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Mano, Sujou!
Ba-Boom

C
Boom bidi bye bye bye
Bye bye bye!
Pode acontecer no momento
Em que você se distrai
Sorrateiramente ele passa
Na sua frente
E você pensa que vai
Mas ele fica
E aí a situação já complica
E aí?

Bb  C
Como é que faz?
Agora, sangue bom
Como é que faz?

Eu peço a proteção
de todos os santos e orixás
Porque a repressão
Vem de todos os cantos
E a cada dia mais
Ye man! São controles sociais

Bb C
Ei, mano, sujou!
We nuh want no Babylon
We nuh want no Babylon, no

Mano, sujou
Como sair dessa situação?

Bb  C
Ei mano, sujou!
We nuh want no babylon
Acende o fogo, fya bun

Mano, sujou
Sujou!
Mão na cabeça vagabundo, ladrão

Bb  C

Ei mano, sujou!
Rapazeada que tava ali na calçada
Bang!
Isso é pra você ver



Crocodilagem desses caras
Que topam qualquer parada
Na fissura

C
Como é que faz agora?
           Bb
Como é que faz?

        C
Ta ligado, chora menos
                   Bb
Aquele que pode mais

C
Como é que faz agora?
           Bb
Como é que faz?

        C
Ta ligado, chora menos
                      Bb

Há! Que pode mais?

C
Só daquele jeito
Alvejaram o cidadão
No dia 3 de fevereiro
Elemento cor padrão

Querem nem saber
Culpado, ou inocente?
No pré julgamento
Primeiro que vê na frente

C
Dem a go
Pow! Pow! Pow!
Kill all dem, Jah
Em certas pessoas não se pode confiar
Pow! Pow! Pow!
Se segura aí malandro
Homens de farda
Não são bom sinal

C
Mano, mas não vá-se
                Bb
Mano, mas não vacila
                C       Bb
Mano, mas não vacila, ô, ô
C



Não vacila não

C
Tem hora que o coro come
Eles tão com os ferro na mão
Monopólio da violência
Lei do homem, lei do cão
Me diz o que é que resolve
Uma hora dessa, vê se pode
Não perderia pros homi
No bando de lampião

C
Estado de perigo
        Bb
É um produto que se vende
C                       Bb
Pra falar de assuntos patrimoniais

C
E o que é que sobra pra gente
Bb
Que às 3 hora de repente
C
Encontra os macaco valente
Bb
Vixi! Como é que faz?
C
Como é que faz?

C
Homens de farda  não são bom sinal
Quem policia a polícia?
Homens de farda não são bom sinal

C
Mano, mas não vá-se
                Bb
Mano, mas não vacila
                C       Bb
Mano, mas não vacila, ô, ô  (refrão)

Vai!

C           Bbm
Polícia vai, polícia vem
C           Bbm
Polícia vai, polícia vem
C           Bbm
Polícia vai, polícia vem
C           Bbm
Onde não é chamada



C
Sujou mano
    Bbm
Mão na cabeça
C                   Bbm
Os coxinha vão me enquadrar
C           Bbm
Você tem uma corzinha mais escura
C
Agora todo mundo sabe
            Bbm
Que o bicho vai pegar

C
É maloqueiro
    Bbm
É bagunceiro
C           Bbm
Os coxinha vão me enquadrar
C           Bbm
Você tem uma corzinha mais escura
                C
Agora todo mundo sabe
                BbM
Que o bicho vai pegar

C           Bbm
Polícia vai, polícia vem
C           Bbm
Polícia vai, polícia vem
C           Bbm
Polícia vai, polícia vem
C           Bbm
Onde não é chamada


