou trabalhar 
 
I throw away my slipper, my deck of cards 
Jogo fora meu chinelo, meu baralho 
 
And my razor, I go to work 
E a minha navalha, eu vou trabalhar 
Where is Teresa? 
Cadê Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
 
Where is Teresa? 
Cadê Tereza? 



 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
Where is Teresa? 
Cadê Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
 
Where is Teresa? 
Cadê Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
 
La-la-la-la-la (oh-ih) 
Lá-lá-lá-lá-lá (oh-ih) 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
But where is Tereza? 
Mas cadê Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
 
Cad-cad-cad-where is Tereza? 
Cad-cad-cad-cadê Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
Te-Te-Te-Tereza 
Te-Te-Te-Tereza 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
 
Tereza, my beloved, idolized 
Tereza, minha amada, idolatrada 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
Ah, where is my Tereza? 
Ah, cadê minha Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
 
Isn't Te-Te-Tereza here? 
Te-Te-Tereza não tá aqui? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
But where is my Tereza? 
Mas, cadê minha Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 



 
Te-Te-Te-Te-Tereza? 
Te-Te-Te-Te-Te-Tereza? 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
 
My beloved, idolized 
Minha amada, idolatrada 
 
La-la-la-la-la 
Lá-lá-lá-lá-lá 
 
Marijô - Fio Maravilha 
 
Writer: Jorge Ben 
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Explicit Language: / 
Running Time: 00:03:55 
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Lyrics:  
 
Always walk with your head up, brother 
Ande sempre de cabeça erguida, irmão 
 
If you have a problem God is the solution 
Se tem algum problema Deus é solução 
 
Say your daily prayer 
Faça sua oração de todos os dias 
 
So that your enemy never acts cowardly 
Pra que seu inimigo nunca faça covardia 
 
In faith, in war, I'm for whatever comes and comes 
Na fé, na guerra, tô pro que der e vier 
 



Yeah, periphery that's how it is 
Pois é, periferia é assim que é 
Rap and samba walking side by side 
Rap e o samba caminhando lado a lado 
 
I'm also good, I'm well accompanied 
Também sou bamba, tô bem acompanhado 
 
Samba originals I know it's tradition 
Originais do Samba eu sei que é tradição 
 
Rascal who is a rascal I know, check out the sound 
Malandro que é malandro eu sei, se liga no som 
 
Who doesn't like samba isn't a good guy 
Quem não gosta de samba bom sujeito não é 
 
Anyone who speaks ill of rap is a real loser 
Quem fala mal do rap é um verdadeiro mané 
To rhyme in this cadence, you have to have an attitude 
Pra rimar nessa cadência tem que ter atitude 
 
It's a pleasure, a pleasure Rappin' Hood 
É uma satisfação, muito prazer Rappin' Hood 
 
For God is with me, God is with you, there 
Pois Deus está comigo, Deus está contigo, aí 
 
Never be afraid of your enemy 
Nunca tenha medo do seu inimigo 
Never be afraid of your enemy 
Nunca tenha medo do seu inimigo 
 
When it's not you who starts fighting 
Quando não é você que começa a brigar 
 
Also, never walk with your head down and very naughty 
Também nunca ande de cabeça baixa e bem danado 
 
For not everything that falls from the sky is holy 
Pois nem tudo que cai do céu é sagrado 
 
For not everything that falls from the sky is holy 
Pois nem tudo que cai do céu é sagrado 
Mané that fills and empties leaves the beach uncovered 
Mané que enche e vaza deixa a praia descoberta 
 
One wave goes, another wave comes 
Uma onda vai, outra onda vem 
 
Don't be sad that your love can come too 
Não fique triste que seu amor pode vir também 
 
Don't be sad that your love can come too 
Não fique triste que seu amor pode vir também 
Then you'll tell me if I'm right, yes or no 
Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não 
 



For it is from experience that I have forgiven my heart 
Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração 
Unhappy in the game, happy in love 
Infeliz no jogo, feliz no amor 
 
Health and happiness to give and sell 
Saúde e felicidade pra dar e vender 
 
If the prayer is strong, you will see 
Se a reza é forte, você vai ver 
 
That tomorrow a beautiful day will be born 
Que amanhã um lindo dia vai nascer 
 
That tomorrow a beautiful day will be born 
Que amanhã um lindo dia vai nascer 
Then you'll tell me if I'm right, yes or no 
Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não 
 
For it is from experience that I have forgiven my heart 
Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração 
Unhappy in the game, happy in love 
Infeliz no jogo, feliz no amor 
 
Health and happiness to give and sell 
Saúde e felicidade pra dar e vender 
 
If the prayer is strong, you will see 
Se a reza é forte, você vai ver 
 
That tomorrow a beautiful day will be born 
Que amanhã um lindo dia vai nascer 
 
That tomorrow a beautiful day will be born 
Que amanhã um lindo dia vai nascer 
Papapapapa (mó pleasure oh, Rappin' Hood and Originals do Samba) 
Papapapapa (mó prazer ó, Rappin' Hood e Originais do Samba) 
 
Lalalala (well accompanied) 
Lalalala (bem acompanhado) 
 
Lalalala (good rap walks side by side with samba de bamba) 
Lalalala (rap do bom anda lado a lado com samba de bamba) 
 
Ooooo (you know, hello hello Originals do Samba is real) 
Ooooo (cê tá ligado, alô alô Originais do Samba é de verdade) 
Papapapapa (there are milians, break your little arm bro?) 
Papapapapa (há milianos, quebra o bracinho mano?) 
 
Lalalala (Break your little arm, girl?) 
Lalalala (quebra o bracinho, mina?) 
 
Lalalala (have faith because tomorrow a beautiful day will be born) 
Lalalala (tenha fé pois amanhã um lindo dia vai nascer) 
 
Oooo (hope dies last) 
Oooo (a esperança é a última que morre) 
 



Papapapa (follow the game, save little sister) 
Papapapa (segue o jogo, salve irmãzinha) 
 
Lalalala (much peace) lalalala 
Lalalala (muita paz) lalalala 
 
Os Brazões - Que Maravilha 
 
Writer: Jorge Ben / Toquinho 
Published by: Mr Bongo 
Licensed from: Som Livre, Som e Imagens, Lda. 
Explicit Language: No 
Running Time: 00:02:31 
 
(P) & © 2023 Mr Bongo Worldwide 
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Lyrics:  
 
Outside it's raining 
Lá fora está chovendo 
 
but anyway 
Mas assim mesmo 
 
I'll run 
Eu vou correndo 
 
Just to see my love 
Só pra ver o meu amor 
 
She comes all in white 
Ela vem toda de branco 
 
All wet 
Toda molhada 
 
and disheveled 
E despenteada 
 
How wonderful 
Que maravilha 
 
What a beautiful thing 
Que coisa linda 
 
what is my love 
Que é o meu amor 
 
among bankers 
Por entre bancários 
 
Automobiles 
Automóveis 
 
streets and avenues 



Ruas e avenidas 
 
million horns 
Milhões de buzinas 
 
playing without ceasing 
Tocando sem cessar 
 
She comes in white 
Ela vem chegando de branco 
 
Sweet and very shy 
Meiga e muito tímida 
 
With the rain pouring 
Com a chuva molhando 
 
Your body 
Seu corpo 
 
that I will hug 
Que eu vou abraçar 
 
And we in the middle of the street 
E a gente no meio da rua 
 
Of the world, in the middle of the rain 
Do mundo, no meio da chuva 
 
spinning 
A girar 
 
How wonderful 
Que Maravilha 
 
spinning 
A girar 
 
How wonderful 
Que Maravilha 
 
Outside it's raining 
Lá fora está chovendo 
 
but anyway 
Mas assim mesmo 
 
I'll run 
Eu vou correndo 
 
Just to see my love 
Só pra ver o meu amor 
 
She comes all in white 
Ela vem toda de branco 
 
All wet 
Toda molhada 



 
and disheveled 
E despenteada 
 
How wonderful 
Que maravilha 
 
What a beautiful thing 
Que coisa linda 
 
what is my love 
Que é o meu amor 
 
among bankers 
Por entre bancários 
 
Automobiles 
Automóveis 
 
streets and avenues 
Ruas e avenidas 
 
million horns 
Milhões de buzinas 
 
playing without ceasing 
Tocando sem cessar 
 
She comes in white 
Ela vem chegando de branco 
 
Sweet and very shy 
Meiga e muito tímida 
 
With the rain pouring 
Com a chuva molhando 
 
Your body 
Seu corpo 
 
that I will hug 
Que eu vou abraçar 
 
And we in the middle of the street 
E a gente no meio da rua 
 
Of the world, in the middle of the rain 
Do mundo, no meio da chuva 
 
spinning 
A girar 
 
How wonderful 
Que Maravilha 
 
spinning 
A girar 
 



How wonderful 
Que Maravilha 
 
spinning 
A girar 
 
How wonderful 
Que Maravilha 
 
spinning 
A girar 
 
How wonderful 
Que Maravilha 
 
spinning 
A girar 
 
How wonderful 
Que Maravilha 
 
spinning 
A girar 
 
How wonderful 
Que Maravilha 
 
spinning 
A girar 
 
How wonderful 
Que Maravilha 
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Lyrics:  
 
People who talk too much end up badly, boy 
People who talk too much end up badly! 
People who talk too much end up badly 
People who talk too much end up badly, boy 
People who talk too much end up badly! 
People who talk too much end up badly 
Who told you to lie? 
You'll get hurt! 
Here I am again, 
You'll have to put up with me! 
People who talk too much end up badly, boy 
People who talk too much end up badly! 
People who talk too much end up badly 
Who told you to lie? 
You'll get hurt! 
Here I am again, 
You'll have to put up with me! 
What malandro* is you? 
That doesn't know what you say 
Be careful because many lies, can make you lose your nose! 
Look, I'll wave to you 
so you can understand 
Look, I'll wave to you 
so you can understand 
If you go out there 
and you couldn't find no one 
Let that someone else goes out there 
to find somebody to you! 
Because 
who talk too much! 
who talk too much! 
People who talk too much end up badly, boy 
People who talk too much end up badly! 
People who talk too much end up badly 
What malandro* is you? 
That doesn't know what you say 
Be careful because many lies, can make you lose your nose! 
Look, I'll wave to you 
so you can understand 
Look, I'll wave to you 
so you can understand 
If you go out there 
and you couldn't find no one 
Let that someone else goes out there 
to find somebody to you! 
who talk too much! 
who talk too much! 
 


