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Hot girls, where I'm from, 
we don't look like models 
Tan lines, big curves and 
the energy glows 
You'll be falling in love 
with the girl from Rio 
(yeah, yeah, yeah) 

Let me tell you about a 
different Rio (yeah) 
The one I'm from, but not 
the one that you know 
(hey) 
The one you meet when 
you don't have no Real 
(ay) 
Baby, it's my love affair, 
it's my love affair, yeah 
(hey, hey) 

Just found out I have 
another brother (hey) 
Same daddy, but a 
different mother (had a 
brother) 
This was something that I 
always wanted 
Baby it's a love affair, it's a 
love affair, yeah (yeah, 
yeah) 

Oh-whoa, I got it, I got it, I 
got it, I got it 
It runs in my blood, oh 
(hey) 
I love it, I love it, I love it, I 
love it 
You already know, oh 
A dime a dozen, I'm lucky, 
I'm lucky, I'm lucky 
I know, oh 
It's my love affair, yeah 
(hit it, vai, vai) 

Hot girls, where I'm from, 

we don't look like models 

Tan lines, big curves and 

the energy glows 

You'll be falling in love 

with the girl from Rio 

Vai malandra, gringo 

canta, todo mundo canta 

(vai, vai, vai, vai, vai) 

(hey) 

Hot girls, where I'm from, 
we don't look like models 
(hey) 
Tan lines, big curves and 
the energy glows 
You'll be falling in love 
with the girl from Rio (hey) 
Vai malandra, gringo 
canta, todo mundo canta 
(vai, vai, vai) 

Honório Gurgel forever 
(sou eu) 
Babies having babies like 
it doesn't matter (ah, é) 
Yeah the streets have 
raised me, I'm favela 
(demais) 
Baby, it's my love affair, 
it's my love affair, yeah 
(hey, hey) 

I just had to leave another 
lover (mais um) 
Yes, he couldn't handle 
my persona (não fala) 
'Cause I'm cold like winter, 
hot like summer (yeah) 
Baby, it's my love affair, 
it's my love affair, yeah 
(yeah, yeah) 

Oh-whoa, I got it, I got it, I 
got it, I got it 
It runs in my blood, oh 
I love it, I love it, I love it, I 
love it 
You already know, oh 
A dime a dozen, I'm lucky, 
I'm lucky, I'm lucky 
I know, oh 
It's my love affair, yeah 
(um, dois, três, vai) (hey) 

(3X) Hot girls, where I'm 

from, we don't look like 

models (hey)   (hey) 

Tan lines, big curves and 

the energy glows (hey) 

You'll be falling in love 

with the girl from Rio (hey) 

Vai malandra, gringo 

canta, todo mundo canta 

(hey) 

Hot girls, where I'm from, 

we don't look like models 

Tan lines, big curves and 

the energy glows 

You'll be falling in love 

with the girl from Rio. 
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Garotas gostosas de onde
 eu venho 
Nós não parecemos mode
los 
Linhas bronzeadas, grand
es curvas 
E a energia brilha 
Você vai se apaixonar 
Pela garota do Rio (sim si
m sim) 
 
Deixa eu te contar sobre u
m Rio diferente 
Aquele de onde eu venho 
mas não aquele que você 
conhece 
Aquele que encontra quan
do não tem nenhum Real 
Baby é meu caso de amor 
É meu caso de amor sim 
Acabei de descobrir que t
enho outro irmão 
Mesmo papai mas uma m
ãe diferente 
Isso foi algo que eu sempr
e quis 
Baby é um caso de amor 
É um caso de amor sim 
 
Oh woah 
Eu entendi 
Eu entendi 
Eu entendi 
Eu entendi 
Corre no meu sangue oh 
Adoro 
Eu amo isso 
Eu amo isso 
Eu amo isso 
Você já sabe 
Um centavo a dúzia 
Estou com sorte 
Estou com sorte 
Estou com sorte 
Eu sei 
É meu caso de amor 
 
Garotas gostosas de onde
 eu venho 

Nós não parecemos mode
los 
Linhas bronzeadas, grand
es curvas 
E a energia brilha 
Você vai se apaixonar 
Pela garota do Rio (pela g
arota do Rio) 
Vai malandra gringo canta
 todo mundo canta 
 
 

Garotas gostosas de onde
 eu venho 
Nós não parecemos mode
los 
Linhas bronzeadas, grand
es curvas 
E a energia brilha 
Você vai se apaixonar 
Pela garota do Rio (pela g
arota Do Rio) 
Vai malandra gringo canta
 todo mundo canta 
 
Honório Gurgel para semp
re 
Bebês tendo bebês como 
se isso não importasse 
Sim, as ruas me educara
m. sou favela 
Baby é meu caso de amor 
É meu caso de amor sim 
Eu precisei deixar outro a
mante 
Por ele não conseguir lida
r com minha personalidad
e 
Porque eu sou com fria co
mo o inverno 
quente como o verão 
Baby, é meu caso de amo
r 
É meu caso de amor 
 
Oh woah 
Eu entendi 
Eu entendi 
Eu entendi 
Eu entendi 

Corre no meu sangue oh 
Adoro 
Eu amo isso 
Eu amo isso 
Eu amo isso 
Você já sabe 
Um centavo a dúzia 
Estou com sorte 
Estou com sorte 
Estou com sorte 
Eu sei 
É meu caso de amor 
 
Garotas gostosas de onde
 eu venho 
Nós não parecemos mode
los 
Linhas bronzeadas, grand
es curvas 
E a energia brilha 
Você vai se apaixonar 
Pela a garota do Rio 
Vai malandra gringo canta
 todo mundo canta 
 
Garotas gostosas de onde
 eu venho 
Nós não parecemos mode
los 
Linhas bronzeadas, grand
es curvas 
 

E a energia brilha 
Você vai se apaixonar 
Pela garota do Rio 
Vai malandra gringo canta
 todo mundo canta 
 
Garotas gostosas de onde
 eu venho 
Nós não parecemos mode
los 
Linhas bronzeadas, grand
es curvas 
E a energia brilha 
Você vai se apaixonar 
Pela garota do Rio 
Vai malandra gringo canta
 todo mundo canta 
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Garotas gostosas de onde
 eu venho 
Nós não parecemos mode
los 
Linhas bronzeadas, grand
es curvas 
E a energia brilha 
Você vai se apaixonar 
Pela garota do Rio (pela g
arota do Rio) 
(Vai malandra gringo cant
a todo mundo canta) 

 


