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Umbabarauma
Jorge Ben Jor

(riff)

      Em         Em/G Em
E|-----------------------|----------------|
B|-----------------------|--3--2--0-------|
G|-----------------------|--2--1--0-------|
D|--2--2--2--2------2----|----------------|
A|--2--2--2--2--2---2----|----------------|
E|--0--0--0--0--3---0----|----------------|

(riff)          (riff)
Umbabarauma, homem gol
Umbabarauma, homem gol
Umbabarauma, homem gol
Umbabarauma, homem gol

A/C#             C          (riff 2x)
Joga bola, joga bola, jogador.
A/C#             C          (riff 2x)
Joga bola, joga bola, corocondô
A/C#                                     C                    (riff 2x)
Pula, cai, levanta, mete gol, vibra, abre espaço, chuta e agradece

A/C#                                     C                                 
(riff 2x)
Olha que a cidade toda ficou vazia nessa tarde de domingo só para lhe ver jogar.

(riff)          (riff)
Umbabarauma, homem gol
Umbabarauma, homem gol
Umbabarauma, homem gol
Umbabarauma, homem gol

Joga bola, jogador.
Joga bola, corocondô. (2x)

Rererere, jogador
Rererere, corocondô
Rererere, jogador
Rererere, corocondô

Tererê, Tererê, Tererê, Tererê, Tererê, Homem Gol
Tererê, Tererê, Tererê, Tererê, Tererê, Homem Gol

(riff)          (riff)
Umbabarauma, homem gol
Umbabarauma, homem gol



Umbabarauma, homem gol
Umbabarauma, homem gol

Joga bola, joga bola, jogador
Joga bola, joga bola, corocondô.

Rererere, jogador
Rererere, corocondô
Rererere, jogador
Rererere, corocondô

Tererê, Tererê, Tererê, Tererê, Tererê, Homem Gol
Tererê, Tererê, Tererê, Tererê, Tererê, Homem Gol

(falado)
Essa é a história de Umbabarauma, um ponta de lança africano
Um ponta de lança decidido
Umbabarauma
Baba baba baba baba bara ra umbabauma ae babá (...)

(variações da letra na gravação MTV Acústico, ao vivo)

Umbabarauma quero ver você jogar
Umbabarauma quero ver você marcar
Umbabarauma quero ver você jogar
Umbabarauma quero ver você marcar

A galera quer sorrir, a galera que cantar
A galera tá feliz, ela quer comemorar

Umbabarauma
Umbabarauma
Umbabarauma quero ver você jogar
Umbabarauma quero ver você marcar
Umbabarauma quero ver você jogar
Umbabarauma quero ver você marcar

Arerê, Arerê, Arerê Bapá
Arerê, Arerê, Arerê Bapá
Arerê, Arerê, Arerê Bapá
Arerê, Arerê, Arerê Bapá

Ponta de lança africano, quero ver a rede balançar
A galera quer sorrir, a galera que cantar
A galera tá feliz, ela quer comemorar

Umbabarauma, homem gol
Umbabarauma, homem gol
Umbabarauma, homem gol
Umbabarauma, homem gol
(em cima!)
Umbabarauma, homem gol


