
KUDURO MIX

“VEM DANÇAR KUDURO”

REFRÃO: Oi oi oi, oi oi oi oi
 É p’ra quebrar kuduro, vamos dançar kuduro
 Oi oi oi, oi oi oi oi
 Seja morena ou loira, vem balançar kuduro, oi oi oi

I- Vem dançar comigo,  seguindo este ritmo
    Quero ver balançar
    Todos lado a lado,  vai ser toda a noite
    Vem dançar até cansar

    Mexe kuduro
    Balança que é uma loucura
    Morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado
    Quero ver, mexe kuduro
    Balança que é uma loucura
    Morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado

REFRÃO: Oi oi oi, oi oi oi oi
 É p’ra quebrar kuduro, vamos dançar kuduro
 Oi oi oi, oi oi oi oi
 Seja morena ou loira, vem balançar kuduro, oi oi

II- Vem vem vem, sabes bem bem que é só dançar 
     Kuduro está no ar,
     Dá-me a tua mão, não me digas não
     Vem dançar porque niguém vai parar 
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     Mexe kuduro
     Balança que é uma loucura
     Morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado
     Quero ver, mexe kuduro
     Balança que é uma loucura
     Morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado

REFRÃO: Oi oi oi, oi oi oi oi
 É p’ra quebrar kuduro, vamos dançar kuduro
 Oi oi oi, oi oi oi oi
 Seja morena ou loira, vem balançar kuduro, oi oi oi

“BAILA MORENA”

    Ou ou, morenita, morenita
    Dá-me a tua mão e vem dançar comigo, morena
    Morenita, morenita
    Chega-te p’ra cá quero mexer contigo, morena, oi oi oi

I- Baby vem dançar 
    Vem mexer até o sol clarear 
    Uh uh uh baby, vem mostrar
    Como tu danças vem e vamos gozar

    Quando balanças ninguém pára de olhar
    Se és um sonho eu não quero acordar
    Dança comigo uo uoo
    Mexe comigo uo uoo
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REFRÃO: Morenita, morenita
     Dá-me a tua mão e vem dançar comigo, morena
     Morenita, morenita
     Chega-te p’ra cá quero mexer contigo, morena  

          Oi oi oi

II- Baila morena, p’ra cá
     Baila morena, p’ra lá
     Baila morena, morenita quero ver-te dançar
     Baila morena, p’ra cá
     Baila morena, p’ra lá
     Baila morena, ouooo

     Ououo oo uoo oo, fico louco quando estás a meu lado
     Oouo oo uoo oo, quando ‘tou contigo sonho acordado

      Oi oi oi oi, oi oi oi oi...
      Oi oi oi oi, oi oi oi oi, dança comigo morena, oh oh

“MORENA KUDURO”

I- No baile da aldeia com tudo o que é bom
    Chegou uma morena e logo arrasou
    Aos novos e velhos subiu a tensão
    Nem escapou o padre nem o sacristão

    E o melhor de tudo estava p’ra chegar
    Oh eh oh eh,  oh eh oh ah
    Quando o seu kuduro ela quis mostrar
    Foi o fim do mundo, ai ai ai ai
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REFRÃO: E a malta gritou, a aldeia parou
 P’ra ver o kuduro daquela morena
 O povo bailou e a moda pegou
 Hoje é só kuduro lá na minha aldeia

 Oh eh oh eh, oh eh oh ah
 (Dança kuduro morena que o teu kuduro é demais)
 Oh eh oh eh, oh eh oh ah
 (Dança kuduro morena, faz o povo bailar)

I- No baile da aldeia com tudo o que é bom
    Chegou uma morena e logo arrasou
    Aos novos e velhos subiu a tensão
    Nem escapou o padre nem o sacristão

    E o melhor de tudo estava p’ra chegar
    Oh eh oh eh,  oh eh oh ah
    Quando o seu kuduro ela quis mostrar
    Foi o fim do mundo, ai ai ai ai

REFRÃO: E a malta gritou, a aldeia parou
 P’ra ver o kuduro daquela morena
 O povo bailou e a moda pegou
 Hoje é só kuduro lá na minha aldeia

 A malta gritou, a aldeia parou
 P’ra ver o kuduro daquela morena
 O povo bailou e a moda pegou
 Hoje é só kuduro lá na minha aldeia
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“NÉMANUS KUDURO”

I- Nova dança, é kuduro vais curtir
    Porque balança, ninguém consegue sair
    É ritmo novo, tem o sabor do Verão
    Entra na dança, vais ouvir o coração

    Encosta bem a mim p’ra sentir o teu calor
    Com o seu jeito assim, não há nada melhor
    Essa cintura mexe, igual eu nunca vi
    Eu ‘tou doido com kuduro, eu sou todo para ti

REFRÃO: Ai ai ai, dança kuduro
 Ai ai oi, isto é fogo de amor
 Ai ai ai, dança comigo
 Ai ai oi, neste ritmo sedutor

 Ai ai ai, dança kuduro
 Ai ai oi, isto é fogo de amor
 Ai ai ai, dança comigo
 Ai ai oi, neste ritmo sedutor

I- Nova dança, é kuduro vais curtir
    Porque balança, ninguém consegue sair
    É ritmo novo, tem o sabor do Verão
    Entra na dança, vais ouvir o coração

    Encosta bem a mim p’ra sentir o teu calor
    Com o seu jeito assim, não há nada melhor
    Essa cintura mexe, igual eu nunca vi
    Eu ‘tou doido com kuduro, eu sou todo para ti
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REFRÃO: Ai ai ai, dança kuduro
 Ai ai oi, isto é fogo de amor
 Ai ai ai, dança comigo
 Ai ai oi, neste ritmo sedutor

 Ai ai ai, dança kuduro
 Ai ai oi, isto é fogo de amor
 Ai ai ai, dança comigo
 Ai ai oi, neste ritmo sedutor

“HINO À ALEGRIA”

    Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
    Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

I- Há magia no ar, (go go go)
    E um desejo de amar (go go go)

REFRÃO: Só tu, amor, só tu, oh oh oh oh oh
 Amor só tu, oh oh oh oh
 És o meu anjo azul, amor I love you
 Só tu, só tu (go go)

 Só tu, amor, só tu, oh oh oh oh oh
 Amor só tu, oh oh oh oh oh
 És o meu anjo azul, je t’aime mon amour
 Só tu, só tu (go go)

II- Segue o meu coração, (go go go)
     No beat da paixão, (go go go)
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REFRÃO: Só tu, amor, só tu, oh oh oh oh oh
 Amor só tu, oh oh oh oh
 És o meu anjo azul, amor I love you
 Só tu, só tu (go go)

 Só tu, amor, só tu, oh oh oh oh oh
 Amor só tu, oh oh oh oh oh
 És o meu anjo azul, je t’aime mon amour
 Só tu, só tu (go go)
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