
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALTER ANTÔNIO DE SANTI VERONEZE 

 



Eu sou assim...? 

E você como é? 

Provavelmente vai dizer que além destas características do ser humano que está presente em 
todos (em maior ou menor grau) também possui diversas características exemplares como 
amor, respeito pelos outros, reconhecimento e tantas coisas bonitas que imaginamos estar 
presente em nós, em nossos discursos vazios, naquelas lindas apresentações de final de ano 
nas empresas. Mas e no dia-a-dia, quando você realmente pára, dá um tempo, para refletir o 
que quer da vida, verá que as características que vamos descrever a seguir e por várias páginas 
deste livro adiante estão fortemente em nossa mente a cada pensamento. 

Não adianta dizer que é diferente, afinal você pisa nos outros mesmo (em muitas ocasiões) 
sem saber, ultrapassa um veiculo na faixa dupla, suborna o guarda que vai lhe aplicar uma 
multa, pede ao professor que dê meio ponto (apenas meio ponto) para que seu filho passe de 
ano escolar, pede para um agente do governo “maneirar” na multa que vai aplicar, “vai 
levando as coisas” até onde dá e sabe que é errado, adora que o funcionário faça hora extra 
mas reclama na hora de fazer o acerto com ele, reclama e reclama a todo momento dos 
políticos mas nada faz para mudar porque você também terá de fazer esforço para isso. Então 
para que mudar? 

Mas não acabou ainda, falta lembrar que posso dissimular algo para que o meu concorrente 
fique para trás na corrida que estamos empreendendo.   

É tão bonito falarmos em compaixão, amor ao próximo e tantas coisas bonitas que lhe vem á 
cabeça. Compaixão com o próximo é tão lindo, principalmente em finais de ano quando os 
corações humanos estão mais doces e tantas empresas e pessoas fazem caridade, destinando 
parte do lucro obtido durante o ano às famílias pobres e entidades de caridade, mas quem 
pagou por isso? Já parou para pensar? Reflita um pouquinho apenas e verá que esse amor ao 
próximo não passa (na maioria das vezes) de conversa fiada, de conversa de político. 

E então, é assim mesmo e apenas para nos lembrar de nosso verdadeiro semblante, vamos 
recordar então dos sentimentos que estão contidos em nós... 

Boa leitura. 

 

 

 

 

 

 



Importante tem sentimento que tanto pode estar relacionado com o ponto positivo quanto ao ponto 
negativo em nossas vidas, entretanto aqui foram relacionados somente os pontos negativos de cada 
sentimento. Exemplo orgulho, pressa ou mesmo vibração estão em ambos os lados, mas inserimos 
apenas as características negativas de cada um. 

Exemplo:  

 

ORGULHO 

1.  
sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a 
própria honra. 
2. 
pej. sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de 
amor-próprio; arrogância, soberba. 

 

 

 

 

Nota: A parte em russo teve a colaboração da intercambista russa 
Kseniia O. Nikolskaia, no Brasil por cinco meses. 

 

 

 

 

 



Vamos celebrar 
A estupidez 
humana 
A estupidez de 
todas as nações 
O meu país e sua 
corja 
De assassinos 
covardes 
Estupradores e 
ladrões 
 
Vamos celebrar 
A estupidez do 
povo 
Nossa polícia e 
televisão 
Vamos celebrar 
nosso governo 
E nosso estado que 
não é nação 
 
Celebrar a 
juventude sem 
escolas 
As crianças mortas 
Celebrar nossa 
desunião 
 
Vamos celebrar 
Eros e Thanatos 
Persephone e 
Hades 
Vamos celebrar 
nossa tristeza 
Vamos celebrar 
nossa vaidade 
 
Vamos comemorar 
como idiotas 
A cada fevereiro e 
feriado 
Todos os mortos 
nas estradas 
Os mortos por falta 
de hospitais 

 
Vamos celebrar 
nossa justiça 
A ganância e a 
difamação 
Vamos celebrar os 
preconceitos 
O voto dos 
analfabetos 
Comemorar a água 
podre 
E todos os 
impostos 
Queimadas, 
mentiras 
E seqüestros 
 
Nosso castelo 
De cartas marcadas 
O trabalho escravo 
Nosso pequeno 
universo 
Toda a hipocrisia 
E toda a afetação 
Todo roubo e toda 
indiferença 
Vamos celebrar 
epidemias 
É a festa da torcida 
campeã 
 
Vamos celebrar a 
fome 
Não ter a quem 
ouvir 
Não se ter a quem 
amar 
Vamos alimentar o 
que é maldade 
Vamos machucar o 
coração 
 
Vamos celebrar 
nossa bandeira 
Nosso passado 
De absurdos 

gloriosos 
Tudo que é gratuito 
e feio 
Tudo o que é 
normal 
Vamos cantar 
juntos 
O hino nacional 
A lágrima é 
verdadeira 
Vamos celebrar 
nossa saudade 
E comemorar a 
nossa solidão 
 
Vamos festejar a 
inveja 
A intolerância 
A incompreensão 
Vamos festejar a 
violência 
E esquecer a nossa 
gente 
Que trabalhou 
honestamente 
A vida inteira 
E agora não tem 
mais 
Direito a nada 
 
Vamos celebrar a 
aberração 
De toda a nossa 
falta de bom senso 
Nosso descaso por 
educação 
Vamos celebrar o 
horror 
De tudo isto 
Com festa, velório 
e caixão 
Tá tudo morto e 
enterrado agora 
Já que também 
podemos celebrar 
A estupidez de 

quem cantou 
Essa canção 
 
Venha! 
Meu coração está 
com pressa 
Quando a 
esperança está 
dispersa 
Só a verdade me 
liberta 
Chega de maldade 
e ilusão 
 
Venha! 
O amor tem 
sempre a porta 
aberta 
E vem chegando a 
primavera 
Nosso futuro 
recomeça 
Venha! 
Que o que vem é 
Perfeição! 

PERFEIÇÃO 

Legião Urbana 

 

 

 

 



A 

 

É arrogância mais nada 

Tua maneira zangada 

Deste seu modo de ser 

Lembro nos outros o pecado  

Vivendo só ao seu lado 

O mundo só pra você 

Mas a qualquer gato-mestre 

A vida sempre oferece a resposta. 

Vai beber da mesma água 

Que um dia disse que não beberia 

Ria dos outros, que na hora também chora 

Mas a qualquer gato-mestre 

A vida sempre oferece a resposta. 

Vai beber da mesma água 

Que um dia disse que não beberia 

Ria dos outros, que na hora também chora 

 

 

 

ARROGÂNCIA 

Batatinha



Abalo шок Além de ser uma trepidação, 
nos seres humanos é uma 
grande perturbação ou mesmo 
agitação.  

 

Abatimento скидка É a perda de forças, 
enfraquecimento ou mesmo 
então o definhamento por uma 
grande perda. 

 

Aborrecimento Досада Aversão. Ódio. Sensação de 
vazio. Sentimento de raiva. 

 

Aflição Недуг Profundo sofrimento. Ânsia. 
Angústia. 

 

Agonia агония Uma forma física ou moral ou 
mesmo o sofrimento agudo. 
Forma de aflição. 

 

Agressividade агрессивность Disposição para agredir ou 
provocar outrem e 
característica presente em 
todo ser humano e se 
manifesta com tendências 
para humilhar ou destruir o 
outro. 

 

Alienação равнодушие Indiferença aos problemas 
políticos e sociais. Forma em 
que a consciência se torna 
estranha a si mesma, 
afastada de sua real 
natureza. 

 

Amargura горечь Padecimento moral, aflição, 
bem como angústia e ou 
tristeza, também forma típica 
de severo, áspero. 

 



Amolação Хлопоты Aborrecimento. 
 

Angústia расстройства Sofrimento, tormento. 
Sentimento característico em 
todos os seres humanos 
quando está aguardando algo 
projetado no futuro por ele 
mesmo e percebe a 
possibilidade de fracasso e ou 
sofrimento. 

 

Ansiedade тревожность Preocupação antecipada por 
algum perigo em algo 
projetado no futuro e pelo 
qual sente-se indefeso. 
Receio. Falta de 
tranqüilidade. 

 

Antipatia антипатия Repulsa e ou aversão por 
alguém ou algo,  mesmo que 
irracional. 

 

Ardor зной Desejo ardente, paixão. 
 

Arrogância высокомерие Caráter de quem, por 
superioridade moral, social, 
intelectual ou comportamental, 
assume atitude prepotente ou 
de desprezo com relação a 
outros, bem como atitude 
desrespeitosa e ofensiva com 
atos ou palavras. Insolência. 

 

Aspereza Шероховатость Rispidez. Severidade. 
 

Ausência отсутствие Carência. Falta. Perda 
transitória da consciência. 

 

Autismo аутизм Perda da relação com o 
mundo circundante em função 
da polarização privilegiada do 



mundo dos pensamentos 
pessoais. 

 

Autoritarismo авторитаризм Qualidade de quem é 
autoritário e com isso pode 
através de sua forma de se 
expressar com os que se 
relaciona afastá-los através 
de atitudes extremamente 
duras. 

 

Avareza алчность Apego excessivo ao dinheiro. 
Falta de generosidade. 
Mesquinhez. 

 

Aversão антипатия Sentimento de repulsa em 
relação a outra pessoa. 
Antipatia. Também rancor. 

 

Avidez жадность Estado em que há muito 
sofrimento gerado por alguma 
expectativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 

 

Onde não se pode mais encontrar um 
coração 

Me provoca o teu desprezo com um pouco 
de atenção. 

A mentira que te cerca é mais normal do 
que se crê 

Entre a sua liberdade e o meu direito de 
viver 

 

Tente imaginar 

Tente imaginar nós dois 

Tente imaginar 

Tente imaginar depois 

E não confundir 

Ódio com diversão, medo com paz! 

E não confundir ódio com diversão 

Afinal não estamos sós! 

 

Onde não se pode mais encontrar um 
coração 

Me provoca o teu desprezo com um pouco 
de atenção 

A mentira que te cerca é mais normal do 
que se crê 

Entre a sua liberdade e meu direito de 
viver 

 

Tente imaginar 

Tente imaginar depois 

Tente imaginar 

Tente imaginar nós dois 

E não confundir 

Ódio com diversão, medo com paz! 

E não confundir ódio com diversão 

Afinal não estamos sós! 

 

Jovens sem nenhuma utopia 

Caminham tensos pelas ruas de suas casas 
velhas 

Sem nenhuma luz, sem nenhuma luz de 
Fernando Pessoa 

Fechados nas sexuais telas da impotência 

Se masturbam contemplando corpos em 
decomposição! 

Norte da minha fé 

Onde estavam o beija-flor e o arco-íris 

Na hora do nascimento dessas criaturas 

Quantas gotas de flor restam nos 
corredores dos céus 

De vossas bocas 

Quais fontes clamam por vossos nomes? 

Eu entrando na virtuosa idade 

E eles entrando em idade nenhuma. 



Os filhos da morte burra 

Cheiram o branco pó da anemia 

Esqueceram que um dia tocaram na poesia 
da 

Transgressão em pleno ventre de suas 
esquecidas mães 

Esqueceram de colar o ouvido ao chão 

Para ouvir as ternas batidas do coração 
das borboletas. 

Os filhos da morte burra 

Jamais levantam uma folha para conhecer 
o labor dos incertos 

Jamais erguem taças ao luar para brindar 
a 

Vigorosa lua 

Os filhos da morte burra, 

Desconhecem ou jamais ouviram falar em 
iluminação 

Apenas abrem a boca para vomitar 

 

E não confundir 

Ódio com diversão, medo com paz! 

E não confundir ódio com diversão 

Afinal não estamos sós! 

 

ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA 

Detonautas 



Carência нехватка Necessidade afetiva. 
 

Catalepsia оцепенение Quadro de esquizofrenia, 
onde o paciente conserva seus 
membros em uma posição que 
lhe foi dada por outro. 

 

Cegueira слепота Além de falta de visão nos 
olhos, também falta de lucidez 
ou de sensatez, perturbação e 
ainda obcecação, fanatismo e 
extrema afeição (paixão). 

 

Chateação неприятность Aborrecimento, amolação, 
incomodação para com outro. 

 

Ciúme ревность Sentimento penoso provocado 
em relação a uma pessoa de 
que se pretende ter o amor 
exclusivo, pensamento de que 
esta pessoa dedique seu amor 
à outrem. Inveja. 

 

Cinismo цинизм Desprezo ou descaso pela 
moral vigente. Descaramento. 

 

Cólera холера Sentimento de violenta 
oposição contra o que molesta 
ou o prejudica. Ira. 

 

Compulsão конвульсия Atitude que leva o indivíduo a 
realizar determinado ato ou 
comportar-se de determinada 
maneira. 

 

Conflito Конфликт Enfrentamento, discussão 
inflamada. 

 



Confusão  Путаница Discórdia, briga, falta de 
clareza. 

 

Constrangimento застенчивость Violência física ou moral 
contra alguém. Embaraço ou 
situação desconfortável. 

 

Covardia трусость Violência contra o mais fraco 
ou mesmo falta de coragem. 

 

Culpa чувство вины Responsabilidade por dano ou 
mal causado a outro. Crime ou 
delito. 

 

Cumplicidade  соучастие Participação secundária na 
realização de um crime de 
outrem. 

 

Crueldade жестокость Prazer em fazer o mal. 
 

Curiosidade любопытство Desejo intenso de ver, ouvir, 
conhecer, experimentar algo 
novo, desconhecido. Desejo 
incontrolável de se inteirar 
da vida de outrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D 
 

Passei por grande luta 
E ninguém se levantou 
pra me ajudar 
Até os meus amigos me 
disseram 
Você não vai aguentar 
Alguém até zombava me 
dizendo 
Derrotado tu estas 
Meu coração dizia 
Vá em frente e não olhe 
para trás 
 
Torciam contra mim 
E eu pensava que não ia 
suportar 
A luta era grande 
Vento forte ao contrário a 
me arrastar 
Eu segurava firme, o 
Senhor dizendo 
Tu vai conseguir 
Amanheceu o dia 
Recebi minha vitória, 
estou aqui 
 
Quem duvidou que eu ia 
receber, perdeu 
O inimigo derrotado, 
correu 
O Senhor passou comigo, 
valeu 
Deus me ungiu 
Estou cantando em todas 
nações 
Transformando muitos 
corações 
E como valeu a pena as 

provações 
Chega de derrota, levanta 
a sua mão 
É dia de vitória, receba, 
meu irmão 
Esse é o seu momento 
Valeu a pena crer 
Não tem para o inimigo, é 
tudo pra você 
E quem estava zombando 
Agora vai chorar 
Vai ter que aplaudir 
Quando você passar 
Levanta a cabeça, és um 
vencedor 
E diga: A vitória vem lá 
do trono do Senhor 
 
Oh, aleluia! 

 

CHEGA DE DERROTA 

Mattos Nascimento 



Decepção сожаление Desapontamento, desilusão. 
Sentimento de tristeza. 

 

Depressão депрессия Perda de interesse após 
perdas, fracassos, estresse 
físico ou psíquico. 
Abatimento moral. 

 

Derrota поражение Fracasso, queda e mesmo 
insucesso. 

 

Desafeição недружелюбие Ausência de amizade, 
desamor, ausência de afeto. 

 

Desamparo оставление Abandono. Privação da 
ajuda material ou mesmo 
moral. 

 

Desânimo обескураженность Desestímulo, esmorecimento. 
 

Desajeitamento неуклюжесть Desajeitado. 
 

Desapontamento разочарование Sentimento de ser logrado 
em seus desejos ou 
expectativas. 

 

Descaramento Наглость Falta de vergonha. 
 

Desconfiança недоверие Falta de confiança em outro, 
não acreditar. 

 

Desconsolação  Tristeza, aflição. Falta de 
animação. 

 

Descrença неверие Falta de crença, situação em 
que o indivíduo não crê em 
alguém ou mesmo alguma 
coisa. Também falta de 
crédito nas verdades da fé. 



 

Desencanto разочарование Abatimento por não 
acreditar mais em alguém ou 
algo. 

 

Desesperança безнадежность Perda ou mesmo falta da 
esperança. Não acreditar 
que algo vai dar certo no 
futuro. 

 

Desespero отчаяние Angústia, aflição. Profundo 
desânimo que se sente 
quando incapaz de qualquer 
ação. 

 

Desestruturação Нарушение Perda do referencial padrão 
de seus atos. Desordem. 

 

Desgaste пятно, замарка Redução da capacidade. 
Abatimento. Enfraquecimento. 

 

Desgosto большое горе Tristeza, pesar. Falta de prazer 
ou mesmo de alegria. 
Contrariedade. 

 

Desgraça Гибель Azar, calamidade, estado de 
aflição ou mesmo angústia. 

 

Desilusão разочаровывать Sentimento de tristeza, 
desapontamento. 

 

Desintegração Дезинтеграция Queda da integridade. 
 

Desinteresse отсутствие интереса Inexistência de gosto por 
algo ou alguém. Indiferença. 

 

Desonestidade Нечестность Falta de probidade no trato 
de coisa alheia. Má-fé. Dito 
que atenta contra a moral 



ou ofende outro. 
 

Desorientação Дезориентация Perda do rumo, de uma 
orientação correta. Falta de 
sensatez, hesitação, falta de 
critério.  

 

Desprazer Неудовольствие Não agradar. 
 

Desprezo Презрение Falta de estima ou mesmo 
consideração por alguém. 
Sentimento de repulsa. 

 

Desrespeito Непочтительность Desconsideração. 
 

Desunião Разобщенность Desarmonia. Discórdia. 
 

Dilema Дилемма Forma de escolher entre duas 
opções contraditórias e 
igualmente insatisfatórias. 

 

Diletantismo дилетантизм Indiferença em relação às 
exigências que o exercício de 
uma atividade pode 
envolver. 

 

Discórdia  Desacordo. Desentendimento. 
 

Discriminação дискриминация Tratamento pior ou injusto 
dado a outro por causa de 
características pessoais. 
Preconceito. 

 

Dispersão Дисперсия Falta de concentração e 
desatenção. 

 

Dissimulação маскировка Hipocrisia ou fingimento. 
Ocultação das verdadeiras 
intenções e sentimentos. 



 

Distanciamento отслойка Atitude de reserva para com 
outro. Frieza. 

 

Divagação Отступление Delírio. Ação de andar sem 
rumo e também o ato de 
divagar, sair do tema 
principal durante uma 
conversa. 

 

Divisão Деление Desavença. Desacordo. 
Desunião.  

 

Dominação Доминирование Tendência de luta por 
ascendência sobre os 
demais. 

 

Dor Боль  Sentimento que surge em 
decorrência de dano causado a 
outrem ou a si mesmo. 
Arrependimento. Remorso. Dó. 

 

Dúvida сомнения Estado de desconfiança. 
Dúvida. Dificuldade em 
confirmar ou negar um fato. 

 

 

 

 



E 

 

Se você acha que tem pouca sorte 

Se lhe preocupa a doença ou a morte 

Se você sente receio do inferno 

Do fogo eterno, de deus, do mal 

 

Eu sou estrela no abismo do espaço 

O que eu quero é o que eu penso e o que 
eu faço 

Onde eu tô não há bicho-papão 

Eu vou sempre avante no nada infinito 

Flamejando meu rock, o meu grito 

Minha espada é a guitarra na mão 

 

Se o que você quer em sua vida é só paz 

Muitas doçuras, seu nome em cartaz 

E fica arretado se o açúcar demora 

E você chora, cê reza, cê pede, implora 

 

Enquanto eu provo sempre o vinagre e o 
vinho 

Eu quero é ter tentação no caminho 

Pois o homem é o exercício que faz 

Eu sei... sei que o mais puro gosto do mel 

É apenas defeito do fel 

E que a guerra é produto da paz 

 

O que eu como a prato pleno 

Bem pode ser o seu veneno 

Mas como vai você saber sem tentar? 

 

Se você acha o que eu digo fascista 

Mista, simplista ou antissocialista 

Eu admito, você tá na pista 

Eu sou ista, eu sou ego 

Eu sou ista, eu sou ego 

Eu sou egoísta, eu sou 

Eu sou egoísta, eu sou 

Por que não 

 

EU SOU EGOISTA 

Raul Seixas 

 

 

 



 

Egoísmo эгоистичность Amor exagerado aos 
próprios interesses em 
desrespeito aos de outro. 

 

Embaraço конфуз Fato que dificulta ou impede 
algo. Complicação. 

 

Emburramento злой Estado de quem se emburra. 
Zanga. 

 

Enfraquecimento Нарушение Falta de ânimo. Fraqueza. 
Debilidade. 

 

Engano обман Erro. Falha. Ilusão. Deslize. 
 

Engrandecimento возвеличивание Crescimento em poder ou 
honrarias e conseqüente 
diminuição de outro. 

 

Esgotamento истощение Cansaço. Exaustão.  
 

Espanto удивление Medo. Susto. Acontecimento 
inesperado. 

 

Estupidez тупость Asneira. Grosseria. Grande 
indelicadeza. 

 

Estresse стресс Estado de enorme desanimo. 
Exaustão. 

 

Exaustão усталость Esgotamento. 
 

Explosão взрыв Manifestação subida e viva de 
emoções contidas, de 
sentimentos. 

 



F 

 

Relembro com saudade o nosso amor  

O nosso último beijo e último abraço  

Porque só me ficou da história triste desse 
amor  

A história dolorosa de um fracasso.  

 

Fracasso por te querer assim como eu quis  

Fracasso por não saber fazer-te feliz  

Fracasso por te amar como a nenhum 
outro amei  

Chorar o que já chorei, fracasso eu sei. 

 

Fracasso por compreender que devo 
esquecer  

Fracasso porque já sei que não esquecerei  

Fracasso, fracasso, fracasso, fracasso 
afinal  

Por te querer tanto bem e me fazer tanto 
mal. 

 

Porque só me ficou da história triste desse 
amor  

A história dolorosa de um fracasso. 

 

Fracasso por te querer assim como eu quis  

Fracasso por não saber fazer-te feliz  

Fracasso por te amar como a nenhum 
outro amei  

Chorar o que já chorei, fracasso eu sei. 

 

Fracasso por compreender que devo 
esquecer  

Fracasso porque já sei que não esquecerei  

Fracasso, fracasso, fracasso, fracasso 
afinal  

Por te querer tanto bem e me fazer tanto 
mal. 

FRACASSO 

Núbia Lafayette 

 

 

 

 

 

 



Falsidade ложность Mentira. Calúnia. Hipocrisia. 
Fingimento. Deslealdade. 

 

Fanatismo фанатизм Amor cego a um sistema ou 
doutrina. Dedicação 
excessiva a alguém ou algo. 

 

Ferocidade свирепость Caráter cruel. Extrema 
violência. 

 

Fingimento притворство Dissimulação de sentimento. 
Falta de sinceridade. 

 

Flacidez вялость Relaxamento.  
 

Fracasso отказ Falta de êxito. Derrota. 
 

Fragmentação фрагментация Divisão. 
 

Fraqueza слабость Debilidade. Fragilidade. 
Vulnerabilidade. 

 

Frieza холодность Falta de paixão. Falta de 
envolvimento. 

 

Frivolidade легкомыслие Futilidade. Ninharia. 
Frívolo. 

 

Frustração разочарование Desanimo. Tristeza. 
 

Fuga побег Aversão. Ação de evitar. 
Evasão. 

 

 

 



H 

 

 

Pra mim não é fácil 
olhar na sua cara e ver sua hipocrisia 
hoje esperamos por promessas 
que nunca serão cumpridas 
o fato é que o conselho 
não aconselha mais ninguém 
o pretérito imperfeito 
eu conjugo muito bem 
tenho jogo de cintura 
pra mandar meu destino 
e sobre o sol que me ilumina 
e sigo meu caminho 
 
Não venha me dizer que a razão  
tem o melhor 
pois tudo que é concreto 
se desmancha e vira pó 
 
Isso É Hipocrisia 
Isso É Hipocrisia 
 
E o dia-a-dia passa 
e essa guerra continua 
e o que o povo quer  
é futebol e mulher nua 
mantenho a falsidade 
e tento ser sincero 
e no compasso dessa vida  
eu faço tudo o que eu quero 
 
Não venha me dizer que a razão  
tem o melhor 
pois tudo que é concreto 
se desmancha e vira pó 
 

Isso É Hipocrisia 
Isso É Hipocrisia 
 
Hipocrisia estampada na sua cara 
na sua fala de burguês consciente de nada 
uma máscara uma farsa 
uma fraude uma farda não tarda 
tá aí já foi 
diga oi pro processo em excesso 
eu peço um expresso no universo 
dos versos dessa laia eu me despeço 
sem essa, chega de conversa 
Hipócrita promessa, sem essa 
e o dia passa.. 
e essa guerra continua 
e o que o povo quer  
é futebol e mulher nua 
mantenho a falsidade 
e tento ser sincero 
e no compasso dessa vida  
eu faço tudo o que eu quero 
 
Não venha me dizer que a razão  
tem o melhor 
pois tudo que é concreto 
se desmancha e vira pó 
 
Isso É Hipocrisia 
Isso É Hipocrisia 
 
A poeira pra debaixo do tapete 
enquanto você foge 
na boleia de um foguete 
hipocrisia, dia após dia 
fobia, a verdade, covarde 
que não percebe nada 
cambada, mentiras, piadas 
consciência emparedada 
é o crime no poder 
como sempre foi 
é assim que vai ser 
o poder é o criminoso 



é o famoso milionário que invade 
milionário mentiroso 
eu sinto eu não ouço 
Esse dinheiro é duvidoso 
Esse dinheiro é duvidoso 
 

Isso É Hipocrisia 
Isso É Hipocrisia 

HIPOCRISIA 

Nayah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hipocrisia притворство Falsidade. Dissimulação. 
 

Histeria истерия Comportamento excessivo por 
um terror. Pânico. 

 

Horror ужас Percepção de algo ameaçador. 
Sentimento de nojo. Aversão 
ou ódio. 

 

Hostilidade враждебность Agressividade. Rivalidade. 
 

Humilhação унижение Rebaixamento moral. 
Submissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 

Sei que o tempo fechou 

O sol já não brilha 

Eu já não estou, tão ligado em você 

Você que começou, 

O fim dessa história 

Eu bem que queria mergulhar nesse amor 

De que valeu, 

Tanta promessa, tantos planos 

O que aconteceu em nossas vidas foi 
engano 

Como salvar em nós o que não existiu 

Se o amor nasceu, morreu ele não resistiu, 

Tô querendo fugir da ilusão, 

Com você não senti emoção, 

Forçamos a barra demais, 

Bater na mesma tecla não dá mais 

Paixão que não teve calor, 

Amor por fazer sem tesão, 

É sentimento que não vem do coração 

Sei que o tempo fechou, 

O sol já não brilha 

Eu já não estou, tão ligado em você 

Você que começou, 

O fim dessa história 

Eu bem que queria mergulhar nesse amor 

De que valeu, 

Tanta promessa, tantos planos 

O que aconteceu em nossas vidas foi 
engano 

Como salvar em nos o que não existiu 

Se o amor nasceu, morreu ele não 
resistiu... 

To querendo fugir da ilusão, 

Com você não senti emoção, 

Forçamos a barra demais, 

Bater na mesma tecla não dá mais 

Paixão que não teve calor, 

Amor por fazer sem tesão, 

É sentimento que não vem do coração 

To querendo fugir da ilusão, 

Com você não senti emoção, 

Forçamos a barra demais, 

Bater na mesma tecla não dá mais 

Paixão que não teve calor, 

Amor por fazer sem tesão, 

É sentimento que não vem do coração... 

 

ILUSÃO 

Sorriso Maroto 



Ignorância невежество Falta de conhecimento, 
experiência ou prática. 
Atitude grosseira. 

 

Ilusão иллюзия Mentira, logro. Manobra 
para enganar. 

 

Imperfeição дефектность Defeito, incorreção. 
 

Incapacidade недееспособность Incompetência, inaptidão. 
 

Incoerência непоследовательность Desarmonia. Discrepância 
ou desconexão. 

 

Incongruência неуместность Falta de harmonia, de 
concordância. 

 

Incompatibilidade несовместимость Falta de compatibilidade 
entre dois ou mais 
indivíduos. 

 

Incompreensão непонимание Incapacidade para 
compreender algo.  

 

Inconsciência беспамятство Torpor. Estado de quem não 
tem consciência de si mesmo 
ou do mundo. 

 

Incredulidade недоверчивость Ateísmo. Cepticismo. 
 

Indecisão нерешительность Incapacidade de resolver. 
Incerteza. 

 

Indiferença равнодушие Descaso. Desdém. Apatia. 
Falta de atenção. 

 

Inércia инертность Falta de iniciativa. 
Estagnação. Incapacidade. 



 

Infelicidade несчастье Infortúnio. Falta de sorte. 
Azar. 

 

Ingratidão неблагодарность Falta de reconhecimento.  
 

Inibição позор Timidez. Constrangimento. 
 

Injustiça несправедливость Violação do direito de 
outro. 

 

Inocência невинность Ignorância. Ingenuidade 
excessiva. 

 

Inquietação беспорядки Estado de preocupação, falta 
de paz ou tranquilidade. 

 

Insatisfação неудовлетворенность Descontentamento. 
Desprazer. Contrariedade. 
Aborrecimento. 

 

Insegurança ненадежность Periculosidade. Sensação de 
não estar seguro. Falta de 
confiança em si mesmo. 

 

Insensatez безрассудство Loucura. Falta de bom senso. 
Imprudência. 

 

Insensibilidade бессердечность Falta da capacidade de se 
emocionar. Frieza. 
Indiferença. 

 

Insolência Наглость Inconveniência. Falta de 
respeito. Arrogância. 

 

Instabilidade нестабильность Falta de firmeza. Falta de 
segurança. Intranquilidade. 

 



Intranquilidade неспокойный Desassossego. Constante 
preocupação. 

 

Intrometimento навязывание Enxerido. Indivíduo que 
quer dar opinião em todos 
os assuntos ou conversas 
mesmo não estando a par. 

 

Inveja зависть Vontade irrefreável de possuir 
ou gozar do que é de outro. 
Tristeza pela felicidade ou 
prosperidade alheia. 

 

Ira гнев Sentimento desregrado de ódio.  
 

Irritação раздражение Estado de nervosismo 
contida. 

 

Isolamento изоляция Forma da pessoa se excluir 
ou de se por à parte de um 
grupo ou de indivíduos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L 

 

E aí 
Eu comecei a cometer loucura 
Era um verdadeiro inferno 
Uma tortura 
O que eu sofria 
Por aquele amor 
Milhões de diabinhos martelando 
O meu pobre coração que agonizando 
Já não podia mais de tanta dor 
E aí 
Eu comecei a cantar verso triste 
O mesmo verso que até hoje existe 
Na boca triste de algum sofredor 
Como é que existe alguém 
Que ainda tem coragem de dizer 

Que os meus versos não contêm mensagem 
São palavras frias, sem nenhum valor 
Oh! Deus, será que o senhor não está 
vendo isso 
Então, porque é que o senhor mandou 
Cristo 
Aqui na terra para semear amor 
E quando se tem alguém 
Que ama de verdade 
Serve de riso pra humanidade 
É um covarde, um fraco, um sonhador 
Se é que hoje tudo está tão diferente 
Porque não deixa eu mostrar a essa gente 
Que ainda existe o verdadeiro amor 
Faça ela voltar de novo pro meu lado 
Eu me sujeito a ser sacrificado 
Salve seu mundo com minha dor 

LOUCURA 

Adriana Calcanhotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lástima сожаления Sentimento de pena. 
Compaixão. Lamúria.  

 

Libertinagem распутство Indisciplina. Forma de se 
entregar a prazeres sexuais. 

 

Loucura безумие Distúrbio mental. Atitude 
imprudente.  

 

Luto траур Desgosto ou mesmo amargura. 
Também sentimento de tristeza 
profunda pela morte de 
alguém. 

 

Luxúria похоть Comportamento desregrado 
com relação aos prazeres do 
sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



M 
 

 

Eu sei 
Que ela nunca mais apareceu 
Na minha vida 
Minha mente novamente 
 
Eu sei 
Que o que ficou não desapareceu 
A minha vida muda sempre lentamente 
 
Como a lua que dá voltas pelo céu 
E mexe tanto com o presente quando ausente 
 
Eu sei (eu sei) 
Eu sei (eu sei) 
Eu sei (eu sei) 
Não sou vidente mas sei o rumo do seu coração 
 
Permita que o amor invada a sua casa coração 
Que o amor invada a sua casa coração 
Que o amor invada a sua casa 
 
Saia 
Não vaia 
Não caia na navalha 
Que corta tua carne 
E sangra tudo o que você precisa descobrir, yeah 
 
Eu sei 

Que ela nunca mais apareceu 
Na minha vida 
Minha mente novamente 
 
Eu sei 
Que o que ficou não desapareceu 
A minha vida muda sempre lentamente 
 
Como a lua que dá voltas pelo céu 
E mexe tanto com o presente quando ausente 
 
Eu sei (eu sei) 
Eu sei (eu sei) 
Eu sei (eu sei) 
Não sou vidente mas sei o rumo do seu coração 
 
Permita que o amor invada a sua casa coração 
Que o amor invada a sua casa coração 
Que o amor invada a sua casa 
 
Saia 
Não vaia 
Não caia na navalha 
Que corta tua carne sangrador 
O que você precisa descobrir, yeah 
 
Permita que o amor invada a sua casa coração 
Que o amor invada a sua casa coração 
Que o amor invada a sua casa 
 
Please don't stop, no 
Please don't stop 

A SOMBRA DA MALDADE 

Cidade Negra 

 

 

 

 

 

 



Má-intenção  Ação maldosa. Deslealdade. 
 

Mágoa боль Desgosto. Sensação dolorosa 
causada por uma decepção, 
por uma ofensa ou 
indelicadeza. 

 

Maldade злобность Crueldade. Característica do 
que é ruim. Vontade de 
denegrir. 

 

Mal-humor раздражительный Irritado, zangado ou 
agressivo.  

 

Malignidade злокачественность Forma de agir perversa. 
Condição desleal. 

 

Masoquismo мазохизм Prazer a partir da dor ou do 
próprio sentimento. 

 

Medo страх Temor. Estado emocional 
provocado pela consciência 
que se tem diante do perigo. 

 

Melancolia меланхолия Tristeza. 
 

Mentira ложь Fraude. Afirmação que se opõe 
à verdade. Informação 
enganosa ou controvertida. 
Falsa ideia. Ilusão. 

 

Morte смерть Fim da vida de um organismo. 
 

 

 

 

 



N 
 

Amigos por favor 
disculpenme si por error 
los destruyo llego a lastimar 
pero es que en esta oscuridad 
todos se quieren matar 
a quien se mueva pienso disparar 
 
Yo se que no crees 
en el mas allá 
pero asomate a la ventana 
los zombis no te pueden ver 
pero te pueden oler 
buscan mas que tus entrañas 
 
Hora de explicarte 
el ultimo de mis suspiros 
y se muy bien 
que tal ves nadie aqui 
mañana se acordara de mi 
pero escuchenme bajo 
esta luna y esta piel 
vengo a decir 
como siempre que de mi 
todo lo di 
 
Vallamos a vender 

nuestra alma y nuestro ser 
a la ciencia o al mejor postor 
de nada nos sirve ya 
cuando esta batalla 
se perdio antes de comenzar 
 
Hora de evitarte 
a tu salud de ultimo aliento 
y se muy bien 
que tal ves nadie aqui 
mañana se acordara de mi 
pero escuchenme bajo 
esta luna y esta piel 
vengo a decir 
como siempre que de mi 
todo lo di 
 
y se muy bien 
que tal ves nadie aqui 
mañana se acordara de mi 
pero escuchenme bajo 
esta luna y esta piel 
vengo a decir 
como siempre que de mi 
todo lo di 

NEGLIGENCIA 

Division Minuscula  

 

 

 

 

 

 

 



Negativismo негативизм Atitude caracterizada pela 
recusa de tudo. 

 

Negligência наглость Descuido. Desleixo. Relaxo. 
 

Nojo тошнота Repulsa por algo desagradável.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O 

 

Durante muito tempo eu construí uma 
história em cima de um castelo destruído 

E pra fugir dessa realidade dura eu já 
encontrei mais de mil motivos 

Agora essas palavras de pessoas santas 
parecem música nos meus ouvidos 

Já que ficou quase insuportável ouvir a voz 
dos meus olhos aflitos 

 

De tanto chorar depois que a festa acabar 

Se eu não me matar, talvez eu peça ajuda 
para voltar 

De um lugar da onde despenquei feito um 
anjo que morreu de raiva 

Na queda eu me despedacei mas eu já me 
permito mudar 

 

Eu olhei ao meu redor para reconstruir o 
meu castelo caído 

Pra viver de bons momentos sem ter que 
ter os olhos escondidos 

Já fiz até um testamento que não tem nada, 
nada, nada escrito 

Já que a minha maior herança é a que eu 
vou levar comigo 

 

Pra evoluir, depois que o terror passar 

Se eu não suportar talvez eu peça ajuda 
pra voltar 

De um lugar da onde despenquei feito um 
anjo que morreu de raiva 

Na queda eu me despedacei mas eu já me 
permito mudar 

 

Esse meu ódio é... Meu ódio é... 

O veneno que eu tomo querendo que o 
outro morra 

Esse meu ódio é... Meu ódio é... 

O veneno que eu tomo querendo que o 
outro morra 

Querendo que o outro morra 

Querendo que o outro morra 

Querendo que o outro morra 

Querendo que o outro morra 

 

ÓDIO 

Luxúria 

 

 



Obcecação одержимость Teimosia. Obstinação. 
 

Obliteração Облитерация Apagar. Fazer esquecer algo. 
Desaparecer. 

 

Ódio Одио Ira contida. Rancor violento e 
duradouro. Sentimento de 
profunda inimizade. 

 

Orgulho гордость Soberba. Elevado conceito 
que alguém tem de si próprio. 
Amor-próprio exposto de 
modo exagerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P 

 

 

Quem planta preconceito 

Racismo, indiferença 

Não pode reclamar da violência 

Quem planta preconceito 

Racismo, indiferença 

Não pode reclamar da violência 

Quem planta preconceito 

Racismo, indiferença 

Não pode reclamar da violência 

Quem planta preconceito 

Racismo, indiferença 

Não pode reclamar 

 

Lembra da criança 

No sinal pedindo esmola? 

Não é problema meu 

Fecho o vidro 

Vou embora 

 

Lembra aquele banco 

Ainda era de dia 

Tem preto lá na porta 

Avisem a polícia 

 

E os milhões e milhões 

Que roubaram do povo 

Se foi político ou doutor 

Serão soltos de novo 

Ooooooooooooh! 

 

Quem planta preconceito 

Racismo, indiferença 

Não pode reclamar da violência 

Quem planta preconceito 

Impunidade, indiferença 

Não pode reclamar da violência 

Quem planta preconceito 

Racismo, indiferença 

Não pode reclamar da violência 

Quem planta preconceito 

Impunidade, indiferença 

Não pode reclamar 

 

-"Ainda há muito 

O que aprender 

Com África Bambata 



E Salassiê 

Com Bob Marley e Chuck D 

O reggae, o hip hop 

Às vezes não é esse 

Que está aí 

Sequela a violência 

Entrando pelo rádio 

Pela tela 

E você só sente quando falta 

O rango na panela 

Nunca aprende 

Só se prende, não se defende 

Se acorrenta, toma o mal 

Traga o mal, experimenta 

Por isso ainda há muito 

O que aprender 

Com África Bambata 

E Salassiê 

Com Bob Marley e Chuck D 

O reggae, o hip hop pode ser 

O que se expressa aqui 

Jamaica 

O ritmo no podium sua marca 

Várias medalhas 

Vários ouros, zero prata 

E no bater da lata 

Decreto morte é o gravata 

E no bater das palmas 

Viva a cultura rasta" 

 

Crianças não nascem más 

Crianças não nascem racistas 

Crianças não nascem más 

Aprendem o que 

A gente ensina 

 

-"Por isso ainda há muito 

O que aprender 

Com África Bambata 

E Salassiê 

Com Bob Marley e Chuck D 

Todo dia algo diferente 

Que não percebi 

E na lição um novo 

Dever de casa 

Mais brasa na fogueira 

E o comédia vaza 

A moda acaba 

A gravadora trai 

E o fã já não 

Te admira mais 

Ainda há muito 



O que aprender 

Lado a lado, aliados 

Natiruts, GOG 

O DF, o cerrado 

Um cenário descreve 

Do Riacho a Ceilândia 

Cansei de ver 

A repressão policial 

A criança sem presente 

De natal 

O parceiro se rendendo ao mal 

Quem planta a violência 

Colhe ódio no final" 

 

QUEM PLANTA O PRECONCEITO 

Natiruts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paixão Страсть Martírio. Grande sofrimento. 
Exaltação. Amor demasiado 
por algo que supera o limite 
da razão. 

 

Pânico паника Medo excessivo.  
 

Paralisia паралич Torpor. Ausência de 
atividade. 

 

Pavor страшиться Grande susto. Terror. 
 

Pedantismo педантизм Qualidade superior ao que 
realmente é. 

 

Pena убеждение Sofrimento. Aflição. 
Amargura, Pesar. Piedade. 

 

Perturbação нарушение Desequilíbrio. Situação de 
confusão. 

 

Perversidade извращенность Maldade. Ação injusta. 
 

Pessimismo пессимизм Forma de julgar as coisas 
sempre pelo lado mais 
desfavorável. Disposição de 
sempre esperar o pior. 

 

Preconceito предубеждение Opinião ou ideia 
desfavorável formada 
sem conhecimento, sem 
ponderação ou razão. 

 

Preguiça леность Ócio. Estado de moleza. 
 

Preocupação беспокойство Ideia antecipada que 
perturba o espírito a ponto 
de produzir sofrimento 
moral. 



 

Pressa торопить Afobação. Precipitação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R 

 

 

Como um vulcão em chamas 

Jorrando seu rancor 

Dominado pelo drama 

Vivendo com a dor 

Como um predador em fúria 

Se auto devorando 

Descrevo seu resumo 

Fúria e dor 

 

Pra quê tanta raiva? 

Pra quê tanta dor? 

Pra quê tanta fúria? 

 

Preso num labirinto 

Caminhos invertidos 

Jogo de inimigos 

Só não vê 

Que o tempo nunca pára 

O seu nunca parou 

Foi só tapa na cara 

Fúria e dor 

 

Pra quê tanta raiva? 

Pra quê tanta dor? 

Pra quê tanta fúria? 

 

RANCOR 

Autopse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raiva гнев Acesso de fúria. Cólera. Ira.  
 

Rancor злопамятность Ódio profundo não expresso. 
 

Rebeldia бунт Vontade contrária. Oposição. 
Resistência. 

 

Receio Страх Incerteza acompanhada de 
certo medo. 

 

Rejeição отказ Desprezo. Nojo. 
 

Remorso раскаяние Arrependimento. Inquietação. 
Percepção de ter cometido uma 
falta. 

 

Renúncia уходит в отставку Abandono do seu direito. 
 

Repelência гидрофобность Repugnância 
 

Repugnância нерасположение Antipatia. Aversão.  
 

Ressentimento чувство обиды Mágoa que se guarda por 
uma ofensa recebida. 
Rancor. 

 

Revanchismo реваншизм Ato que se busca dar o troco 
em alguma agressão 
recebida. 

 

Revide мстить Réplica. Ato de revidar. 
 

Revolta восстание Sentimento de raiva. 
Indignação. Repulsa. 

 

 



S 

 

 

Eu vou te fazer mulher 

Realizo os seus desejos 

Mais pra ficar gostosinho,vou começando 
pelo beijo 

 

Aliso sua perninha 

Um beijo no pescocinho 

A sopro o seu ouvido 

Desço até o seu umbiguinho 

Pro clima ficar mas quente 

Te jogo em cima da mesa 

Hoje a casa tá fazia vamos fazer safadeza 

 

Safa,safa,safa,safadeza 

Vai,vem na safadeza (2x) 

 

No quarto,na sala,no sofá,em cima da 
mesa 

 

SAFADEZA 

Mc Maiquinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sadismo садизм Prazer com o sofrimento de 
outro. 

 

Safadeza непослушание Cinismo. Imoralidade. 
Descaramento. 

 

Sagacidade проницательность Astúcia. Malícia. 
 

Sarcasmo сарказм Zombaria. Deboche. Ironia. 
 

Saturação насыщение Saciado em demasia. 
 

Sem-vergonhice Бесстыжий Cinismo. Obsenidade. 
 

Separação разделение Afastamento. 
 

Sofrimento страдающий Desgosto. Amargura. 
Tortura. 

 

Solidão одиночество Isolamento. Estado de quem se 
acha ou se sente 
desacompanhado. 

 

Sufoco удушение Aperto. Situação de aflição ou 
ansiedade. Angústia. 

 

Superioridade превосходство Condição de mando. 
Autoridade. 

 

 

 

 



T 

 

 

Tristeza 

Por favor vai embora 

A minha alma que chora 

Está vendo o meu fim 

 

Fez do meu coração 

A sua moradia 

Já é demais o meu penar 

 

Quero voltar aquela 

Vida de alegria 

Quero de novo cantar 

 

la ra rara, la ra rara 

la ra rara, rara 

Quero de novo cantar 

TRISTEZA 

Vinicius de Moraes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tédio  Aborrecimento ou cansaço.  
 

Teimosia упрямство Teima repetida. Sempre 
contrariar alguém. 

 

Temor страх Sensação de ameaça. Susto. 
Falta de tranquilidade. 

 

Terror террор Pavor. Dificuldade extrema. 
 

Tristeza печаль Esmorecimento. Desânimo. 
Estado afetivo caracterizado 
pela falta de alegria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Vem  
Pois já nasce o dia  
Esqueçamos tudo de ontem  
O que eu não faria  
Para apagar o que eu disse de nós dois 
O individuo exaltado fala pelos cotovelos 
Acaba se descontrolando e desse jeito é 

impossível não ferir 
Eu que sempre vi você sorrindo nos meus 
braços  
Não a me iluminar os lábios  
Mais esquivos dos meus traços 
Feriu-me de vaidade cada verdade dura 
Você disse o que era pra dizer  
E eu falei só loucura 
Por favor volta aí que eu vou fazer de tudo 
para me redimir 

 

VAIDADE 

Djavan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaidade тщеславие Desejo de que as qualidades 
físicas ou intelectuais sejam 
reconhecidas ou admiradas 
por outro. 

 

Vergonha позор Sentimento penoso causado 
pela inferioridade, indignidade 
ou mesmo indecência.  

 

Vibração вибрация Trepidação. Oscilação dos 
batimentos do coração. 

 

Vingança месть Desforra. Punição. 
 

Violência насилие Fúria. Constrangimento físico 
ou moral exercido sobre 
alguém para submetê-lo à 
vontade de outro. 

 

Volúpia удовольствие Luxúria. Grande prazer 
sexual. 

 

Vulnerabilidade уязвимость Vulnerável. Frágil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O pulso ainda pulsa 
O pulso ainda pulsa 
Peste bubônica, câncer, pneumonia 
Raiva, rubéola, tuberculose, anemia 
Rancor, cisticercose, caxumba difteria 
Encefalite, faringite, gripe, leucemia 
O pulso ainda pulsa 
O pulso ainda pulsa 
Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia 
Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia 
Ulcera, trombose, coqueluche, hipocondria 
Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania 
O corpo ainda e pouco 

O corpo ainda e pouco 
Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia 
Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia 
Brucelose, febre, tifóide, arteriosclerose, 
miopia 
Catapora, culpa, carie, câimbra, lepra, 
afasia 
O pulso ainda pulsa 
O corpo ainda e pouco 

 

O PULSO 

Ira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pra quem foi, pra quem ficou 

De que vai, de quem fica 

Só Deus explica, só Deus pra explicar 

Pra me conformar, assim é a vida 

Minha parte eu faço, a minha parte; eu faço 

 

A vida segue sentido a caminho da morte 
eu sei 

(Mas não me acostumei) 

Com cadáveres, flores dentro de um caixão 

Lágrimas dores dentro de um coração 

 

Não me interessa como está o tempo, não 

Dia de luto é muito sofrimento, então 

Um silêncio toma conta de quem chora por 
dentro 

E uma palavra de lamento, não pode 
amenizar 

Esse momento triste de quem deixou de 
existir 

Que nunca mais vai chorar, ou muito 
menos sorrir 

O céu escuro sustenta um temporal que não 
acalma 

Será chuva ou fúria, de Deus chorando 
pela alma 

Não sei, não posso entender porque sou só 
um réu 

Um réu que pode sentir que existe luz ali 
no céu 

Prontas pra perdoar alguém que acabou de 
morrer 

Numa viagem pro além 

E nada supera a dor de quem ficou pra trás 

Dos familiares, dos pais,os filhos choram 
demais 

O sino toca pra fechar o caixão 

Com gritaria, com choro, o pastor termina 
sua oração 

Mesmo sabendo que naquele corpo não há 
vida 

O sentimento de perda, bate na hora da 
partida 

Carregando uma rosa, cheguei perto da 
cova 

Com aquele aperto no peito, expresso o 
meu sentimento 

A multidão troca de mão pra carregar o 
corpo 

E eu olhando aquela cena, vi que a vida é 
um sopro 

Que a morte suga de volta no ultimo 
suspiro 

O peso do mundo levou mais seis espíritos 

Um minuto de silêncio tive esses 
pensamentos 

Só voltei a mim, porque durante aquele 
sepultamento 

Alguém gritou e eu ouvi 



Deus meus olhos não vão resistir 

 

Rola uma lágrima 

Só uma gota e nada mais 

Esse mundo é um rio de sangue 

Rola uma lágrima 

A minha lágrima a mais 

Talvez não seja tão importante 

Rola uma lágrima 

Só uma gota e nada mais 

Nesse mundo jorrando sangue 

Rola uma lágrima 

Só uma gota te pedindo a paz 

Só uma lágrima e nada mais 

 

Canções da vida em notas tristes 

Musicas verdadeiras, nunca são 
passageiras 

Sempre tocam uma canção 

Que mexe com seu coração 

Então a saudade vem 

Te faz lembrar de alguém 

De um fato triste, lamentável, quase 
inaceitável 

Mais foi escrito assim, todo começo tem 
um fim 

Só lembranças e boas recordações devem 
ficar 

Pra continuar vivendo 

Pra não ficar sofrendo 

Olha ser humano, o céu está sorrindo 

O demônio está matando mas Jesus cristo 
está vindo 

É isso que me move, a minha fé me dá 
certeza 

Morrer em vão não, morrer em cristo assim 
seja 

Aceitar que alguém que você ama vá é 
difícil 

No jogo da vida a regra de Deus não é fácil 

Eu faço um sacrifício, só pra não chorar 

Mesmo chorando a todo tempo 

Você não vê mas eu choro por dentro 

Paz quem sou eu pra te dar? 

Mas ascenda uma vela 

Sou mensageiro dela 

Estou triste com tudo 

Talvez por ser verdadeiro 

Eu tenho medo do mundo 

Mas com coragem de guerreiro 

Os fortes também choram 

Isso é tão comum 

Os homens são sentimentais 

Entre mil eu sou mais um 



Uma rocha por fora 

Que não se escuta o choro 

Porque a dor da minha lágrima 

É a harmonia do meu coro 

 

Rola uma lágrima 

Só uma gota e nada mais 

Flutuando num rio de sangue 

Rola uma lágrima 

A minha lágrima a mais 

Talvez não seja tão importante 

Rola uma lágrima 

Só uma gota e nada mais 

Nesse mundo jorrando sangue 

Rola uma lágrima 

Só uma gota te pedindo a paz 

Só uma lágrima e nada mais 

 

Cansado, magoado 

Com medo e com coragem 

Meu coração bate assim 

Mais prejuízo que vantagem 

E com quase trinta anos de idade 

É assim que eu me vejo 

Sem fantasias sem desejos 

Eu não programo mais nada nesse mundo 

Aliás, nunca fui de programar "há" 

Porque amanhã nem sei se vou acordar 

Foi ontem, é hoje e o amanhã 

Quem sabe eu chego lá 

Fazemos parte de uma história que só Deus 
criou 

Sou só mais um personagem 

Nesse mundo de horror 

Faço papel de escritor 

Escrevo a dor de uma lágrima 

Sentimental eu sou 

Com amor e com mágoa 

Até que chegue um ponto final do papel 

Que nunca foi o principal aqui na terra 

Mas tenho fé no céu 

Só acredito no céu 

E o paraíso existe mano 

De irmão pra irmão 

Eu não preciso de mil lágrimas 

Pra mostrar minha dor 

Eu expresso ativando meu sofrimento 

Eu sou compositor 

Da paz 

Do ódio 

Da guerra e do amor 

Deus mandou a palavra 



Quando eu cantei você chorou 

Não quero ver ninguém triste 

Ou de tristeza chorar 

Basta crer que Deus existe 

Pra entender o que eu quero falar 

Não diga pra Deus 

Que você tem um problema, "oh" 

Diga pro seu problema que você tem 

Um Deus maior 

Chorar demais não adianta 

É por isso que eu canto 

Quem canta os males espanta, mano 

Eu não vivo em prantos 

O ser humano faça da sua vida 

Uma canção, não chore 

Antes do refrão eu vim pra te falar 

Me ouça e decore 

É preciso crer 

Que exista um plano melhor 

Para os tantos corações 

Que voltaram as cinzas 

E das cinzas ao pó 

Não está só, não morreu (o espírito é 
eterno) 

Só descansa mais um espírito (seja no céu) 

Cujo corpo adormeceu (no inferno) 

Assim sempre esteve escrito 

O homem leu mas não compreendeu 

O quanto pesa o pingo de uma lágrima 

Do sangue que escorre 

Aos olhos de Deus 

 

Rola uma lágrima 

Só uma gota e nada mais 

Flutuando num rio de sangue 

Rola uma lágrima 

A minha lágrima a mais 

Talvez não seja tão importante 

Rola uma lágrima 

Só uma gota e nada mais 

Nesse mundo jorrando sangue 

Rola uma lágrima 

É grande a dor de uma lágrima 

Entre a terra e o céu 

Hoje estou aqui, amanhã posso estar lá 

Estou na dor de uma lágrima 

NA DOR DE UMA LÁGRIMA 

Expressão Ativa 

 

 



Diga, ó vida me diga, me dê direção 

Um atalho pro seu coração 

Hoje, estou tão cansado de ser enganado 

Mas, não por querer 

 

Todo esse tempo eu passei com você 

As mentiras eu sei, me fizeram sofrer 

Mas agora há revolta, no meu coração 

 

Fui um brinquedo em suas mãos 

Meu carinho, meu tempo, meus planos em 
vão 

Mas agora há revolta, no meu coração 

Não tem solução 

 

Hoje eu quero você 

Amanhã já não sei o que quero 

Se nosso caso é prazer, te espero 

Hoje eu quero você 

Amanhã já não sei o que quero 

Se nosso caso é prazer, te espero, 

Te espero... 

 

Agora, pra mim ficou claro, nossa relação, 

Fui escravo da sua emoção, 

Sim eu sei, sofri calado, tão apaixonado 

Como não enxerguei 

 

Todo esse tempo eu passei com você 

As mentiras eu sei me fizeram sofrer 

Mas agora há revolta, no meu coração 

Fui um brinquedo em suas mãos 

Meu carinho, meu tempo, meus planos em 
vão 

Mas agora há revolta no meu coração 

Não tem solução 

 

Hoje eu quero você, 

Amanhã já não sei o que quero 

Se nosso caso é prazer, te espero 

Hoje eu quero você, 

Amanhã já não sei o que quero 

Se nosso caso é prazer, te espero 

Te espero, eu te espero. 

 

Baby eu me entreguei de mais, 

Não sei se agora ainda sou capaz 

De entender o que passou 

O que o tempo revelou 

Será que é tarde pra nós dois ? 

 

Porque as nossas vidas 



Se unem com as nossas brigas? 

Onde está o amor? Se perdeu 

Mas a esperança ainda não morreu 

 

Mesmo com as mentiras, 

Mesmo com as noites perdidas 

Meu corpo sente falta, 

Por isso essa revolta. 

 

Não tem jeito e não tem solução 

Se o nosso caso e prazer 

Eu te espero 

 

REVOLTA 

D´Black 

 


