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PRÓLOGO 

 

 

 

 Ao escrever e ler algumas poesias de amigas poetisas e lê-las mentalmente minha mente ou 

memória musical me dizia que elas eram uma letra de musica. A maioria delas foram escritas na 

língua portuguesa e algumas diretamente na língua inglesa. Algumas delas falavam tanto a minha 

alma (retratavam meus pensamentos e sentimentos) que algo me dizia que elas deveriam ou 

poderiam ser traduzidas à língua inglesa. Mas devido à fonética das palavras e a forma de se falar o 

português logo percebi que não poderia usar a mesma melodia para cantar a tradução e adaptação da 

letra. Por exemplo, na língua inglesa várias palavras terminam em ing e outras em ed (passado e 

particípio passado) de modo que é impossível cantar palavras em terminação ar (verbo) na língua 

inglesa. Outro exemplo é o estilo musical denominado samba onde encontramos várias vezes o uso 

de palavras terminadas em “ão”. Com o tempo isto se tornou tão aparente para mim que até escrevi 

um samba canção denominado: “Um Samba Canção sem ão!”.  
 É muito comum o uso de paródias na confecção (não posso usar o termo composição) de 

músicas popular. O caso mais conhecido é a música “sound of silence” cuja melodia é uma melodia 

andina folclorica “El Condor Passa” usada por Simon and Garfunkel para escrever esta famosa 

música. O fato muito interessante que não se acha referência dessa paródia no Google. Desta temos a 

variação “Sound of silence disturbed”, e a paródia do cantor Daniel “é por você que canto”. As 

músicas de Tom Jobim foram as mais cantadas na língua inglesa de tal moda que criaram um novo 

estilo musical denominado New Bossa. No meu caso eu traduzo as músicas e depois vou atrás de 

uma melodia que se encaixe a ela ou aos meus recursos de voz.  

Devido ao fato de ter escrito aproximadamente 900 letras de músicas com melodias (eu canto 

acapella já que não toco nenhum instrumento) meu cérebro deve ter formado algum ou alguns centro 

cerebrais (que denominamos formação ou educação) que ao ouvir uma poesia já tenho uma ideia 

(que chamamos intuição) de que tipo de música ou estilo seria esta. Assim estou compilando e 

transcrevendo 500 letras de músicas (250 em português e 250 transcrições ao Inglês) para este livro 

de modo que algum estudioso da música ou do ramo do conhecimento denominado semiótica possa 

se debruçar sobre a tarefa de criar leis ou regras que permitam determinar através das rimas ou 

construção poética que tipo ou estilo de música se encaixaria em determinada poesia.  

Esta obra completa está avaliada em pelo menos 500 x U$ 100.000,00 = U$ 50.000.000,00. 
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470 – Johana can’t pray         676 
471 – O que será do futuro        678 
472 – What will be of the future        679 
473 - Na brisa e na ventania        681 
474 - In the breeze and in the wind       682 
475 – Medo de amar         684 
476 – Fear of loving         685 
477 – Amor de Ressaca         687 
478 – Hangover Love         688 
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479 – Vida Errante         690 
480 – Itinerant Love         691 
481 - Declaração de Amor        693 
482 - Love’s Declaration        694 
483 - Os Homens não escutam mais as árvores     696 
484 - Men no longer listen the trees       697 
485 - As Maluquices do Verdadeiro Amor      698 
486 - The craziness of pure love       699 
487 – Você pediu         670 
488 – You teased me         671 
489 – Acordei amor         672 
490 – I learned my Love        673 
491 – Eu vi um ramo de flores        710 
492 – I saw a bunch of flowers        711 
493 – Venha preencher este vazio       713 
494 – Come fill this void        714 
495 - Cowboy versus Patricinha ou Amor caipira verdadeiro    716 
496 - Cowboy versus City Woman or True Country Love    718 
497 – Vegana Maldita         720 
498 – Damn Vegan         721 
499 - HellSinger entrou no meu coração      723 
500 – HellSinger came into my heart       724 
501 – Canto para todas         726 
502 – I sing for all         727 
503 – Ainda espero por você        729 
504 – I still wait for you         730 
505 - Dias bons e dias ruins ao seu lado      732 
506 – Bad days good days by your side      733 
507 – Minha mulher é uma mulher resolvida      735 
508 - My woman is a resolved woman       736 
509 - O Carnaval acabou e a mascara ficou      738 
510 - Carnival is over and the mask remains      739 
511 – Minha música é conceitual       740 
512 - My music is conceptual        741 
513 – No balanço das ondas do mar       743 
514 – In the sway of the sea        744 
515 – Somos haters         746 
516 – We are haters         747 
517 – Ela não me viu chegar        749 
518 – She pretend not see me        750 
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1 - Navigating in the Emotions (romantic) 
https://youtu.be/asgi1ZeebI4 

 
Don’t ask why? 
Don’t want to know the reasons 
Of the things of the heart 
Or better of the emotions 
That feed this thing 
What we call the soul. 
 
Feel the breath 
From my thought 
Like a wind 
That inflame the sails of soul 
And carry me to you. 
 
Feel the currents 
Dredge the depths 
Of my being 
Raising thoughts 
And feelings of love 
That flow into you. 
 
Do not fear that void 
Left by feelings 
Of my soul 
Let yourself be carried away by 
This stream of emotions 
And lift flights in the imagination. 
 
And don’t fear the fate 
Nor where it will lead you 
Feel the air get out of your feet 
And dive in the emotions 
In this current 
Then raise your head 
Take your wings 
And raise flights in high spheres. 
 
And when in the heavens 
And look here 
You will see my pain 
It is the green soil 
That feeds the life I give you 
 
Turn around and look at infinity 
See how infinite they are 
The stars of the firmament 
What I offer to you 
With my thoughts. 
 

https://youtu.be/asgi1ZeebI4
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Then steady on the ground 
Raise your arms to the sky 
Join as many stars as you can 
And bind everything in your soul 
So that you understand 
That only you give sense 
To my live. 

 

 
 
 
 
 

2 - Navegando nas Emoções (Romântica)  
https://youtu.be/erMobzN-_8o 

 
Não pergunte por quê? 
Não queira saber as razões; 
Das coisas do coração; 
Ou melhor das emoções; 
Que alimentam essa coisa; 
Que denominamos de alma. 
 
Sinta o alento; 
Do meu pensamento; 
Que como um vento; 
Inflam as velas d’alma; 
Que me transportam para ti. 
 
Sinta as correntezas; 
Dragarem as profundezas; 
Do meu ser; 
Ressuscitando pensamentos; 
E sentimentos de amor; 
Que desembocam em você. 
 
Não tema esse vácuo; 
Deixado pelos sentimentos; 
De minha alma; 
Deixe-se levar por; 
Essa correnteza de emoções; 
E alce voos na imaginação. 
 
E não tema o destino; 
Nem aonde isso irá te levar; 

https://youtu.be/erMobzN-_8o
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Sinta o ar sair de seus pés; 
E mergulhe de cabeça; 
Nessa correnteza; 
Depois levante a cabeça; 
Aprume suas asas; 
E alce voos nas altas esferas. 
 
E quando no céu estiver; 
E olhar para cá; 
Verá que minha dor; 
É o solo verdejante; 
Que alimenta a vida que lhe dou; 
 
Rodopie e olhe para o infinito; 
Veja como são infinitas; 
As estrelas do firmamento; 
Que lhe ofereço com meus pensamentos. 
 
Depois pise firme no solo; 
Erga os braços ao céu; 
Junte quantas estrelas puder; 
E una tudo em sua alma; 
Para que entendas; 
Que só você dá sentido; 
Ao meu viver. 
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3 - Sob as Harmonias do seu Corpo 
https://youtu.be/405vAv_BT3c 

 
Absorto pelo mundo; 
Entretido pelos afazeres; 
E pela luta pela sobrevivência ........................................ Refrão 
Vou deixando de lado 
As coisas simples e importantes. 
 
Coisas simples e importantes, 
Que dão coloridos e razão ........................................... Refrão 
Que preenchem os espaços vazios, 
Da existência, 
De nossa existência. 
 
Os dias vão passando; 
Levado pela correnteza; 
Das obrigações do dia a dia ........................................... Refrão 
Esqueço-me completamente 
De regar as flores da existência. 
 
Mas quando olho nos seus olhos; 
Esqueço de mim mesmo; 
Mas, elevado pela pureza; 
Da mais singela beleza; 
Do seu ser. 
 
Do seu ser, não sei por quê 
Que me anima e me completa, ........................................... Refrão 
Dando sentido ao meu viver.  
 
Quando toco os seus lábios; 
Vou ao fundo do meu ser; 
E por razão não sei; 
Apesar de todo enlaçado; 
Encontro-me completamente; 
Esquecido de mim mesmo. 
 
Apesar de estar; 
Todo interiorizado; 
Em seus braços; 
Não me sinto eu mesmo; 
Mas, como fosse você. 
 
Quando toco seu corpo; 

https://youtu.be/405vAv_BT3c
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E a moda de um instrumento; 
Ora lhe dando prazeres; 
Ora roubando prazeres; 
 
E meu Ego saciando; 
Percebo que na verdade; 
Encontro-me todo em você. 
E que sem nenhum esforço; 
Esqueço de mim mesmo; 
E do mundo exterior. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cE5zmTl2N7g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - Under the Harmonies of your Body 
https://youtu.be/1y6lzZrJYmM 

 
 
Absorbed by the world 
Entertained by the tasks 
And the struggle for survival. 
 
The days go by 
Carried away  
By the current  
Of everyday duties”. 
 
Even when isolated 
On the island of my mind 
Closed to the world 
At that obscure point 
In the center of my being 
Time seems stopped 
In that self-centered being. 
 
But when I look into your eyes 
I forget myself 
But raised by purity 
Of the simplest beauty 
Of your being. 

https://youtu.be/1y6lzZrJYmM
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When I touch your lips 
I go to the bottom of my being 
And for reason I don’t know 
In spite of everything, 
I find myself completely 
Forget about myself. 
 
Despite being 
All internalized 
Into your arms 
I don’t feel like I was myself 
But as if was you. 
 
When I touch your body 
And the fashion of an instrument 
In some moments giving pleasure 
In some moments stealing pleasures 
Satisfying my Ego 
I realize that in fact 
I find all myself in you. 
 
And that without any effort 
I forget myself 
And the outside world. 

 
 
 
 
 
 

  



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

7 
 

5 - Children are the Hope 
- https://youtu.be/0EkaQj9dGiw  

 
Children are the hope; 
The smile on the face of God; 
The throb (beating) of our hearts; 
The reason for our living. 
 
We come to call you; 
For more this acclaim; 
That we are not afraid; 
And much less fear; 
That will leave us in the hand. 
 
Extend your love; 
To our young people; 
That fill with life; 
Our sweet homes. 
 
We can’t live; 
Without this great love; 
From this immense heat; 
That we have received from you. 
 
You are the life; 
That feeds the soul; 
That fills with hope; 
All our loved children. 
 
Extend your love; 
To our young people; 
That fill with life; 
Our sweet homes. 
 
We can’t live; 
Without this great love; 
From this immense heat; 
That we have received from you. 
 
You are the life; 
That feeds the soul; 
That fills with hope; 
All our loved children. 
 

https://youtu.be/0EkaQj9dGiw
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Children are the hope; 
The smile on the face of God; 
The throb (beating) of our hearts; 
The reason for our living. 
 
 
 
 
 
 
 

6 - Crianças são a Esperança 
https://youtu.be/Gwaxx22_97E 

 
Children are the hope 
São a nossa esperança; 
O sorriso na face de deus; 
O pulsar de nossos corações; 
A razão de nosso viver. 
 
Viemos vos chamar; 
Para mais esta aclamação; 
Que não temos medo; 
E muito menos receio; 
Que nos deixarão na mão. 
 
Estendam o vosso amor; 
A todos os corações 
Aos nossos jovens; 
Que enchem de vida; 
Este grande Brasil. 
 
Não podemos viver; 
Sem esse grande amor; 
Deste imenso calor; 
Que recebemos de vocês. 
 
Vocês são a vida; 
Que alimenta a alma; 
Que enche de esperança; 
Toda essa criançada. 
 
Ah, esse Brasil maravilhoso; 
De um povo tão formoso; 
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De uma natureza tão generosa; 
Que nos abriga e sustenta. 
 
Oh! Meu Deus; 
Que amor tão grande; 
Este de nossa gente; 
Para com as nossas crianças. 
 
Estendam o vosso amor; 
Aos nossos jovens; 
Que enchem de vida; 
Os nossos lares. 
 
Não podemos viver; 
Sem esse grande amor; 
Deste imenso calor; 
Que recebemos de vocês. 
 
Vocês são a vida; 
Que alimenta a alma; 
Que enche de esperança; 
Toda essa criançada. 
 
Crianças são a esperança; 
O sorriso na face de deus; 
O pulsar de nossos corações; 
A razão de nosso viver. 
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7 – O Cheiro do Amor 
https://youtu.be/ZkvTfWQwTP4 

 
Comprei aqueles sais de banho 
Para te perfumar; 
Quero me lembrar 
De cada momento 
Que fizemos amor. 
 
Quero ficar ao seu lado 
Sentado no sofá 
Sonhando acordado ............................................Refrão 
Que é o meu lugar. 
 
Vou te perfumar 
Te abraçar e acariciar ............................................Refrão 
Quero ver seus olhos brilhar 
E o tempo passar. 

 
Vou recostá-la 
Ao meu lado 
Encostado na sua cabeça 
Para seu perfume inalar. 
 
Apoiarei sua face 
Com minha mão 
Acariciando seu rosto 
Verei o tempo passar. 
 
De tempos em tempos 
Quando a coruja cantar ............................................Refrão 
Procurarei seus lábios 
Para te beijar. 
 
Olharei o céu 
Para ver as estrelas 
Brilharem mais forte ............................................Refrão 
Quando te beijar. 
 
Esticarei as pernas 
E a abraçarei; 
Ficarei bem juntinho 
Para ver a lua passar. 
 
Vou voltar para o jardim 

https://youtu.be/ZkvTfWQwTP4
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Molharei as plantas 
E o canteiro de jasmim 
Para em gratidão 
Exalarem perfume para ti. 
 
Para chorarem de inveja de ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 - The Smell of Love 

(https://youtu.be/cDPA0YTEiZA) 
 

I bought those salts 
Bath salts 
To perfume you; 
I want to remember 
Of each moment 
Every love’s moment with you. 
 
I'll perfume you 
Hug you and caress you 
I wanna see your eyes shine 
And time goes by. 

 
I want to be by your side 
Sitting on the sofa 
Daydreaming 
That is my place. 
 
I'll lean her back 
By my side 
Leaning against your head 
Breath your perfume. 
 
I will support your face 
With my hand 
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Stroking your face 
I will see the time pass. 
 
From time to time 
When the owl sings 
I will look for your lips 
To kiss you. 
 
Looking at the sky 
To see the stars 
Shine brighter 
When I kiss you. 
I will kiss you. 
 
I will lose my legs 
And I will hug her; 
I'll be fine together 
To see the moon go by. 
 
I come back to the garden 
I will water the plants 
And the jasmine flower bed 
in gratitude 
Exhale perfume to you. 
 
Dying of jealousy of you. 
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9 – Sobre Vales e Montanhas (Gospel) 
https://youtu.be/Or-7BLGPd8I 

 
Quando estiver sobre os montes 
E olhar sobre os vales 
E as copas das arvores ....................................... Refrão 
Dançarem ao sabor do vento, 
Se lembre de mim. 
 
Quando ao amanhecer 
For recolher o orvalho 
Da dama da noite 
Se recorde que antes ....................................... Refrão 
Recolhi as suas lagrimas 
Só para mim. 
As recolhi só para mim. 
 
Quando descer pelos vales 
E tiver que atravessar os riachos 
Se lembre que os abri 
Que os abri para ti. 
 
Quando se deitar na relva 
E o deus Sol vier beijar ....................................... Refrão 
A sua bela face, 
Antes eu a beijei. 
 
Que antes de sua face 
Brilhar para os pássaros, 
Brilhava de amor 
Brilhava de amor só por mim. 
 
Que antes de correr 
Pelas fragrantes campinas, 
E pelo ar rodopiar 
Dançava e se lançava aos meus braços. 
Sempre voltava para os meus braços. 
 
Quando estava contigo 
E me olhava no fundo dos olhos, 
E sussurrava palavras de amor, 
Palavras de puro amor, 
Eu as declarava somente para ti. 
Palavras de amor só para ti. 
 

https://youtu.be/Or-7BLGPd8I
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10 – Over Valleys and Mountains 
https://youtu.be/0WVb1BaFky0 

 
When you're on the hills 
And look over the valleys 
And the treetops 
Dance in the Wind 
Please! Remember me. 
 
When at dawn you collect  
The dew of the lady of the night 
Remember that before 
I gathered your tears …………………… bis 
Only for me. 
 
When to go down the valleys 
And you have to cross the river 
Remember that I opened them 
I opened them for you. 
Remember that I opened for you. 
 
When you lie on the grass 
And the sun god comes  
And kisses your beautiful face 
I kissed her before. 
I kissed you before. 
 
That before his face 
Shine for the birds 
It shined with love. 
It shone with love only for me. 
 
That before running 
Through the fragrant meadows 
And by the spinning air 
You danced and threw herself into my arms. 
spinning in the air 
dancing and threw herself into my arms. 
 
When I was with you 
And looked deep in my eyes 
And whispered words of love 
Words of pure love 
I declared them only for you. 
Words of pure love, 
I declared for only 

  

https://youtu.be/0WVb1BaFky0
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11 - No Corpo só com Você 
 
O amor é universal 
Pois o universo é o amor 
O amor nos dá a vida 
Pois a vida é o amor. 
 
Escrevo para todas 
Pois há várias formas de amor 
A melodia tem vários tons 
São todos os tons do amor. 
 
Mas no corpo só com você 
Mas no corpo só com você 
As melodias são infinitas 
Mas o instrumento é você. 
 
Mas no corpo só com você 
Mas no corpo só com você 
As melodias são infinitas 
Mas o instrumento é você. 
 
O amor não é só  
Uma questão hormonal 
Nem tão pouco carnal 
Amor é mais que fantasia. 
 
Com você é visceral 
É muito mais que carnal 
Vai além do hormonal 
Não se limita ao corpo. 
É viver com você. 
 
Com você é visceral 
É muito mais que carnal 
Vai além do hormonal 
Não se limita ao corpo 
É viver com você. 
 
A explosão hormonal 
Não tem nada igual 
É pura fantasia 
Como essa melodia. 
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Você é minha musa, 
Na vida e nas poesias 
Escute essa música 
Que fiz para você. 
 
Mas tenha certeza, 
No corpo só com você 
No corpo só com você 
As melodias são infinitas 
Mas o instrumento é você. 
 
O amor é mais do que uma ideia 
É viver com você. 
Se joga. 
 
 
 
 
 
 
 

12 - In the Body only with you 
https://youtu.be/yZMht9K0Zss 

 
Love is universal 
The universe is love 
Love gives us life 
Life is love. 
Listen! Life is love. 
Life is love 
 
I write for all 
There are various forms of love 
The melody has several tones. 
They are all tones of love. 
 
But in the body only with you 
But in the body only with you 
The melodies are endless. 
But the instrument is you. 
 
But in the body only with you 
But in the body only with you 
The melodies are endless. 
But the instrument is you. 

https://youtu.be/yZMht9K0Zss
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Love is not just 
 a hormonal issue  
Not just carnal 
Love is more than fantasy. 
 
With you is visceral 
It's much more than carnal 
Goes beyond hormonal 
It is not limited to the body. 
It is living with you. 
 
With you is visceral 
It's much more than carnal 
Goes beyond hormonal 
It is not limited to the body. 
It is living with you. 
It is living with you. 
  
The hormonal explosion 
There's nothing like it 
It's pure fantasy 
Like this melody. 
 
You are my muse, 
In life and in poetry 
Listen this music 
I did it for you. 
I did it for you. 
 
But in the body only with you 
But in the body only with you 
The melodies are endless. 
But the instrument is you. 
 
Love is more than an idea. 
It is living with you. 
It is living with you. 
Listen me. 
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13 - Chamo Casa Aos Teus Olhos 
https://youtu.be/r_k67KveOaQ  

 
Estavas por ai a vaguear, 
Pelas estradas da vida 
Sem rumo e sem casa para morar 
Olhando as estrelas 
Para um dia te encontrar. 
 
Observando as ondas do mar 
Que jogam o destino de lá para cá, 
E as raparigas que estavam a passear, 
A recolhi junto com as conchas do mar. 
 
Neste dia de agora 
chamo casas aos teus olhos 
é só neles que eu vejo a coragem dos sorrisos 
é só neles que eu vejo reflexos de espelhos e vidros 
só neles os dedos ledos 
no folhear meigo dos livros. 
 
Sinto-me bem a morar-lhes 
a dar-lhes ares puros às madrugadas 
a abri-los à luz alva dos lírios 
todos os dias assim 
de par em par como janelas em mim. 
 
Chamo casas aos teus olhos 
Pois são os brilhos dos seus olhos .......................... Refrão 
Que me guiam todos os dias 
E dão sentido ao meu viver. 
 
Neste dia de agora 
chamo casas aos teus olhos 
e por eles percorro todas as frestas 
e todas as assoalhadas das festas 
onde sempre me apetece dançar. 
 
E hoje não me perguntes 
quantos são 
quantos me adentram o coração 
Não me perguntes 
quanto em mim são emoção 
pr'a serem em mim moradas. 
 
Eu chamo aos teus olhos casas 
porque neles sempre sou águia 
aprendi neles a ver com quatro olhos 
e a ter milhões deles nas minhas asas. 
 

https://youtu.be/r_k67KveOaQ
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Chamo casas aos teus olhos 
Pois são os brilhos dos seus olhos .......................... Refrão 
Que me guiam todos os dias 
E dão sentido ao meu viver. 
 
 
Susana Nunes & de Mello   ----     11/8/2020 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

14 - I call house your eyes 
https://www.youtube.com/watch?v=E9bgD1fmsAw 

Arabic stile - https://youtu.be/mOFTfmN3tqM  
 

 
I was wandering around, 
On the roads of life 
Aimlessly and homeless to live 
Looking at the stars 
To one day find you. 
 
Watching the ocean waves 
Who throw fate back and forth, 
And the girls who were walking, 
I collected you together with the sea shells. 
 
In this day  
I call house your eyes 
it's only in them that I see the courage of smiles 
it is only in them that I see reflections of glass  and mirrors 
only in them the smooth fingers 
in leafing through the books. 
 
I feel good living with them 
giving them a fresh look at dawn 
opening them to the white light of the lilies 
every day like that 
Side by side as windows on me. 
 

https://www.facebook.com/susana.nunes.96387?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARByHF0Wwbnryl2a_5VmNiOe-TUIe0YLCJcMcS2pIcejTQAxzvcaaAzG8QibzGxaONVfDBnUP32ygh7M&fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=E9bgD1fmsAw
https://youtu.be/mOFTfmN3tqM
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I call home your eyes 
Cause it's the sparkles in your eyes ………………………. Refrain 
Who guide me every day 
And they give meaning to my life. 
Every morning and every day. 
 
In this day 
I call house your eyes 
and through them I go through all the slots 
and all the parties' rooms 
where I always feel like dancing. 
As dancing in the empty space with you. 
 
And don't ask me now 
how many 
how many enter my heart 
Do not ask me 
how much in me are emotion 
to be my hearth. (or ingle) 
 
I call your eyes home 
because I'm always an eagle in them 
I learned in them to see with four eyes 
and having thousands of them on my wings. 
 
I call home your eyes 
Cause it's the sparkles in your eyes ………………………. Refrain 
Who guide me every day 
And they give meaning to my life. 
Every morning and every day. 
 
Houses in your eyes……………… 
 
Susana Nunes & de Mello 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/susana.nunes.96387?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARByHF0Wwbnryl2a_5VmNiOe-TUIe0YLCJcMcS2pIcejTQAxzvcaaAzG8QibzGxaONVfDBnUP32ygh7M&fref=mentions
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15 – How do you want to be loved? 
https://youtu.be/L2kjUVDoczw 

 
Marie? Why this indecision? 
One way, one path. 
This is the price of live, ……………………………….………….. Refrain 
You must choose one door. 
 
One door, one path, 
The value of your choice ……………………………….………….. Refrain 
Is in the price that you pay 
When you left me behind. 
 
Your human nature 
Cry out for emotions. 
Your heart want to be loved, ……………………………….………….. Refrain 
Your mind tells you to beware. 
 
Go! Suffer! Live the life! 
If you choose a youthful love  
you will have to suffer  
the uncertainty of the future. 
 
Growing together, 
Loving and being loved,  
hurting each other,  
healing the wounds. 
Growing together. 
 
Live under the fire of passion, 
Under the winds of storms, ……………………………….………….. Refrain 
Being played by the waves 
From the stormy sea. 
 
Or live under the light breeze 
From the air that descends from the mountain, 
That brings the morning dew, 
And make the flowers exhale 
The perfume they steal from you. 
 
One door, one path, 
The value of your choice 
Is in the price that you pay 
When you left me behind. 
 

https://youtu.be/L2kjUVDoczw
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Make your choice, 
Being thrown by the forces of fate, 
And live with emotions, 
Or live under the love of art, 
In the rhythm of this song. 
 
How do you want to be loved? 
Make your choice. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

16 – Como Desejas ser Amada 
https://youtu.be/EPl72vKW-cs  

 
Sadie? Porque desta indecisão? 
Um caminho, uma direção. 
Este é o preço da vida, 
Tem que escolher um caminho. 
 
Uma porta, um caminho. 
O valor de sua escolha 
Está no preço que pagou 
Por me deixar para trás. 
 
Sua natureza humana 
Clama por emoções, 
Seu coração deseja ser amado, 
E sua mente lhe manda se proteger. 
 
Vá! sofra! Viva! 
Se escolher um amor juvenil  
terá que sofrer  
a incerteza do porvir. 
 
Crescendo juntos, 
Amando e sendo amada,  
ferindo-se mutuamente,  
curando as feridas. 

https://youtu.be/EPl72vKW-cs
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Crescendo juntos. 
 
Viver sob o fogo da paixão, 
Sob os ventos das tempestades, 
Ser jogado pelas ondas 
Do mar tormentoso. 
 
Ou viver sob a leve brisa 
Do ar que desce da montanha, 
Que trás o orvalho da manhã, 
E faz as flores exalarem 
O perfume que exalam de ti. 
 
Uma porta, um caminho. 
O valor de sua escolha 
Está no preço que pagou 
Por me deixar para trás. 
 
Faça a sua escolha, 
Ser jogada pelas forças do destino, 
E viver ao sabor das emoções, 
Ou viver sob o amor à arte, 
No ritmo desta canção. 
 
Como deseja ser amada? 
Faça a sua escolha. 

 
 
Música de Fundo - Jim Croce - Photographs And Memories 

And Borboletas – Victor e Léo. 
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17 - O Sol de Minha Vida 
https://youtu.be/IXlXn1MGd8c 

 
Porque está a vagar 
Neste céu sem luar 
No breu desta noite ...............................................................Refrão 
Sem onde se fixar? 
 
Ainda não percebeste 
Que está em outro universo ...............................................................Refrão 
Muito além e distante 
De onde é seu lugar. 
 
No céu de outro alguém 
Você seria só mais uma estrela ...............................................................Refrão 
Brilhando perdida, 
Na imensidão da noite. 
 
Perdida na imensidão da noite. 
Sem onde orbitar 
Vagando em um imenso vazio ...............................................................Refrão 
Que nem desconfia 
Que do meu lado 
É o seu lugar. 
 
No meu céu 
Nada estaria a sua volta ...............................................................Refrão 
O azul seria seu palco 
Sem cortina, sem figurantes. 
 
Simplesmente pura e nua 
Como a branca lua ...............................................................Refrão 
Estaria a navegar 
Nessa imensidão debaixo do luar. 
 
Pois do meu lado 
É o seu lugar 
E estaremos a navegar ...............................................................Refrão 
Sobre as ondas da paixão. 
 
E tudo será dia 
Sob a luz que irradia 
De branca face 
Bela e torneada 
Da mais pura singeleza ...............................................................Refrão 
Que caracteriza sua beleza 
De uma Deusa Grega. 
 
E ao acordar em meu ser 
Verá transparecer 

https://youtu.be/IXlXn1MGd8c
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Seu espírito resplandecer ...............................................................Refrão 
E te daria um nome bem simples: 
Sol da minha vida... 

Variações da Poesia de R. Rodrigues. 
Melo de fundo - Hugo Pena e Gabriel - Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 – The Sun of my life 
Best version - https://youtu.be/GknwuJujqwE 

https://youtu.be/4Y1yLwsNvqE 
 

Why are you wandering in this moonless sky 
In the pitch dark of night with nowhere to seat? 
 
You have not yet realized that you are in another universe 
Far beyond and far from where you belong. 
 
In someone else's sky you would be just another star 
Shining and lost in the vastness of the night. 
 
Lost in the immensity of the night  
with nowhere to orbit 
Wandering in an immense void that doesn't even suspect  
that next to me is your place. 
 
In my sky nothing would be around you 
Blue would be your stage  
without a curtain, without extras. 
 
Simply pure and naked  
like the white moon 
I would be sailing in this immensity 
under the moonlight. 
 
Because in my side is your place 
And we will be flying  
on the waves of passion. 
 
And everything will be day  
under the light that radiates  

https://youtu.be/GknwuJujqwE
https://youtu.be/4Y1yLwsNvqE
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from white face,  
beautiful and turned 
Of the purest simplicity 
That characterizes her beauty  
of a Greek Goddess. 
 
And when you wake up in my being, 
You will look through. 
Your spirit will shine  
and give you a very simple name: 
Sun of my life ... 
 
back ground music - Sia - Big Girls Cry  
https://www.youtube.com/watch?v=AS6miOz7xO0 
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19 – Me acostumei a você. 
https://youtu.be/DxzbHxFhihk 

 
O tempo foi passando, 
Fomos nos acomodando, ................................................. Refrão 
Comecei a girar em círculos, 
Orbitei em torno de você. 
 
Fui-me acostumando, 
E os retratos da vida, 
Foram se desbotando, ................................................. Refrão 
Não percebia mais os detalhes, 
Que me ligavam a você. 
 
Os estofados foram se desgastando, 
Foram perdendo o brilho, 
Com o tempo se deformando, .............................................. Refrão 
Não eram mais aconchegantes, 
No final doía o corpo. 
 
Empreste-me seus olhos, 
Para que eu possa ver 
Sob uma nova perspectiva, 
As realidades da vida. 
 
Dê-me um ponto fora do meu universo, 
Longe das forças que me prendem ao meu destino, 
Para que eu possa ver meu mundo, 
Sob uma nova perspectiva. 
 
Viver ao lado seu, 
Ao mesmo tempo tão distante, 
Nas ações e reações, ................................................. Refrão 
Que me ligam a você. 
 
Esqueci-me de aprender, 
A viver ao lado seu,  ........................................................ Refrão 
De perceber como as pequenas coisas, 
Preenchiam e coloriam o meu coração. 
 
Preenchiam e coloriam o meu viver 
Forneciam sentido as coisas, 
Faziam o tempo correr, 
Fazia o tempo parar. 
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Tinha a eternidade ao seu lado, 
Nas coisas de cada dia, 
Mas o tempo foi passando, 
Fui-me acomodando, ................................................. Refrão 
Comecei a girar em círculos, 
Orbitei em torno de você. 
 
Simplesmente me acostumei a você. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 – I got used to You 
https://youtu.be/V97yDxr1V4M 

 
As time goes by 
I’m was conforming to you 
I began go around ………………………………………….. refrain 
I orbited you. 
 
I got used to You 
And the portraits of life faded  ………………………………………….. refrain 
I didn't understand the details anymore, 
That connected me to you. 
 
The upholstery was wearing off, 
They lost their shine, 
Over time deforming 
They were no longer cozy, 
In the end the body hurt. 
 
Lend me your eyes, 
So that I can see 
From a new perspective, ………………………………………….. refrain 
The realities of life. 
 
Give me a point outside my universe, 
Away from the forces that bind me to the fate, 
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So that I can see my world, 
From a new perspective. 
 
Live beside you, 
While so distant, 
In actions and reactions, ………………………………………….. refrain 
That connect me to you. 
 
I forgot to learn  
to live beside you, ………………………………………….. refrain 
To realize how little things 
filled and colored my heart. 
 
Filled and colored my life 
They provided things with meaning, 
It made time run, ……………………………..………………………….. refrain 
Made time stand still. 
 
I has eternity at his side, 
In everyday things, 
But time passed, …………………………………..…………………….. refrain 
I was accommodating 
I began go around 
I orbited you. 
 
I just got used to you. 

 
 
Melo fundo – Too good at goodbyes 
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21 – As Nuvens ainda estarão lá. 

https://youtu.be/0zbdOrNoOdc    
 

Se alguém lhe dizer, 
Que as nuvens são ilusão, 
Que são criação da imaginação, 
Que elas passarão. 
 
Não acredite meu amor. 
Elas passarão e irão continuar a passar, 
De qualquer e todas as formas, 
Elas irão preencher o ar. 
 
A luz do Sol as irão transpassar, 
Ao as transpassar farão o céu brilhar. 
Não só para você, 
Mas para mim também. 
 
Para você, para mim, para vocês. 
Elas irão brilhar lá no céu, 
Com os pássaros a voar, 
E a água a escorrer. 
 
As água do céu a descer, 
Na forma de chuva, 
As plantas regar e alimentar, 
As nuvens não irão nos deixar. 
 
Elas vão descer aqui, 
Vão subir acolá, 
Vão se dissipar, 
E as flores irão exalar. 
 
Vão exalar o perfume, 
Que irá encher minha imaginação, 
Com imagens de você, 
Com imagens muito reais. 
 
Muito reais para mim. 
Que preencherão o vazio, 
O espaço e o tempo, 
O universo e o infinito. 
 

https://youtu.be/0zbdOrNoOdc
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Onde a nuvem se dissipar, 
A semente irá brotar, 
O arbusto irá crescer, 
E a copa a irá proteger. 
 
O rio irá correr, 
O peixe irá nadar, 
A onça irá caçar, 
E o caboclo irá remar. 
 
O tronco desgarrado irá boiar, 
E irá descer em sua direção, 
Para você se segurar, 
Para a correnteza não a levar. 
 
E através deste velho frasco, 
Que o seu perfume está a guardar 
E a luz do Sol a atravessar, 
Vai te iluminar. 
 
Se alguém lhe dizer, 
Que as nuvens são ilusão, 
Que são criação da imaginação, 
Que elas passarão. 
 
Não acredite meu amor. 
Elas passarão e irão continuar a passar. 
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22 - The clouds will still be there 
Best version - https://youtu.be/--6H8kdiwS8  

 
If someone tells you, 
That clouds are illusion, 
That they will go pass, 
Don't believe my lady. 
 
They will pass and will continue to pass, 
In any and all ways, 
They will fill the air. 
 
The sunlight will pass through them, 
As they pass,  
they will make the sky shine. 
Not only for you, 
But for me too. 
 
My lady, For you, for me. 
They will shine in the sky, 
With the birds flying, 
And the water to drain. 
 
The waters of heaven goes down, 
In the form of rain, 
To water and feed the Plants, 
The clouds will not leave us. 
 
They will come down here, 
They will go up there, 
They will dissipate, 
And the flowers will exhale. 
 
They will exhale the fragrance, 
That will fill my imagination, 
With images of you, 
 
Very real to me. 
That will fill the void, 
Space and time, 
The universe and the infinite. 
They are sheep, wolves, panthers, Santa Claus and witches 
 

https://youtu.be/--6H8kdiwS8
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If they insist on mistrust, 
Say it out loud, 
The rain brings the storm, 
And the hurricane. 
 
It brings the wind, 
And the flood, 
Dragging everything it find ahead, 
To dissipate in the end. 
 
Where the cloud dispel, 
The seed will sprout, 
The bush will grow, 
And the top will protect you. 
 
The river will flow, 
The fish will swim, 
The panther will hunt, 
And the country man will row. 
 
If someone tells you, 
That clouds are illusion, 
Which are the product of the imagination, 
That they will go pass. 
 
Don't believe my love. 
They will pass and will continue to pass. 
The clouds will still be there. 

 
Back ground music – When I Was Your Man - Bruno Mars Karaoke 

Karaokê Bem Feito - Thaeme e Thiago. 
Second version - https://youtu.be/aKihf3Eexsc  
 
 
 
  
 
 
  

https://youtu.be/aKihf3Eexsc
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23 – Give me your hand. 
https://youtu.be/X7yR6jqyjvs 

 
In the way of the life, 
We will meet a lot of doors, 
In some I know what are in the other side, 
But in many others I don’t know. 
 
In this path there are a lot of corners; 
And I don’t know 
What is the way that leads to you. 
 
Sometimes I’m sure, 
Sometimes I don’t know, 
But if you hold my hand, 
I will cross the dark door. 
 
I will cross the dark door, 
The one that looks dark 
That was put to separate me from you. 
 
If you hold my hand, 
I will cross the dark door. 
Outside I am a man,  
but inside I am a boy. 
 
My eyes can’t see you, 
But my heart feels you, 
You are closed in energy, 
But I can touch you. 
 
Behind this door  
There are other dimensions. 
Unimaginable dimensions 
The dimensions of my love. 
The love I feel for you. 
 
In this path there are many corners, 
The streetlights blind me, 
But if you hold my hand, 
I will cross the street. 
 
Doors, corners, barriers; 
Fears, bonds and uncertainties. 
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Fears that keep me from going through this door. 
 
It doesn't have to be the shortest path,  
not the easiest. 
It needs to be the path 
I will take with you. 
 
If you take me by hand 
all roads will lead me to you. 
 

 
 
 
 
 
 

24 – Me dê sua mão 
https://youtu.be/R-198_q8eRc  

 
Me dê a sua mão  
Meu grande amor! 
A vida é feita de escolha, 
Está repleta de indecisões, .................................................... Refrão 
Esta é a sina do coração. 
 
Não diga que não está pronta, 
Que não quer atravessar esta encruzilhada, 
Que ainda não está preparada, ........................................... Refrão 
Não têm mais como dizer não. 
 
Me dê a sua mão 
Que a levarei por esta estrada, .................................................... Refrão 
Seja de dia ou de madrugada, 
O importante é estar com você. 
 
Me dê a sua mão, 
Que atravessaremos esta encruzilhada, 
Seguiremos pelo caminho, .................................................... Refrão 
Que me leva ao teu coração. 
 
Me dê a sua mão, 
Não importa a escuridão, 
Que me guiarei por sua luz, .................................................... Refrão 
Sob este céu estrelado. 

https://youtu.be/R-198_q8eRc
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Me dê a sua mão, 
Mesmo neste dia nublado, 
Com este tempo chuvoso, .................................................... Refrão 
Que quero lavar minha alma, 
 
Quero lavar minha alma, 
Neste grande amor, 
Que sinto por você, .................................................... Refrão 
Que não posso deixar de viver. 
 
Segure a minha mão, 
Sinta a força deste amor, .................................................... Refrão 
O calor deste abraço, 
E o doce aroma dos meus lábios. 
 
Segure a minha mão, 
Sinta a força deste viver, .................................................... Refrão 
A certeza deste querer, 
De estar sempre com você. 
 
Mas nunca se esqueça, 
Que neste grande peito, .................................................... Refrão 
Bate um coração apertado,  
Mendigando o seu amor. 
 
Mas nunca se esqueça, 
Que bem lá no fundo, .................................................... Refrão 
Mora um menino, 
Com alma de sonhador. 
 
Mas se segurar com as duas mãos, 
Me unirei a ti em laços eternos, ........................................... Refrão 
Me unirei a ti em uma aliança, ................... versão igreja 
Em uma aliança de eterno amor. 
 
Segure a minha mão, 
E me leve por este caminho, ........................................... Refrão 
Que não posso traçar sozinho. 
 
Me dê a sua mão. 
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25 – Amor para Sempre 
https://youtu.be/zYc38uEURzw 

 
Está acontecendo com você? 
Tudo aquilo que vivemos, 
Está amadurecendo, 
Quero estar com você. 
Agora e para sempre. 
 
Quero relembrar aquela viagem, 
Curtir essa nova jornada, 
Pegar essa nova estrada, ................... ................ ................... Refrão 
Ir até o fim com você. 
 
Quero vê-la atravessar os corredores, 
Bela, linda e maravilhosa, 
Rodeada de rosas e jasmim, ................ ................ ................ Refrão 
Lindamente vestida para mim. 
 
Perfumarei o ar, 
Cobrirei o chão de rosas, ........ ............. ........................... Refrão 
As paredes ressoaram com esta canção, 
Para que saibas como amo você. 
 
Só para dizer que a amo, 
Que viverei este eterno amor, 
Cada dia de minha vida, ................. ............. .................... Refrão 
Cada momento com você. 
 
Só para dizer que os dias ensolarados, 
Foram feitos para passear com você, .............................. ................ Refrão 
Que os dias chuvosos, 
Foram feitos para me abrigar em você. 
 
Que o pôr do Sol será mais rubro, 
A primavera mais cheirosa, 
Os frutos serão mais doces no outono, 
E o inverno mais aconchegante. 
 
A paixão se converterá em amor, 
O amor se transformará em companhia, 
Essa jornada não terá mais fim. 
 
Só para dizer que a amo, 
Que viverei este eterno amor, 

https://youtu.be/zYc38uEURzw
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Cada dia de minha vida, 
Cada momento com você. 
 
Viverei este eterno amor, 
Cada dia de minha vida, 
Cada momento com você. 
 

 
 

 
 
 
 
 

26 – Love Forever 
https://youtu.be/edr1WH2KfBs 

 
Is it happening to you too?  
Everything we live is happening again, 
I want to be with you. 
Now and forever. 
 
I want to remember that trip,  
Enjoy this new journey, ………………………………………………………… Refrain 
Take this new road,  
Go to the end with you. 
 
I want to see you walk through the streets,  
Pretty, beautiful and wonderful,  
Surrounded by roses and jasmine,  
Beautifully dressed for me. 
 
I will scent the air,  
Roses will cover the floor, ………………………………………………………… Refrain 

This song will sound through these walls,  
And you will know how I love you. 
 
Just to say that I love you,  
That I will live this eternal love,  
Every day of my life,  ………………………………………………………… Refrain 
Every moment with you. 
 
Just to say that sunny days,  
Were made to walk with you;  
That rainy days,  

https://youtu.be/edr1WH2KfBs
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Were made to shelter me in you. 
 
That the sunset will be redder,  
The spring will be more fragrant,  
The fruits will be sweeter in the fall,  
And the winter will be warmest. 
 
Passion will become love,  
Love will turn company,  ………………………………………………………… Refrain 
This journey will never end. 
 
Just to say that I love you,  
That I will live this eternal love,  
Every day of my life, ………………………………………………………… Refrain 
Every moment with you. 
 
I will live this eternal love,  
Every day of my life,  
Every moment with you. 
I will live this eternal love,  
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27 – Should be better by your side 
(14/03/2021) 

 
Seeing your beautiful and wonderful face,  
Even though you are so far away,  
I start to imagine,  
How the world could be better. 
 
How the world would be better,  
If I lived next to you,  
Like being in heaven to admire,  
And your eyes next to the shining stars. 
 
Can we meddle,  
Enter in someone’s life,  
Just because we think she's beautiful,  
Or because we wanted to have a certain life?  
 
We can intertwine the destination line,  
With that of the beloved woman?  
Break the wheel of destiny,  
To be able to live side by side. 
 
Oh! Ooh, Ooh destiny wheel! 
Revolve! Oh Fate’s wheel,  
To make me luckier this time,  
To find the door open. 
 
I want to be happy,  
I want to be happy by your side, ................................. Refrain 
Life will be better,  
It will be better by your side. 
 
It was an amazing experience,  
Live a few days by your side,  
Living with a wonderful woman,  .......................................... Refrain 
Even though the wheel of destiny  
I wasn't on my side. 
 
Amazing experience, 
Wonderful woman, ...................................................................... Refrain 
Amazing life, 
In a wonderful world. 
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A better life, 
A better way of live, 
Perhaps I’m not the better man, ........................................... Refrain 
For a wonderful woman. 
 
But there are only one way, 
Only one way to discover, .......................................................... Refrain 
Discover with I’m 
The better man for you. 
 
Amazing experience, 
There isn’t a better than this, 
To find out if I am 
The best choice for you. 
 
A better life, 
A better way of live, 
Perhaps I’m not the better man, ................................. Refrain 
For you. 
 
 
 
 
 

 

28 - Poderia ser Melhor ao lado dela 
https://youtu.be/M3TD9jzAtL8 (14/03/2021) 

 
 

Ao vê-la linda e maravilhosa, 
Mesmo que estando tão distante, 
Começo a imaginar, 
Como o mundo poderia ser melhor. 
 
Como o mundo seria melhor 
Se eu vivesse ao seu lado, 
Como estar ao céu admirar, 
E seus olhos junto das estrelas a brilhar. 
 
Será que podemos nos intrometer, 
Entrar na vida de alguém, 
Só porque a achamos bela, 
Ou porque queríamos ter uma certa vida? 
 

https://youtu.be/M3TD9jzAtL8
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Podemos entrelaçar a linha do destino, 
Com a da mulher amada? 
Quebrar a roda do destino, 
Para poder viver ao lado dela. 
 
Oh! Roda do Destino! 
Gire! Roda do destino, 
Para que desta vez tenha mais sorte, 
De encontrar a porta aberta. 
 
Quero ser feliz, 
Quero ser feliz ao seu lado, ............................................. Refrão 
A vida será melhor, 
Será melhor ao seu lado. 
 
Foi uma experiência maravilhosa, 
Conviver poucos dias ao seu lado, 
Viver com uma mulher maravilhosa, 
Mesmo que a roda do destino  
Não estava do meu lado. 
 
Experiência fantástica, 
Mulher maravilhosa, .......................................... Refrão 
Vida assombrosa, 
Mundo fantástico. 
 
Uma vida melhor,  
Uma maneira melhor de viver,  
Talvez eu não seja o melhor homem, ................................. Refrão  
Para uma mulher maravilhosa.  
 
Mas só há uma maneira,  
Apenas uma maneira de descobrir, .................................  Refrão  
Descubra se eu seria  
O melhor homem para você. 
 
Experiência incrível, 
Não há melhor do que esta, 
Para saber se eu sou 
A melhor escolha para você. 
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29 - Na Capela dos seus Seios 
https://youtu.be/vq9FAv1ZMaE 

 
Ai esse amor proibido 
De um sonho impossível    Refrão 
De um karma passado 
Que me afasta de você. 
 
Não me despreze 
O amor é sincero 
Em mundo distantes 
Só quero viver. 
 
Sei que não sou nada 
Que tenho pouco a oferecer    Refrão 
Em um mundo de ilusões 
A realidade é você. 
 
Deixe-me reclinar a cabeça 
Deitá-la em seu colo 
Olhá-la em seus olhos 
E meu coração derreter. 
 
Alimente minha alma 
Com o néctar de seus lábios 
Me cubra com seus cabelos 
Na capela dos seus seios. 
 
Sei que não sou nada 
Que tenho pouco a oferecer    Refrão 
Em um mundo de ilusões 
A realidade é você. 
 
Deixe o seu cheiro 
Mesclado com a relva 
Entrar em minha alma 
Me elevar ao alto céu 
Do amor a vida. 
 
Não seja ingrata. 
Partilhe a beleza que Deus lhe deu 
Transporte minha mente 
Para longe deste mundo 
Para um mundo que é só seu. 
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O amor é lindo 
Quando é muito simples 
Na relva e na alvorada 
Recostado no seu colo. 
 
Laia Lá. 
É tão simples assim. 
 

 
 
 
  
 
 
 

30 - In the Chapel of your Breasts 
https://youtu.be/dxr7kJXpT0Y 

 
Oh! This forbidden love, 
From an impossible dream, .............................................. Refrain 
From a past karma,  
That keeps me away from you.  
From an impossible dream,  
 
Don't reject me,  
This Love is sincere, .............................................. Refrain 
In distant worlds,  
I just want to live. 
 
I know! I'm nothing,  
That I have little to offer, .............................................. Refrain 
In a world of illusions,  
The reality is you.  
 
Let me recline my head,  
Lay her on your lap. .............................................. Refrain 
Look you in the eye, 
And my heart melts. 
 
Feed my soul,  
With the nectar of your lips, .......................................... Refrain 
Cover me with your hair,  
In the chapel of your breasts.  
 

https://youtu.be/dxr7kJXpT0Y
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I know! I'm nothing,  
That I have little to offer,  
In a world of illusions, 
The reality is you. 
 
Let your smell,  
Mixed with the grass,  
Enter my soul,  
Raise me to the high sky.  
From love to life. 
 
Don't be ungrateful.  
Share the beauty that God has given you,  
Transport my mind,  
Away from this world,  
For a world that is yours alone. 
 
Love is beautiful,  
When it's too simple, 
On the grass and at dawn,  
Leaning on your lap.  
 
It's so simple. 
As nature life. 
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31 - You say hello and I say goodbye 
https://youtu.be/Xf9pnovtWAg  

 
You say hello,  
I say goodbye, 
You want live the moment, 
I want live forever. 
I want you forever, 
 
You don't have a child,  
Where you can stay,  
Like a bird,  
Who is always traveling. 
 
You don't want anything,  
Just want to have fun,  
But I want everything,  
Everything I can take from you. 
 
You say let it be,  
After today comes tomorrow,  
Yesterday does not come back,  
We have to live in the now. 
 
I’m not the best moment choice, 
A TV program that you enjoy now, 
Than latter change. 
 
You say hello,  
I say goodbye, 
You live the moment, 
I live the love for you. 
 
Your life is a set of short films.  
Mine is a TV series  
that I don't want to finish.   
 
You say hello,  
I say goodbye, 
You turned the page,  
I'm just starting the story. 
 
You say hello,  
I say goodbye, 

https://youtu.be/Xf9pnovtWAg
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Your life is a spiral notebook, 
Full of stickers.  
My life is a book of love. 
Love for you. 

 
 

 
 
 
 

 
32 - Ela me diz até logo e eu digo adeus 

https://youtu.be/SKVOXsegdi0 

 
Me diz até logo,  
Eu digo adeus, 
Você quer viver o momento, 
Mas a quero para sempre. 
 
Você não tem um ninho, 
Aonde possa ficar, 
É igual a um passarinho, 
Que está a emigrar. 
 
Você não quer nada, 
Só quer se divertir, 
Mas eu quero tudo, 
Tudo que puder tirar de você. 
 
Você diz deixe estar, 
Depois de hoje vem o amanhã, 
Ontem não volta mais, 
Temos que viver o agora. 
 
Eu não sou uma escolha de momento,  
Um programa de TV que você curte agora,  
E depois simplesmente troca. 
 
Voce diz olá,  
Eu digo adeus,  
Você vive o momento,  
Eu vivo o amor por você. 
 
Sua vida é um conjunto de curtas metragens. 
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A minha é um seriado,  
que não quero que nunca acabe. 
 
Voce diz olá,  
Eu digo adeus,  
Você virou a página, 
Estou apenas começando a história. 
 
Voce diz olá,  
Eu digo adeus,  
Sua vida é um caderno de espiral, 
Repleto de adesivos. 
Minha vida é um livro de amor. 
De amor por você. 
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33 – Oh First kiss! 
  

 
How I will kiss her?  
Will I know how she wants to be kissed? ......................... ...... Refrain 
Oh First Kiss!  
Why you are so important? 
What’s the magic behind you? 
 
Oh my lord! 
Guide my heart in this moment, 
Give me the proper and perfect word, ......................... ...... Refrain 
As an indestructible arrow, 
To reach the deepest of her soul. 
 
I’ll get her in my arms,  
Paste faces and lips,  
Sound phrases of love, ......................... ……………………........ Refrain 
And close my eyes? 
 
Give me your lips, 
And guide-me in this world, 
A world of pleasure and images, ......................... ...... Refrain 
As I breathe your perfume. 
 
I want to kiss you  
for a long time,  
Embrace you firmly in my arms, ......................... ...... Refrain 
Until you emerge from love world. 
 
I will hold your hands, 
Put it behind your neck, 
Waiting you open the eyes, ...................................... ...... Refrain 
Only to say you hello. 
 
Look eyes to eyes and say hello, 
When you bright with love to me. ......................... ...... Refrain 
I’ll look you into your eyes and say hello, 
When you bright with love to me. 
  
I will suffocate you in my arms, ............................................... Refrain  
Without pity, without mercy. 
Until your eyes shine of love, 
As a double star. 

https://youtu.be/nUg-at0IItg


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

50 
 

 
I want to kiss you  
Without engagement,  
Day and dawn,  
In the crescent or waning moons, ............................................. Refrain  
Just to feel her presence. 
 
But I really want to,  
Kiss you longly,  
Having the setting sun, ............................................. ........... Refrain  
Or with the rising moon,  
Feeling the cold and heavy air,  
That goes down the mountain,  
Well embraced and cozy,  
In your arms. 
 
I want to hold you by the neck,  
Caress you by your nape, ............................................ Refrain 
Hold you by the hair,  
Letting go of daydreams.  
 
I want to kiss you for a long time,  
With all the feeling, .......................................................... Refrain  
With the heat of passion,  
That comes from the bottom of your heart. 
 
I want to kiss you anyway  
In any case, ................................................................. ........... Refrain  
As long as you give it to me sincerely. 
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34 – A Magia do Primeiro Beijo 
https://youtu.be/Hs1iBCW-nIs  

 
Como será que a beijarei? 
Oh primeiro beijo! 
Porque você é tão importante? .............................................. Refrão 
Qual seria a magia que está por detrás de ti? 
A magia que se esconde em ti? 
 
Ó meu Deus! 
Guie o meu coração neste momento, 
Me dê as palavras apropriadas e perfeitas, 
Que como uma flecha certeira, ................................................ Refrão 
Irá atingir o fundo do coração. (da amada) 
 
Dê-me os seus lábios, 
E guie-me por este mundo de prazeres, 
Este mundo de imaginações, ..................................................... Refrão 
À medida que sinto seu perfume. 
 
Quero beijá-la longamente, 
Agarrá-la firmemente em meus braços, 
Até que ela emerja do mundo do amor, ................................. Refrão 
E abra os olhos para mim. 
 
A pegarei pelas mãos, 
As colocarei atrás de sua nuca, 
Esperando que abras os olhos, ............................................... Refrão 
Somente para dizer olá, 
Eu lhe direi olá. 
 
Olhando para seus olhos direi olá; 
Quando seus olhos brilharem de amor, .................................... Refrão 
Quando você brilhar de amor por mim. 
Eu a olharei no fundo dos seus olhos e direi olá, 
 
Como um dom de Deus, 
Como um pássaro a voar, ..................................................... Refrão 
Desejo voar em seus braços, 
Com os anjos cantando em meu coração. 
 
Anjos cantando em minha alma, 
Pássaros voando no ar, 
Uma melodia de amor a soar, ..................................................... Refrão 

https://youtu.be/Hs1iBCW-nIs
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E meu peito encostado ao seu, 
Só para que eu possa seu coração escutar. 
 
Vou segurá-la pela nuca, 
Deixar seus cabelos escorrer sobre minha face, 
Como as águas das primeiras chuvas, ...................................... Refrão 
Que vem com a primavera. 
 
Ó primeiro beijo, 
Qual seria a mágica, ..................................................... Refrão 
Qual é a mágica escondida, 
Por detrás de você? 
 
Ó primeiro beijo, 
Tão simples, tão mágico!  ..................................................... Refrão 
Abra o coração. 
Abra seu coração! Meu amor! 
 

 
Final version – Desafinado Tom Jobim 
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35  – Agora é Tarde 
https://youtu.be/IhWxKa6j-Y4  

 
Não me critique ou condene, 
Se não fui atrás de você, 
Pois em miríades de estrelas, 
Só podia ter escolhido você. 
 
No rio do destino, 
Que desce dos vales dos deuses, 
Arrastando e alimentando tantos destinos, 
Não pude na margem me prender. 
 
A minha estrela guia, 
Não era simplesmente, 
A beleza de sua face, 
Que no breu resplandecia. 
 
As águas que me dragavam, 
Não era o seu nome, 
Nem sua fama, 
Nem a fortuna que me renderia. 
 
Mas era o seu ser, 
O seu modo de ver e viver, 
Que junto com meus anseios, 
Dariam vida e sentido aos meus sonhos. 
 
Mil e umas noites de contos, 
De fadas e sereias, 
De Valquirias cavalgando em minha imaginação, 
Só podem ser escritas, 
Nas páginas do livro do seu coração destino. 
 
Sem as folhas do livro do destino, 
Arrancadas da árvore da vida, 
Alimentadas pela raiz das almas, 
Que um dia viveram na mãe Terra. 
 
Ficariam perdidas no mundo dos sonhos. 
Se não forem transcritas, 
Para as folhas de papel, 
Encapsuladas em frascos humanos. 
 
Assim, tão simplesmente, 
Tinha escolhido a ti, 
Para poder viver e escrever, 
Aquilo que só o amor pode conceber. 
 
Agora é tarde, 

https://youtu.be/IhWxKa6j-Y4
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O vinho derramado, 
Que escorre pelo rio do destino, 
Não pode ser mais recuperado. 
 
Agora é tarde, 
A eternidade viva, 
Que brota do espírito de vida, 
Jaz em um corpo ancião. 
 
No rio do destino, 
Que desce dos vales dos deuses, 
Só poderia ter escolhido, 
O veio de luz que me leva a você. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

36 – It’s too late 
https://youtu.be/57jIHHLVOkg  

 
Do not censure or condemn me,  
If I didn't go after you,  
For in myriads of stars,  
I could only have chosen you. 
I chose you.  
 
In the river of destiny,  
That descends from the valleys of the gods,  
Dragging and feeding so many fates,  
I couldn’t arrest me on the bank. 
 
My guiding star,  
It wasn't just,  
The beauty of your face,  
That in the dark night shone.  
 
The waters that dredged me,  
It wasn't her name,  
Not even his fame,  
Nor the fortune that would yield me. 
 

https://youtu.be/57jIHHLVOkg
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But it was your being,  
Their way of seeing and living,  
That along with my desires,  
They would give life and meaning to my dreams.  
 
A thousand and one nights of tales,  
Of fairies and mermaids,  
Valquirias riding in my dreams,  
They can only be written,  
In the pages of your heart's book. 
 
Without the leaves of the book of destiny,  
Dragged out from the tree of life,  
Fed by the roots of souls,  
That they once lived on Mother Earth.  
 
They would be lost in the world of dreams.  
If they are not transcribed,  
For the sheets of paper,  
Placed in human flasks. 
 
So, so simply,  
I had chosen you,  
In order to live and write,  
That which only love can conceive.  
 
Now it's too late,  
The spilled wine,  
That flows down the river of destiny,  
It can no longer be recovered. 
 
Now it's too late,  
The living eternity,  
That springs from the spirit of life,  
It lies in an old body.  
 
In the river of destiny,  
That descends from the valleys of the gods,  
I could only have chosen,  
The vein of light that takes me to you. 
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37 – Songs to warm your heart   
https://www.youtube.com/watch?v=ZYI1LB7vbRU 

 
 

Listen these songs Johanna, 
That I made for you, 
To stay if you all days, 
All days of your life. 
 
In all days of your life, 
There will be a melody, 
To keep you company, 
And warm your heart. 
 
Songs for your awakening,  
Songs to make you sleep,  
Songs for you to dream,  
Or just to cheer you up. 
 
Songs for Autumn,  
To feed your heart,  
To sweeten your imagination,  
Simply for you to enjoy. 
 
Winter Songs,  
To hold you close to me,  
To see the flame crackle,  
To warm your heart. 
 
For you look at the horizon,  
Pray that the Sun,  
Go up to the sky again,  
And melt the ice of hearts. 
 
For you to enjoy through the window,  
The flowers of the field are reborn,  
Bees produce honey to sweeten you,  
And the birds singing. 
 
Just for you to sing, 
In the wake of each morning, 
When you open the window, 
And leave the sun rays come in. 
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Summer songs,  
May your heart rejoice,  
To accompany you,  
By the ways of the world. 
 
Listen these songs Johanna, 
That I made for you, 
To stay if you all days, 
All days of your life. 
 

 
 
 
 
 
 

38 – Músicas para alegrar seu coração 
 
 

Ouça essas músicas Johanna! 
Que eu fiz para você,  
Para ficar com você todos os dias,  
Todos os dias da sua vida.  
 
Em todos os dias da sua vida,  
Haverá uma melodia,  
Para te fazer companhia,  
E aqueçer seu coração. 
 
Músicas para o seu despertar,  
músicas para fazê-la dormir, 
músicas para você sonhar, 
ou somente para se alegrar. 
 
Músicas para o Outono, 
Para alimentar o seu coração, 
Para adoçar sua imaginação, 
Simplesmente para você apreciar. 
 
Músicas para o Inverno, 
Para ficarmos mais juntinho, 
Para vermos o crepitar da chama, 
Para aquecer o seu coração. 
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Para você olhar para o horizonte, 
Rezar para que o Sol, 
Suba de novo para o céu, 
E derreta o gelo dos corações. 
 
Para você apreciar pela janela, 
As flores do campo renascer, 
As abelhas o pólen coletar, 
E os pássaros a cantar. 
 
Simplesmente para você cantarolar, 
No despertar de cada manhã, 
E a janela abrir no dia despertar, 
Ao pegar um vaso para enfeitar. 
 
Músicas para o verão, 
Que alegrem o seu coração, 
Para lhe acompanhar, 
Pelos caminhos do mundo. 
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39 – Os Cantos das Horas 
https://youtu.be/4AVpfy2Fs4U 

 
Mal o Sol despontou no horizonte, 
O galo está a cantar; 
Mas a dona maritaca enciumada, 
Se empoleirou em minha janela e se pôs a gritar. 
 
Mas que arruaça é esta, 
Que Dona maritaca está a fazer? 
Nessa ciumeira irrazoável, 
Se pôs a cantar. 
 
O passarinhou já vou, 
Você já pode voltar a ninar, 
Venha cá rouxinol, 
Para o meu bem acalmar. 
 
Mas que soninho é este, 
Que está a me atacar, 
Ó rouxinol! Que canto doce é este, 
Que pôs o meu bem a sonhar? 
 
Sabiá venha para cá, 
Para o seu canto escutar, 
O Sol já se levantou, 
O bezerro já mamou, 
Os pintinhos já estão a ciscar. 
 
Ó meu amor! 
Vamos levantar, 
O café já está na mesa, 
Chá com mel e torrada, 
Nos seus lábios vou saborear. 
 
Ó meu amor, 
A água do riacho, 
Ainda está gelada, 
Meu rosto vou lavar. 
 
O passarinhou já vou, 
Já se pôs a trabalhar, 
Está construindo seu ninho, 
E o Sol vai subindo, 
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Para o céu onde é seu lugar. 
 
Os aromas do campo vão inundando, 
Minhas narinas e o ambiente, 
Deixando tudo perfumado, 
Quero estar bem abraçado, 
Para fazer um chamego em meu amor. 
 
Ó canarinho! Venha para cá. 
Venha fazer o seu ninho, 
Aqui bem pertinho, 
Para o seu canto meu bem poder escutar. 
 
A panela de ferro está abrasar, 
No fogão à lenha, 
A chaleira esta apitar, 
E as labaredas a saltar. 
 
Ó colibri! Venha se juntar, 
Venha se juntar a nós, 
Que já é quase hora de jantar, 
E o Sol já está a declinar. 
 
Dorme canarinho, Dorme colibri, 
Que dona coruja já está a reinar, 
Dorme sabiá, dorme azulão, 
Que vou por meu bem, 
A dormir com esta canção.  
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40 – Little Bird woke up my Baby 
https://youtu.be/g0oV5cGA6q0 

 
Little  bird woke up my baby, 
But it was unintentionally, 
Oh Birdie! Please sing a lovely song to me, 
Sing a morning star song, 
For my love to dream. 
 
Birdie song a beautiful song, 
Like you sing every day, 
Don’t mind if moon, 
Will turn in red with envy. 
 
Make a gray day, 
In a blue light day. 
Keep the sadness away, 
And bring happiness here. 
Take the sadness and  
Let it far from here, 
And make your life better. 
 
The bird has already flown,  
You can now lull it again,  
Come here nightingale,  
For my Lady to calm down. 
 
But what a dream this is,  
Who is attacking me,  
O nightingale! What a sweet sing this is,  
What made my baby dream? 
 
Trush come here,  
For your singing to listen,  
The sun has already risen,  
The calf has suckled,  
The chicks are already scratching. 
 
My love! Let's get up,  
The coffee is already on the table,  
Tea with honey and toast,  
I'll taste it on your lips.  
 
My love,  

https://youtu.be/g0oV5cGA6q0?fbclid=IwAR1JnU6TVCYAPpXHGB3lMFaNv8PpWRbGwOf3iOmpdH2IFBnuDeQal5wZqPc
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The stream water,  
It's still cold,  
I'll wash my face. 
 
The birdie is coming,  
He has already started to work,  
It is building its nest,  
And the sun goes up,  
To heaven where it belong. 
 
O mockingbird! Come here.  
Come and make your nest,  
Here very close,  
For your song my baby to be able to hear.  
 
The iron pot is burning,  
On the wood stove,  
The kettle is beeping,  
And the flames jumping. 
 
O hummingbird! Come and join,  
Come and join us,  
That it's almost time for dinner,  
And the sun is already declining.  
 
Sleep mockingbird, Sleep mockingbird!,  
That owl owner is already reigning,  
Sleep thrush, sleep blue Jay,  
I'm going for my sake,  
Sleeping with this song. 
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41 - Eu me pergunto por que, eu me pergunto como 
https://youtu.be/sYT1oPaj7jY 

 
Gostaria de saber porque a neve não cai aqui.  
me pergunto como a neve é feita lá.  
Eu me pergunto, mas porquê?  
Eu me pergunto por que os pássaros voam,  
E a cobra se arrasta,  
E os peixes nadam. 
 
O mundo é tão simples,  
a fumaça sobe para os céus,  
as folhas caem dos galhos,  
E a água desce o rio. 
 
Eu me pergunto, eu me pergunto,  
Eu me pergunto como a estrela  
gira ao redor da Terra,  
Onde a lua se esconde atrás do horizonte. 
 
Eu me pergunto por que o cachorro diz au, au,  
E o gato fala, miau, miau,  
Por que eles não podem viver juntos,  
Por que eles precisam lutar o tempo todo. 
 
Eu me pergunto, mas porquê? 
Eu me pergunto como?  
Por que eu preciso ir para a cama cedo,  
Acordar cedo nas manhãs geladas,  
Lavar a louça todos os dias. 
 
Por que, por que eu preciso,  
Mas porque, por que não posso escapar?  
Por que, por que não posso ir jogar?  
Não posso só me divertir? 
 
Eu me pergunto, eu me pergunto,  
Eu me pergunto como, eu me pergunto por que,  
Por que preciso colocar meu cérebro para funcionar,  
Por que preciso praticar. 
 
Gostaria de saber por que  
o canto dos pássaros parece tão bonito?  
Eu me pergunto por que  
o som do vento na montanha é tão profundo? 
 
Por que o silêncio da noite é tão frio?  
Por que seu silêncio é tão terrível?  
Por que o som do silêncio,  
Fala tão profundamente comigo. 
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Não há razão,  
Não há objetivo,  
As coisas são assim,  
Portanto, aproveite a vida.  
Escute o silêncio  
como você ouviria o canto dos pássaros. 
 
Eu me pergunto por que, eu me pergunto como,  
Eu me pergunto por que, eu me pergunto como  
Os cães e gatos poderiam ser tão felizes.  
Portanto, deixe seus pensamentos voar como um pássaro. 

 
 
 
 
 
 
 

42 – I Wonder why, I wonder how.  
(Variações de Lemon Tree - https://youtu.be/H9GajxPjxD4 ) 

 
I wonder why  
the snow don't fall here. 
I wonder how 
The snow is made there. 
 
I wonder, I wonder, 
I wonder why the birds fly, 
And the snake creeps, 
And the fishes swim. 
 
The world is so simple, 
the smoke rises to the skies,  
the leaves fall from the branches,  
And the water goes down the river. 
 
I wonder, I wonder, 
I wonder how the star revolves  
around the Earth,  
Where the moon hides under the horizon. 
 
I wonder why the dog say au, au, 
And cat say, miau, miau, 
Why they can live together, 
Why they need fight all time. 
 

https://youtu.be/H9GajxPjxD4
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I wonder, I wonder, 
I wonder how, I wonder why, 
I need to go to bed early,  
Waking up early on frosty mornings,  
Wash the dishes every day. 
 
Why, why I need, 
Why, why can’t escape? 
Why, why I can’t go to play? 
Can’t I have a fun? 
 
I wonder, I wonder, 
I wonder how, I wonder why, 
Why I need put my brain to work, 
Why I need to practice. 
 
I wonder to know why the birds song 
Looks like so beautiful? 
I wonder to know why the sound 
Of wind in the mountain is so deeply? 
 
Why the night silence is so cold? 
Why your silence is so terrible? 
Why the sound of silence, 
Speech so deeply with me. 
 
There is no reason, 
There is no aim, 
Things are like that,  
So enjoy life.  
Listen to the silence  
as you would hear birdsong. 
 
I Wonder why, I wonder how, 
I Wonder why, I wonder how 
The dogs and cats could be so happy. 
So let your thoughts fly like a bird. 
 

Lemon tree – Fools garden.  
Phil Collins - Another Day In Paradise Lyrics 
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43 - In the moment I saw You 
 
 

In the moment I saw you, 
I was sure that are you, 
The girl I’m looking for, 
The girl of my dreams. 
 
At that moment I realized,  
When I got dither,  
With those looks and that eyes,  
That opportunity could not pass. 
 
Like a flash of light,  
In a second everything lightened,  
Everything was very clear,  
That my destiny was set.  
 
It was drawn in lines of silks, 
 In the silks of your hair,  
In the flowing locks,  
The taste and the rhythm of the wind. 
 
Time has stopped,  
Eternity has opened up,  
My feet floated,  
And her image was recorded, ..................................... Chorus  
It was recorded forever,  
Forever in my imagination.  
 
All things made sense,  
If there is a God,  
If there is a purpose,  
So my way,  
It could only be walked beside you. 
 
In this moment I realize, 
That the life is so simple, 
Is simple when we discover, 
Discover our purpose. 
 
Now I can close my eyes, 
Now I can travel this road, ……………………………………….. Refrain 
Without fear, without doubt, 
No ghost in my mind. 
 
The days got happier,  
They got longer,  
The nights became brighter,  
And the stars became fairies. 
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When you said yes,  
When you kissed me,  
Kissed me for the first time, ………………………………………. Refrain 
And his eyes shone with love. 
 
The world spin around the Sun, 
The birds sang high, 
The angels sang in my head, 
And you get through my skin. 
 
Now I can close my eyes, 
Now I can travel this road, ……………………………………….. Refrain 
Without fear, without doubt, 
No ghost in my mind. 

 
 
 
 
 
 
 

44 - No momento em que a vi. 
https://youtu.be/QI1mJ1ZJosY  

 
No momento em que a vi, 
Tive toda a certeza, 
Era quem eu estava procurando, 
A garota dos meus sonhos. 
 
Naquele momento percebi, 
Quando fiquei todo arrepiado, 
Com aqueles trejeitos e aquele olhar, 
Que aquela oportunidade não podia passar. 
 
Como um flash de luz, 
Em um segundo tudo iluminou, 
Ficou tudo muito claro, 
Que meu destino estava traçado. 
 
Estava traçado em linhas de sedas, 
Nas sedas dos seus cabelos, 
Nas mechas esvoaçantes, 
Ao sabor e no ritmo do vento. 
 
O tempo parou, 
A eternidade se abriu, 
Meus pés flutuaram, 
E sua imagem ficou gravada, ..................................... Refrão 
Ficou gravada para sempre, 
Para sempre em minha imaginação. 

https://youtu.be/QI1mJ1ZJosY


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

68 
 

 
Tudo fez sentido, 
Se há um Deus, 
Se há um propósito, 
Então meu caminho, 
Só poderia ser trilhado ao lado seu. 
 
Neste momento eu percebi,  
Que a vida é tão simples,  
É simples quando descobrimos,  
Descubrimos o nosso propósito. 
 
Agora posso fechar meus olhos,  
Agora posso viajar por esta estrada,  ................................... Refrão 
Sem medo, sem dúvida,  
Sem nenhum fantasma em minha mente. 
 
Os dias ficaram mais alegres, 
Ficaram mais longos, 
As noites mais iluminadas, 
E as estrelas se tornaram fadas.  
 
Quando você disse sim, 
Quando você me beijou, 
Me beijou pela primeira vez, 
E seus olhos brilharam de amor. 
 
O mundo girou (em torno do Sol),  
Os pássaros cantaram mais alto,  
Os anjos cantaram em minha cabeça,  
E você transpassou pela minha pele. 
 
Agora posso fechar meus olhos,  
Agora posso viajar por esta estrada,  ................................... Refrão 
Sem medo, sem dúvida,  
Sem nenhum fantasma em minha mente. 
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45 – Crimes do Amor. 
https://youtu.be/ninyazDDR0Y  

 
Pensou que sairia impunemente, 
Que podia roubar o meu coração, ...................... Refrão 
Que poderia desfrutar do meu amor, 
E depois simplesmente ir embora. 
 
O anjo do destino não perdoa, 
Depois de um tempo ele cobra, 
Crimes do amor são imperdoáveis, 
Não ficam no esquecimento, 
E muito menos no passado. 
 
Pensou que podia fugir de mim, 
Mas na presa saiu pela contramão, 
Bateu de frente com a sorte, 
E agora só resta pedir perdão. 
 
Está de frente com o paredão, 
Só lhe resta voltar a trás, 
Encontrar os nós do destino, 
Do caminho que deixou para trás. 
 
Ai essa sina de quem violou, 
Violou as regras do amor, 
Roubou um coração que não era seu, 
Agora vai ter que pagar. 
 
Amor roubado, amor bandido, 
Tem que ser resgatado, 
Muitas coisas terão que ser sacrificadas, 
Para este amor te perdoar. 
 
Mas que perdão será este? 
Feriu fundo, feriu lá dentro, 
Agora terá que ir fundo, 
Para as mágoas curar. 
 
Pensou que sairia impunemente, 
Que podia roubar o meu coração, ...................... Refrão 
Que poderia desfrutar do meu amor, 
E depois simplesmente ir embora. 
 

https://youtu.be/ninyazDDR0Y
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Agora tem um amor para resgatar, 
Uma divida para pagar, 
Mas se o remorso for banhado em lágrimas, 
As dores do crime do amor, 
Logo se apagarão. 
 
Dividas da paixão, 
Dores da ilusão, 
Crimes do amor, 
Só com o amor sincero, 
Um dia se apagarão. 
 
Crimes do amor, 
Só com o amor sincero, 
Um dia terá perdão. 
 

 
 
 
 
 
 
 

46 – Love Crimes 
https://youtu.be/PP1buzW2ZxA  

 
You thought would stay unpunished,  
That could steal my heart, .............................................. Refrain 
Could enjoy my love,  
And then just say goodbye. 
 
The angel of destiny does not forgive,  
After a while he charges,  
Crimes of love are unforgivable,  
They are not forgotten,  
Much less forgotten in the past. 
 
Thought you could run away from me,  
But in the prey it went against the grain,  
Hit the front with luck,  
And now we can only ask for forgiveness. 
 
You faces the wall,  
Now You can only go back,  
Find the nodes of destiny,  

https://youtu.be/PP1buzW2ZxA


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

71 
 

From the path you left behind. 
 
Oh this fate of those who violated,  
Violated the rules of love,  
Stole a heart that wasn’t yours,  
Now you'll have to pay. 
 
Stolen love, outlaw love,  
It has to be rescued,  
Many things will have to be sacrificed,  
For this love to forgive you. 
 
But what forgiveness is this?  
You hurt deeply, hurt inside,  
Now you have to go deep,  
For the hurts to heal. 
 
You thought would stay unpunished,  
That could steal my heart, .............................................. Refrain 
Who could enjoy my love,  
And then just say goodbye. 
 
Now you have a love to rescue,  
A debt to pay,  
But if remorse is bathed in tears,  
The pains of the love crime,  
Soon they will be extinguished. 
 
Debts of passion,  
Pains of illusion,  
Crimes of love,  
Only with sincere love,  
One day they will go out.  
 
Crimes of love,  
Only with sincere love,  
One day you will have forgiveness. 
 
Forgiveness for sincere love. 
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47 - ESPEREI-TE OS LÁBIOS 
https://youtu.be/_ZWKI7vUL20  

 
Toda manhã, 
No despertar matinal, 
Ao abrir os olhos, 
Com um sorriso suave, 
Ainda envolta nos lençóis.  
 
Esperei-te os lábios 
Macios 
E Calmos 
Deitados nos segredos 
Que tinhas entreabertos 
Nesse falar de cristal. 
 
Nesse verbo altiveiro, 
Nas palavras que saltam de sua boca, 
Que confessas que é minha, 
Ao mesmo tempo 
Em que se ocultas. 
 
Esperei-te os lábios 
Como um fruto temporão, 
Ainda de todo não maduro, 
De sabor um pouco azedo, 
Um pouco antes da estação. 
 
Esperei-te os lábios 
Sem norte 
Com sorte 
Com verde de paixão 
Sem a mínima paciência, 
Para o colher na hora certa. 
 
Esperei-te os lábios 
Quentes  
Ternos 
Num tempo de guerra 
Cansados de saudade 
Dos despojos das folhas d'ouro de Outono 
Do eclodir das flores da Primavera 
Do sol que arde no Verão. 
 
Mas esperei-te os lábios 
No nascer da Lua, 
No seu minguante, 
No aparecer da estrela matutina, 
No despedir da vespertina. 
 

https://youtu.be/_ZWKI7vUL20
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Meus lábios racharam, 
Com o passar do tempo, 
Ao transpor o espaço, 
À procura dos lábios teus. 
 
Esquece-te agora 
Dessa saudade da vida 
Ela está-te nos lábios que espero 
Ela vive nos meus a esperar-te. 
 
Macios, calmos, ternos, 
Quentes e saborosos, 
Como frutas do outono. 
 

Susana Nunes & de Mello 26/05/2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

48 - Every Morning I Waited for Your Lips 
  https://youtu.be/Ckhsr7YfATQ 

 
Like every morning,  
In the morning awakening,  
When you open your eyes,  
With a soft smile,  
Still dressed in the sheets.  
 
I waited for your lips,  
Soft and Calm,  
Lying in secrets,  
That you had half open,  
In this crystal talk. 
 
In this haughty verb,  
In the words that jump out of your mouth,  
That you confess that it is mine,  
At the same time, 
In which you hide.  
 
I waited for your lips, 
Like an early fruit,  
Still not fully mature,  
With a little sour taste,  

https://youtu.be/_ZWKI7vUL20
https://youtu.be/Ckhsr7YfATQ
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Just before the season. 
 
I look for your lips  
Without north  
Luckily  
Passion green  
Without the slightest patience,  
To harvest it at the right time. 
 
I waited for your lips  
Hot  
Suits  
In a time of war  
Tired of longing  
From the spoils of autumn gold leaves  
From the outbreak of spring flowers  
Of the sun that burns in the summer. 
 
But I waited for your lips  
At the sunrise,  
In its waning,  
When the morning star appears,  
When saying goodbye to the afternoon. 
 
My lips cracked,  
As time pass,  
When transposing the space,  
In search of your lips.  
 
Now forget,  
That longing for life,  
It is on your lips I hope  
It lives in my lips waiting for you.  
 
Soft, calm, suits,  
Hot and tasty,  
Like autumn fruits. 
 
I wait your lips, 
Every morning. 
 

Susana Nunes & de Mello 26/05/20 
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49 – Roses to Mary 
https://youtu.be/6lMjp24GN8M 

 
In the fields of Love, 
In the cave of heart, 
Live a Dragon, 
That breaths the fire o passion. 
 
Baby! Oh my baby! 
Listen me! 
I will take you to the country, 
Where you can feel the wind, 
Feel the wind making your hair dance, 
In the cadence of birdsong. 
  
In the roses fields, Mary! 
There are other flowers, 
But no one is more beautiful, 
No one smell so sweetly, 
Than the RoseMary’s. 
 
Mary! All day is dating love, 
But in this special day, 
I want you in an old fashion way, 
In an old fashion way. 
 
I want get you by arms, 
Enfold you in my arms, 
Hug you by the shoulders, 
And swing in this song balance. 
 
Lay my head in yours, 
Feel your heart soften, 
Then sneak your leaps, 
And kiss you longly. 
 
In an old fashion way. 
I want feel my knees shake, 
Feel your feet float, 
And make your body fly. 
 
In the fields of Love, 
In the cave of heart, 
Live a Dragon, 
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That breaths the fire o passion. 
 
I want you, 
I need you, 
Your way of feel, 
Your way of looking at me. 
 
The way you look at me sideway, 
Roses and flowers born in my heart, 
Mary! Roses fields rise in the horizon, 
I’m in falling love with you. 
 
Oh poor love, 
Why you mistreat me. 
 
 

that's why you go away, That’s why, Sometimes When We Touch 

 
 
 
 
 
 
 

50 – Rosas para Maria  
https://youtu.be/ufJyd4PFMGI 

 
Nos campos do Amor,  
Na caverna do coração,  
vive um Dragão  
que respira o fogo da paixão.  
 
Baby! Oh baby!  
Me ouça! Eu vou te levar para o campo,  
Onde você poderá sentir o vento,  
Sintir o vento fazer o seu cabelo dançar,  
Na cadência do canto dos pássaros. 
 
Nos campos de rosas, Mary!  
Existem outras flores,  
Mas nenhuma é mais bonita,  
Nenhuma cheira tão docemente,  
Do que RosaMaria. 
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Mary! Todo dia é dia de namoro,  
Mas neste dia especial,  
Eu a quero à moda antiga,  
À moda antiga.  
 
Eu quero te pegar nos braços,  
Envolvê-la em meus braços,  
Abraçá-la pelos ombros,  
E balançar no rítmo dessa música. 
 
Colar minha cabeça na sua,  
Sentir seu coração amolecer,  
Então dê um salto,  
E te beijar longamente.  
 
À moda antiga.  
Eu quero sentir meus joelhos tremer,  
Sentir seus pés flutuando,  
E fazer seu corpo voar. 
 
Nos campos do Amor,  
Na caverna do coração,  
vive um Dragão  
que respira o fogo da paixão.  
 
A quero, a desejo,  
Preciso de você,  
De sua maneira de sentir,  
Sua maneira de olhar para mim.  
A maneira como você me olha de lado,  
Rosas e flores nascem em meu coração,  
Mary! Campos de rosas surgem no horizonte,  
Estou me apaixonando por você.  
 
Oh pobre amor,  
Oh coração tolo!  
Por que você me maltrata. 
 

 

 
 
 
 
 



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

78 
 

 
51 – The wings that make me fly 

  
 

I’m sixty and she is thirty, 
The experience block me, ……………………………………………. Refrain 
The lack of experience takes her brakes off, 
She blame that she doesn’t want parachutes. 
 
I want fly in the life sky, 
She want jump in the empty space, 
So I dive headfirst after her, …………………………………….. Refrain 
And make my soul her wings. 
 
My soul are her wings, 
That allow her to fly, ….………………………………………….….. Refrain 
My deepest fears are paragliders 
On her flight across the sky. 
 
 I’m sixty and she is thirty, 
The experience block me, 
Life put the future in front of my face, 
But she put the present in my life. 
 
And the my propeller aircraft 
Become a phantom raptor, 
As a fiction cartoon 
My life gain life and meaning. 
 
As a fiction cartoon, 
My memories become ………………………………………………….. Refrain 
A guided missile 
Open all doors to her. 
 
Memories are only memories, the past 
But when she remember me, 
That I need live the present, 
And she lighten my way, 
With beautiful face, 
My memories gain meaning, 
And when she wets my lips with her kisses, 
My thoughts come to fruition like a cartoon. 
 
Like a cartoon come to fruition, 
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Lively thoughts, ………………………………………………………... Refrain 
Lively thoughts that no longer belong to me; 
No longer belong to me. 
 
My love! My lady! 
You can’t trivialize my love. 
You can’t trivialize the love. 
You can live it deeply, 
You can live the present, 
But you can’t its power, 
The power to create the future. 
 
Love is life, 
Life is evolution, 
Love is passion, …………………………………………………………….. Refrain 
Passion for life. 
 
You are my life, 
You are my reason, ………………………………………………….. Refrain 
You are my north, 
The wings that make me fly. 
 
The wings that make me fly. 
That makes me fly through the storms ………………………. Refrain 
That makes me fly in the blue sky direction, 
In the love direction. 
 
You are the wings that make me fly. 
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52 – O Vento que me faz Voar 
 
 

Ela é trintinha e eu sou sessentão, 
A experiência me trava, ……………………………………………. Refrão  
A falta de experiência tira-lhe os freios,  
Ela reclama por não querer pára-quedas.  
 
Eu quero voar no céu da vida,  
Ela quer pular no espaço vazio,  
Então eu mergulho de cabeça atrás dela, ………………………………… Refrão  
E faço da minha alma suas asas. 
 
Minha alma são suas asas,  
Isso permite que ela voe,…. ………………………………………….............… .. Refrão  
Meus maiores medos são parapentes  
Em seu voo pelo céu.  
 
Ela é trintinha e eu sou sessentão, 
A experiência me trava, ……………………………………………........................... Refrão  
A vida coloca o futuro na minha face,  
Mas ela coloca o presente na minha vida. 
 
E o meu turbo hélice,  
Com ela torne-se um phantom raptor, 
Como um desenho animado de ficção  
Minha vida ganha vida e sentido.  
 
Como desenho animado de ficção,  
Minhas memórias se tornam ………………………………………………… .. Refrão  
Um míssil guiado 
Que abre-lhe todas as portas. 
 
Memórias são apenas memórias, o passado;  
Mas quando ela me lembra,  
Que preciso viver o presente 
Ela ilumina meu caminho,  
Com seu belo rosto.  
 
Minhas memórias ganham significado,  
E quando ela molha meus lábios com seus beijos,  
Meus pensamentos se realizam  
como em um desenho animado. 
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Como um desenho animado se realizando,  
Pensamentos animados, ……………………………………………………… ... Refrão  
Pensamentos animados que não me pertencem mais;  
Não me pertencem mais. 
 
Meu amor! My Lady!  
Você não pode banalizar meu amor.  
Você não pode banalizar o amor.  
Você pode vivê-lo profundamente,  
Você pode viver o presente,  
Mas não pode subestimar seu poder,  
O poder de criar o futuro. 
 
Amor é vida,  
A vida é evolução,  
Amor é paixão, ……………………………………………………………………… .. Refrão  
Paixão pela vida.  
 
Você é minha vida,  
Você é minha razão, ………………………………………………… .. ………… Refrão 
Você é meu norte,  
As asas que me faz voar.  
 
As asas que me faz voar. 
Isso me faz voar através das tempestades (tormentas) 
Que me faz voar na direção do céu azul, …………………………………. Refrão 
Na direção do amor.  
 
Você é as asas que me faz voar. 
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53 - Folhas rotas e amareladas.  
https://youtu.be/bLAk1abez9k  

 
Folhas rotas e amareladas, 
Comidas e carcomidas, 
Envelhecidas e empoeiradas, 
Guardadas em algum lugar. 
 
Guardam sentimentos juvenis, 
Que nunca envelhecem, 
Que sempre se repetem, 
Na alma de quem ama. 
 
Olho para antigos cadernos, 
Para pastas rasgadas, 
Cheias de orelhas, 
Com versos que, 
Que a alma não ouve mais. 
 
Folhas amareladas guardam versos, 
Versos em brotos que não desabrocharam, 
De folhas rotas de sentimentos infantis. 
Frutos verdes que não amadureceram. 
 
Velho poeta se debruça, 
Sobre palavras juntadas, 
E costuradas em versos, (em versos) 
Fadados a serem eternamente jovem. 
 
Observa sonhos e quimeras, 
Que alimentam sua imaginação, 
Mas não nutrem mais emoções, 
Em uma alma desbotada. 
 
Aquilo que alimentava a chama da paixão, 
Agora se encontra amalgamada, 
Fundido e formando a liga, 
Do arcabouço da alma. (da almaaaa) 
 
Os conceitos e os preconceitos, 
Que dirigiam a naus, 
Que navegava no oceano da vida, 
Sem rumo e sem razão. (bis) 
 
Agora se fundem na sabedoria, 
Na paciência e na ciência, 
De que o que separava e o que unia, 
Eram as cadeias e os elos da corrente do destino. 

https://youtu.be/bLAk1abez9k
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A corrente do destinooooo. 
 
Velho poeta volta ao mesmo ponto, 
Sobre outra perspectiva, 
Em uma nova linha do tempo, 
Para ressignificar os sentimentos.  
 
O caderno velho guarda versos antigos, 
Versos antigos com novos sentimentos, 
Que o caderno alvo e novo, 
Não pode mais vivificar. 
 

 
 
 
 
 

54 - Broken and yellowish leaves 
https://youtu.be/HNQ_vRMne7w  

 
Broken and yellowish leaves,  
Eroded and fooded,  
Aged and dusty, ............................................................. Refrain  
Stored somewhere.  
 
Keep youthful feelings,  
That never grow old, .................................................. .. Refrain  
Which are always repeated,  
In the soul of those who love. 
 
I look at old books,  
For torn folders,  
full of ears,  
With verses that,  
That the soul no longer hears.  
 
Yellowed sheets keep verses,  
Verses on shoots that did not bloom,  
Broken leaves of childish feelings. 
Unripe fruits not aged. 
 
Old poet leans over,  
About words joined,  
And sewn in verses, (in verses)  
Doomed to be eternally young.  
 
Watch dreams and chimeras,  
That feed your imagination, ......................................... Refrain  

https://youtu.be/HNQ_vRMne7w
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But they no longer nourish emotions,  
In a faded soul. 
 
That which fed the flame of passion,  
Now it is amalgamated,  
Fused and forming the alloy,  
From the framework of the soul.  
 
Concepts and prejudices,  
Who drove to ships,  
That sailed on the ocean of life, ......................................... Refrain  
Aimless and without reason. (bis) 
 
Now merge in wisdom,  
In patience and science,  
That what separated and what united,  
They were the chains and links in the chain of fate.  
 
The current of fate.  
Old poet back to the same point,  
From another perspective,  
In a new timeline,  
To reframe feelings. 
 
The old book holds old verses,  
Old verses with new feelings,  
That the target book is new, ............................................... Refrain  
It can no longer breathe. 
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55 – Green and Yellowish Leaves, 
https://youtu.be/O9XK4fw3Y4s    

 
Broken and yellowish leaves,  
Eroded and fooded,  
Aged and dusty, ............................................................. Refrain  
Stored somewhere.  
 
Keep youthful feelings,  
That never become old, .................................................. .. Refrain  
Which are always growing,  
In the soul of those who love. 
 
Broken and yellowish leaves,  
Someday was green and fresh leaves, 
Flying in the wind savor,  
Insist on renewing themselves. 
 
Broken and yellowish leaves,  
Flying freely through space,  
They will land on the boulevards,  
They will quilt the avenues you walk. 
 
They will quilt the avenues, 
With good thoughts, 
With feelings of love, 
With everything you need. 
 
Green and fresh leaves, 
Born to became yellowish leaves, 
Born to die and fly in the space, 
To land somewhere. 
 
To land where you need, 
To feed your soul, 
Fill in the gaps in your way, 
Make the paths more beautiful for you. 
 
They will make the gray days, 
Into beautiful and color days; 
Giving meaning and reason 
To the world and to the life. 
 
Broken and yellowish leaves,  
That someday in the life, 
Was Green and fresh leaves, 
Now fills my life. 
 

https://youtu.be/O9XK4fw3Y4s
https://youtu.be/HNQ_vRMne7w
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Pictures, scripts and tales, 
All things we collect along the life, 
Things that I tell you, 
Carry in verses and lyrics, 
That I song for you. 
 
For you, For you, For you, 
Pictures, scripts and tales, ……………………………………….. Refrain 
That I paint in the  life screen; 
 
For you, For you, For you, 
Pictures, scripts and tales, 
That I paint in the  life screen; 
 
Broken and yellowish leaves,  
That someday in the life, 
Was Green and fresh leaves, 
Now fills my life. 
 
Broken and yellowish leaves,  
Now fills my life 

 

Lana del Rey – Video games 
https://www.youtube.com/watch?v=AOVyQC67Q4g 
 
 

 

 

 

 

 

56 – Folhas verdes e amareladas. 
 
 

Folhas rotas e amareladas, 
Comidas e carcomidas, 
Envelhecidas e empoeiradas, .................................... Refrão 
Guardadas em algum lugar. 
 
Guardam sentimentos juvenis, 
Que nunca envelhecem, ................................................ Refrão 
Que sempre se repetem, 
Na alma de quem ama. 



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

87 
 

 
Folhas rotas e amareladas,  
Algum dia folhas verdes e frescas,  
Voando ao sabor do vento,  
Insistem em renovar.  
 
Folhas rotas e amareladas,  
Voando livremente pelo espaço,  
Eles vão pousar nas alamedas,  
Eles vão forrar as avenidas para você passar. 
 
Eles vão forrar as avenidas,  
Com bons pensamentos,  
Com sentimentos de amor,  
Com tudo o que necessitar. 
 
Folhas verdes e renovadas,  
Nasceram para se tornar folhas amareladas,  
Nasceram para morrer e voar no espaço,  
Para pousar em algum lugar. 
 
Para pousar onde precisar,  
Para alimentar sua alma,  
Preencher as lacunas em seu caminho,  
Deixar os caminhos mais bonitos para você.  
 
Elas tornarão os dias cinzentos,  
Em dias bonitos e coloridos;  
Dando significado e razão, 
Para o mundo e para alma. 
 
Folhas rotas e amareladas,  
Que algum dia na vida,  
Eram verdes e frescas,  
Agora preenchem minha vida.  
 
Quadros, scripts e contos,  
Todas as coisas que coletamos ao longo da vida,  
Coisas que eu lhe conto,  
Transcritas em versos e músicas,  
Que eu canto para você. 
 
For you, For you, For you, 
Quadros, scripts e contos,  
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Que eu rabisco na tela da vida; 
 
For you, For you, For you, 
Quadros, scripts e contos,  
Que eu rabisco na tela da vida; 
 
Folhas rotas e amareladas,  
Que algum dia na vida, 
Foram folhas verdes e frescas,  
Agora preenchem minha vida. 
 
Folhas rotas e amareladas,  
Preenchem minha vida. 
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57 - Venha Rezar e Cantar à Janela. 

 
 

A vida parece muito dura. 
Estamos todos isolados. 
Parece que tudo está contaminado, 
Mas a coisa não é bem assim. 
 
Venha até a janela, 
Olhe bem para o mundo afora, 
Veja seus irmãos e seus iguais, 
Apanhe uma vela, 
Acenda a sua chama. 
Apague a luz da sala, 
Para que Deus, 
Que está lá nos céus, 
Nos possa ver. 
 
Venha até a janela, 
Olhe bem para o mundo afora, 
Veja seus irmãos e seus iguais, 
E se ponha a cantar. 
 
Agora é a hora, 
De nos pormos a cantar, 
Por de lado toda tristeza, 
E deixar a alegria nos inundar. 
 
Não importa onde esteja, 
Nem a língua que fale, 
Entre nesse embalo, 
E se ponha a dançar e a cantar. 
 
Vieni alla finestra 
Dai un'occhiata al mondo, 
Vedi i tuoi fratelli e i tuoi pari, 
E inizia a cantare. 
 
Non importa dove ti trovi, 
Né la lingua che parla, 
Entra in quel momento, 
E inizia a ballare e cantare. 
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Ahora es la hora, 
Para empezar a cantar 
Toda tristeza a un lado, 
Ven a ser feliz. 
 
No importa donde estés 
Ni el idioma que habla, 
Entra en ese cadenza, 
Y comienza a bailar y cantar. 
 
Now is the time, 
To start singing, 
All sadness aside, 
Come be happy. 
 
No matter where you are, 
Nor the language that speaks, 
Get in that swing, 
And start dancing and singing. 
 
 

 
 
 
 
 

58 - Come to Pray and Sing at the Window. 
https://youtu.be/8OBHZ6UFnuQ  

 
Life seems very hard. 
We are all isolated. 
It seems that everything is contaminated, 
But this is not the case. 
 
Come to the window, 
Take a good look at the world, 
See your brothers and your peers, 
And pick up a candle, 
Light your flame. 
 
Turn off the light in the room, 
So that God, 
That is in the skies, 
Can see us. 

https://youtu.be/8OBHZ6UFnuQ
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But we can’t see God. 
But He will receive our appeals. 
Don’t worry.  
Don't let your heart in dark cloud. 
 
Come to the window, 
Take a good look at the world, 
See your brothers and your peers, 
turn the lights on and off, 
In your heartbeat, 
And start singing. 
Start to sing, 
 
Now is the time, 
To start singing, 
All sadness aside, 
Come be happy. 
 
No matter where you are, 
Nor the language that speaks, 
Get in that swing, 
And start dancing and singing. 
 
Agora é a hora, 
De nos pormos a cantar, 
Ponha de lado toda a tristeza, 
E deixe a alegria nos inundar. 
 
Não importa onde esteja, 
Nem a língua que fale, 
Entre nesse embalo, 
E se ponha a dançar e a cantar. 
 
Ahora es la hora, 
Para empezar a cantar 
Deja de lado toda tristeza, 
Ven a ser feliz. 
 
No importa donde estés 
Ni el idioma que hablas, 
Entra en ese cadenza, 
Y comienza a bailar y cantar. 
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In an Italian way of sing. 
Joy us in one voice. 
Vieni alla finestra, 
vedere o modo italiano di essere felici, 
E inizia a cantare. 
 
Non importa dove ti trovi, 
Né la lingua che parla, 
Mettiti in vena, 
E inizia a ballare e cantare. 
 

Melodias – parte de oração = https://www.youtube.com/watch?v=eICftFoejrA 
parte alegre = Dancing machine. Jackson 5 
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59 - Love in Four Seasons. 
https://youtu.be/yO86NNW0IEc  

 
Such sudden winter  
that freezes my heart, ....................................................... Refrain 
that clouds your eyes;  
And hide you from me. 
 
This Regret that kills me; 
To have hurt you;  ............................................................. Refrain 
In the flesh it mistreats me; 
What I am without you. 
 
Oh this pain, this absence; 
That live without you; ............................................................. Refrain 
It's consuming me; 
See what I'm feeling. 
 
Spring without essence; 
No flowers for you; ....................................................................... Refrain 
of this love not sprouted; 
That hurts my life. 
 
Oh how I suffer without you; 
This life without your will; 
Oh I die of love for her; 
That fills my life. ............... ................................................................... Refrain 
 
Autumn without fruit; 
Leaves that fall on the floor; ........................................................ Refrain 
Lining your way; 
Towards me. 
 
Oh! How I see her; 
Fruit of pure love; 
Juicy love; 
Flesh of pure love.  .............................................................    Refrão 
 
Everything is now summer; 
It brings me breath of life; 
In the heat of that passion; ........................................................................ Refrain 
that makes me shiver; 
 
That well wish; 
That shine in the eye; .......................................................................... Refrain 
A little girl beside me; 
In this well live. 
 

https://youtu.be/yO86NNW0IEc
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How happy I am with her; 
Rains of kisses flood my heart; 
I am swept away  
by the flood of emotion;    ..........................................................................    Refrão 
I look like a teenager; 
A Lover Sick; 
I am happy with her. 
 
 
 
 
 
 
 

60 - Amor em Quatro Estações. 
https://youtu.be/bWfNEX9psb4  

 
Esse inverno repentino; 
Que me gela o coração; 
Que nubla vossos olhos; 
E lhe oculta de mim. 
 
Arrependimento que me mata; 
De ter ferido você; 
Na carne me maltrata; 
O que sou sem você. 
 
Ai essa dor, essa ausência; 
Esse viver sem você; 
Está me consumindo,    ..............................................................................    Refrão  
Veja o que estou sentido. 
 
Primavera sem perfume; 
Sem flores pra você; 
Desse amor não germinado; 
Que fere meu viver. 
 
Ai como sofro sem ela; 
Essa vida sem seu bem querer; 
Ai eu morro de amor por ela; .................................................................    Refrão 
Que preenche meu viver. 
      
Outono sem frutos; 
Folhas caem pelo chão; 
Forrando vosso caminho; 
Em minha direção. 
 

https://youtu.be/bWfNEX9psb4
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Ai como eu vejo ela; 
Fruto do puro amor; 
Amor suculento; ..............................................................................    Refrão 
Carne do puro amor. 
 
Tudo agora é verão; 
Me trás sopro de vida; 
No calor dessa paixão; 
Fico todo arrepiado; 
Desse bem querer; 
Esse brilho no olhar; 
De mulher menina ao meu lado; 
Nesse bem viver. 
 
Como sou feliz com ela; 
Chuvas de beijos inundam meu coração; 
Sou arrastado pela enxurrada; 
De tanta emoção;        ..............................................................................    Refrão 
Pareço adolescente; 
Doente de amor; 
Pois sou feliz com ela. 
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61 - Bem me queres mesmo quando mal me queres. 
https://youtu.be/ymIepUhU1ZI  

 
Porque deste mal me queres? 
Se sei bem que bem me queres, 
Não adianta não, não, não, 
Tentar me enganar, ..................................... Cantor 
Nem me trapacear, 
Se furtando de mim, 
Atrás destes malmequeres. 
 
No jardim da vida, 
Não precisa se preocupar, 
Pois atrás dos malmequeres, 
Rosas, tulipas, margaridas vou encontrar, 
Não adianta se esquivar. 
 
Vivo-te em todos os malmequeres 
e em todos os bem me queres 
que por desejo mos deres .............................. Cantora 
na brisa das madrugadas... 
Sorvo-te todos os odores 
que exalas no arrancar das pétalas 
nos nossos braços espalhadas 
vivas divas alvas orvalhadas... 
 
Quando a manhã é mais manhã 
e se chega em prelúdio até à tarde... 
Sou-te toda 
Sou-te mais 
Sou-te arte... 
no demais que sou capaz... 
mas...de ti não quero nada... 
apenas esse tanto que me queres .............................. Cantora 
apenas os malmequeres que desfizeres 
dá-mos com vontade de mos dares 
dá-mos todos se quiseres 
Deixa-me dizer-te 
bem te quero 
bem me queres... 
 
Como bem te quero, 
Não só todas manhãs, 
Não só nos fins de tarde, .............................. Cantor 
Também nas noites enluaradas, 
E nos dias nublados. 
 
Como amo esse odor, 

https://youtu.be/ymIepUhU1ZI


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

97 
 

Que os malmequeres exalam, 
Após a chuvarada. .............................. Cantor 
Que me recordam 
Como bem me queres. 
 
Deixa-me dizer-te 
bem te quero 
bem me queres... 
 
Susana Nunes & de Mello 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 - You love me even when you make mischief for me 
https://youtu.be/aKWQzDdS228  

 
What is the reason for this dislike? 
If I know how well you love me,  
No use, no, no,  
Try to deceive me, .............................................. .  Singer  
Don't even cheat me,  
Getting away from me,  
Behind these marigolds (mischief). 
 
In the garden of life,  
No need to worry, ......................................... Singer  
Because behind the marigolds,  
Roses, tulips, daisies I will find,  
There is no use dodging. 
 
I live you in all mischief  
and in all good you want me  
that by desire we can give ................................... Singer 
 in the early morning breeze ...  
I assimilate all scents  
that exhale in the plucking of the petals  
in our spread arms  
vivid dewy white divas ... 
 
When the morning is more than rising light  
and you arrive in prelude until the afternoon ...  
I'm all for you  
I am more you  

https://youtu.be/aKWQzDdS228
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I am art to you ...  
Beyond what I am capable of ...  
but ... I want nothing from you ...  
just that much you want me .............................. Singer (her) 
only the mischief you undo  
give it to us with the desire to give it to us  
give it to us all if you want  
Let me tell you  
well I want you  
well you want me ... 
 
As I love you,   
Not only every morning, 
Not only in the evenings, ......................................... Singer (her) 
Also on moonlit nights,  
And on cloudy days. 
 
As I love this fragrance,  
That the marigolds exude,  
After the rain. .................................................. .. Singer  
That remind me of  
How well you want me.  
 
Let me tell you  
well I want you  
how well you want me... 
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63 - HOJE NÃO ME PRENDO AOS VERSOS 
https://youtu.be/6Q9Efr-xWCE 

 
Hoje 
não me prendo nos versos 
deixo-os ser constelações da noite 
largo-os feitos cardumes de prata 
Desenhados no abissal do mar. 
 
Deixo-os leves e soltos, 
A vagar pelas correntes da imaginação, 
Que dá forma e vida, 
Aos pensamentos e as emoções. 
 
Mergulho.... 
Nas profundezas dos sentimentos, 
Na leveza do esquecimento, 
Para poder pescar o melhor da psique, 
Só para depois emergir nos pensamentos. 
 
...direções 
Sopro-os aos leves ventos 
nas mensagens aladas 
sem definições de margens 
...emoções. 
 
Deixo-os me carregar, 
Para o bel prazer, 
De apreciar o descortinar, 
De belos e novos 
Horizontes............. 
 
Navegar..... 
Sem eira nem beira, 
Sem estar prezo aos limites, 
Das linhas que preenchem as folhas, 
Que se desprendem da árvore da vida. 
 
Ressoar..... 
Sem me preocupar, 
Se irá ressoar nas almas, 
Ou talvez nos corações, 
Ou se as palavras irão rimar. 
 
Hoje 
não me ouso nos versos 
deixo que me sejam brancos silêncios 
raras brisas breves 
ninhos inocentes, 
à espera dos alimentos imberbes 
quietos no calor verde morno  
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procurando a cor azul da Primavera. 
 
 
 
Susana Nunes & de Mello 

 

 
 
 
 
 
 

64 - Today I Do Not Hold On To The Verses 
https://youtu.be/hh_c4KAxvgw 

 
Today  
I don't get stuck in the verses, 
I let them be constellations of the night,  
drop them like schools of silver,  
Designed in the abyssal of the sea.  
 
I leave them light and loose,  
Wandering through the currents of the imagination,  
That gives shape and life,  
To thoughts and emotions. 
 
Diving....  
In the depths of feelings,  
In the lightness of oblivion,  
To be able to fish the best of the psyche,  
Only then emerge in the thoughts.  
 
... directions  
I blow them in the light winds  
in winged messages  
no margin settings . 
... emotions. 
 
I let them carry me,  
For your pleasure,  
To appreciate the unveiling,  
Beautiful and new,  
Horizons .............  
 
To sail.....  
Without a floor or border,  
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Without being aware of the limits,  
From the lines that fill the leaves,  
That come off the tree of life. 
 
Resonate .....  
Without worrying,  
If it will resonate in souls,  
Or maybe in the hearts,  
Or if the words will rhyme.  
 
Today  
I don't dare in the verses  
I let silences be white to me  
rare brief breezes  
innocent nests,  
waiting for beardless food  
quiet in the warm green heat  
looking for the blue color of spring. 
 
 
Susana Nunes & de Mello 
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65 - Norah! You cross the line 
 

 
Day by Day, 
Year after years 
The globe goes around, 
Spinning around itself, 
In an eternal cycle. 
 
Sign by sign, 
We travel along the sky, 
Repeating the same creation cycle, 
The living cycle. 
 
The collective brain, 
The chemical brain, 
Concreted on repetition,  
In day-to-day tasks. 
 
The neural mind, 
The spider web, 
The ant society, 
Devoured by termites. 
 
Chemistry building the brain,  
Thought building chemistry,  
The chemistry of the brain,  
Sedimented by the hormones of pleasure. 
 
Always the same pattern, 
Always the same figure, 
Figure fitting the same pattern, 
People shaping up to the pattern. 
 
What is the right way? 
Or better! What is the easy way? 
Chemical producing changes, 
Or will producing mutation. 
 
Norah! You cross the line. 
You are in the wrong way; 
You are crossing the crowd, 
You are going upstream. 
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Pleasure, love, friendship. 
Human connection, ……………………………. Refrain 
Good memories, ……………………………….. bis 
The chemical brain key. 
 
The pain of love, 
The alpha and beta, ……………………………. Refrain 
The beginning and the end, …………….. bis 
Of the human being. 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 - O Cérebro Químico 
 

 
Dia a dia,  
Ano após ano,  
O globo gira,  
Girando em torno de si mesmo,  
Em um ciclo eterno. 
 
Signo por signo,  
Viajamos ao longo do céu,  
Repetindo o mesmo ciclo de criação,  
O ciclo de vida. 
 
O cérebro coletivo, 
O cérebro químico, 
Sedimentado na repetição, 
Nas tarefas do dia a dia. 
 
A mente neural, 
A teia da aranha, 
A sociedade das formigas, 
Devorada pelos cupins. 
 
A química construindo o cérebro, 
O pensamento construindo a química, 
A química do cérebro, 
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Sedimentada pelos hormônios do prazer. 
 
Sempre o mesmo padrão 
Figuras se encaixando no padrão 
Figura ajustando-se ao mesmo padrão,  
Pessoas se moldando ao padrão. 
 
Qual é o caminho certo?  
Ou melhor! Qual é o caminho mais fácil?  
Química produzindo mudanças, 
Ou vontade produzindo mutações. 
 
Norah! Voce cruzou a linha.  
Você está no caminho errado;  
Você está cruzando a multidão, 
Você está subindo a correnteza. 
 
Prazer, amor, amizade.  
Conexão humana, ………………………………………………………. Refrão  
Boas memórias, ………………………………………………………… .. bis  
A chave química do cérebro.  
 
A dor do amor,  
O alfa e o beta, ………………………………………………………. Refrão  
O começo e o fim, ……………………………………… .. bis  
Do ser humano. 
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67 - Lúcifer Apaixonado 
 
 
Homens desterrados 
Expulsos do paraíso 
Vagando pelo deserto 
Na Terra perdidos. 
 
Na Terra perdidos 
Onde está o paraíso? 
Na Terra perdidos ........................................................ refrão 
Qual é o caminho? 
 
Foi pelo fruto proibido 
Que o amor foi concebido. 
Foi pelo fruto proibido ........................................................ refrão 
Que o amor foi concebido. 
 
Envolto em trevas 
Cheio de penúria 
Revestido de mortalhas 
Feitas de carne. 
 
Não olhes para trás 
O amor está ao seu lado. ........................................................ refrão 
Não olhes para trás 
O amor está ao seu lado. 
 
Olhe para o céu 
O céu estrelado 
O orvalho da noite 
Brilha ao seu lado. 
 
Cadê você? 
Cadê você? 
Estou enamorado; ........................................................ refrão 
Cadê você? 
Cadê você? 
Estou enamorado; 
 
O amor é assim 
O amor é assim ........................................................ refrão 
Suave de dia 
E brasa à noite. 
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Fogo ameno; 
Fogo ameno; ........................................................ refrão 
Põe a prova 
Os namorados. 
 
O amor é assim 
O amor é assim 
Suave de dia 
E brasa à noite. 
Fogo ameno; 
Fogo ameno; 
Põe a prova 
Os namorados. 
 
O amor é vida 
Vida é o amor 
A vida é eterna 
Eterno é o amor. 
 
O amor é assim 
Na porta do paraíso ........................................................ refrão 
Está um Querubim; 
 
O amor é assim 
Na porta do paraíso 
Está um Querubim; 
 
As chaves do paraíso 
Estão contigo sim; ........................................................ refrão 
As chaves do paraíso 
As dê para mim. 
 
Lúcifer apaixonado 
Cortou as asas 
E as deu para ti; ........................................................ refrão 
Cortou as asas 
E as deu para ti; 
 
Agora as dê para mim. 
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68 – Lucifer in Love 
https://youtu.be/hpQACSuYaEA 

 
My dear love 
You want to live 
But what is the life ........................................................ refrão 
Without the true love. 
 
You are very important 
Things are unimportant 
I’m worthless to you 
But the love is the most important. 
The most important thing. 
 
You want to live 
You desire for experiences 
The live are a street ........................................................ refrão 
A long way for you. 
 
What are your desires? 
What are your desires? 
Only desires for you ........................................................ refrão 
Answer me! 
It’s only desires. 
 
You are my life 
The true life 
The magic line ........................................................ refrão 
That makes me cross 
The line of illusions. 
 
I am suffering the eternal punishment 
The simple punishment 
Of living in the dark side 
Of the life without you. 
 
The life without you 
Are ideal without flags 
Oceans without fishes 
Sky without star 
Clouds without rain 
Sunless days. 
Sunless days. 
Dark days. 
 

https://youtu.be/hpQACSuYaEA
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You can live without love 
But I can’t live without you. 
You can shine to the word ........................................................ refrão 
But I live in dark 
If you don’t shine for me. 
 
I’m a falling angel 
A decay morning star ........................................................ refrão 
Lost in the Earth 
I'm fallen in love with you 
I'm fallen in love with you 
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69 - Não diga não. 
https://youtu.be/T6K7y5kW65E  

Melodia - Guitar del Mar Vol 2  Balearic Cafe Chillout Island Lounge  
 

Não diga não!  

Ouça os reclamos do meu coração. 

Embalado nestas linhas melódicas, 

Dessa pobre canção. 

 

Não! Não diga não. 

Que o amor é verdadeiro, 

Apesar de estar distante, 

E não poder lhe tocar. 

 

Mas que posso fazer? 

Se não sai de minha mente, 

Se já não sei, 

Se és real ou pura imaginação. 

 

Não! Não diga não. 

Se o seu amor fosse meu, 

Esta estrada que estou a trilhar, 

Seria toda lajeada, 

E iluminada com os sorrisos seus. 

 

Não diga não. 

Esta porta não pode fechar! 

Do outro lado desta jornada, 

Há uma longa estrada, 

Que leva ao meu coração. 

 

Não! Não diga não. 

Preciso de você, 

Para não me perder, 

Pelos emaranhados e armadilhas, 

Que a vida me preparou. 

 

Não diga não. 

Eu juro. É vero! 

O amor é sincero. 

Que vou dedicar a você. 

 

É vero! Sim é verdadeiro. 

Parece ser interesseiro, 

Até muito possessivo, 

Mas não a taxe de impulsivo. 

 

Não! Não vacile não. 

Caia de cabeça, 

https://youtu.be/T6K7y5kW65E
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Deixa que aconteça, 

Não vai se arrepender. 

 

Não! Agora é tarde. 

Me infiltrei em seus sonhos, 

Roubei o seu sono, 

Me alojei em seu coração. 

 

Não! Não diga não. 

Agora é tarde. 

Me infiltrei em seu coração. 

 
 

 

 
 
 
 
 

70 – Don’t say no. 
https://youtu.be/HElqV5JP-1g 

 
Don’t say no!  
Listen the claims of my heart.  
Packed in these melodic lines,  
Of this poor song.  
 
Not! Don’t say no.  
This love is true,  
Despite being so far,  
And I can’t touch you. 
 
But what can I do?  
If you doesn't go out of my mind,  
If I don't already know,  
Whether you are real or imagination.  
 
Not! Don’t say no.  
If your love were mine,  
This road I'm taking,  
It would be all paved,  
And lighted with your smiles. 
 
Don’t say no.  
This door cannot close!  
On the other side of this journey,  

https://youtu.be/HElqV5JP-1g
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There's a long road,  
That leads to my heart.  
 
Not! Don’t say no.  
I need you,  
Not to get lost,  
Through tangles and traps,  
That life prepared for me. 
 
Don’t say no.  
I swear. Is true!  
Love is sincere.  
Which I will give to you.  
 
Is true! Yes it's true.  
It seems to be self-interested,  
Even very possessive,  
But don't say it's impulsive. 
 
Not! Don't waver.  
Falls headlong,  
let it happen,  
You will not regret.  
 
Not! Now it's too late.  
I entered in your dreams, ………………………………………….. Refrain 
I stole your sleep,  
I lodged in your heart.  
 
Not! Don’t say no. ………………………………………….. Refrain 
Now it's too late.  
I went deep into your heart. 
 
Not! Don’t say no.  
I went deep into your heart. 
 
 
 

Back ground – wonderful tonight: https://www.youtube.com/watch?v=_MnCY4umgUw 
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71 - Você está tão longe. 
https://youtu.be/sRNoeaayTDI  

 
Nas manhãs geladas do meu apartamento, 
Fechado entre quatro paredes, 
Em completo isolamento, 
Sem saber se fico apreciando o tempo passar, 
Ou mergulhar de cabeça nas ondas do pensamento, 
E submergir no mundo do esquecimento. 
 
Ai você insiste em permanecer  
Nos meus pensamentos. 
Ora para meu desespero, 
Ora para meu deleite. 
 
Não podendo tocar-lhe as mãos, 
Nem colher flores de Outono 
Para lhe brindar todas as manhãs, 
Colho meus pensamentos, 
E os arranjo em sonetos, 
Para que saibas 
Que alguém vela por ti. 
 
Nos fins de tarde, 
Observando da janela, 
Deus cobrir os céus, 
Com um manto de estrelas. 
Para você se recolher. 
 
Ao ouvir vozes e melodias, 
Entoadas das sacadas, 
Que vão se perdendo ao longe, 
E se dissipando no infinito. 
 
Paro para pensar, 
Que se me junto ao coro humano, 
Das almas solitárias, 
Que procuram por companhia. 
 
Resolvo soltar a voz, 
Mesmo que esteja tão distante, 
E que o som viaje ao sabor do vento, 
E nem chegue a você. 
 

https://youtu.be/sRNoeaayTDI
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Mas mesmo assim, 
Solto minha voz, 
Junto com o coro dos insanos, 
Da massa dos seres humanos. 
 
Agora não importa mais, 
Mesmos que quase inaudível, 
Essa pobre melodia, 
Chegue aos seus ouvidos. 
E que ela se desvaneça no infinito. 
 
Ela contém os meus sentimentos, 
Que a Deus agradeço, 
Por ter lhe enviado, 
Pelo mundo dos pensamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 - You are so distant! 
https://youtu.be/42ImziDe4bQ  

 
1st voice 2nd voice 

Cold mornings in my home,  
Enclosed by four walls,  
Complete lonely, 
If I enjoy see the passing of time,  
Or dive headfirst into the waves of thought,  
And submerge in the world of oblivion. 
 
Oh you insist on staying In my thoughts,  
Or to my despair or for my delight. 
Not being able to touch his hands,  
Nor harvest autumn flowers  
To toast you every morning,  
I collect my thoughts,  
And I arrange them in sonnets,  
So that you know someone is praying for you. 
 
In the end of day,  
watching from the window,  
God cover the heavens,  

Cold mornings 
Oh! cold mornings 
Closed walls 
Time pass way 
Flying in the thoughts waves, 
Forgotten world. 
 
You are in my thoughts 
For my delight 
Give me your hands 
Autumn flowers 
Every morning 
Deep thoughts 
Chant in sonnets 
Praying for you. 
 
 

God cover the heavens,  
With a mantle of stars.  

https://youtu.be/42ImziDe4bQ
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With a mantle of stars.  
For you to withdraw.  
 
When hearing voices and melodies,  
Chanting from the balconies,  
That get lost in the distance,  
And dissipating into infinity. 
 
Stop to think,  
Let me join the human choir,  
Of lonely souls,  
Looking for company.  
 
I decide to let my voice out,  
Even though it's so far away,  
And let the sound travel with the wind,  
And don't even get to you. 
 
But anyway,  
I release my voice,  
Along with the chorus of the insane,  
From the mass of human beings.  
 
Now it doesn't matter anymore,  
Even though it's barely audible,  
That poor melody,  
Reach your ears.  
And let it fade into infinity. 
 
It contains my feelings,  
I thank God,  
For sending you,  
Through the world of thoughts. 

 

For you to withdraw 
 
 
voices and melodies 
songs and winds 
so near so far 
so near so far 
 

 
human choir,  
Of lonely souls,  
Looking for company.  

 
let my voice out 
so far way 
sound travel with the wind  
sound travel with the wind 
 
mass of human beings 
chorus of the insane, 
chorus of the insane, 
mass of human beings 
 
poor melody,  
Reach your ears.  
poor melody,  
Reach your ears  
And let it fade into infinity. 
 
It contains my feelings,  
I thank God,  
For sending you,  
Through the world of thoughts. 
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73 (2nd version) – You are so distant! 
https://youtu.be/-3YAOKE9LZw 

 
Cold mornings 
Oh! cold mornings 
Closed walls 
Time pass way ……………………………………………… refrain 
Flying in the thoughts waves, 
Forgotten world. 
 
You are in my thoughts 
For my delight 
Give me your hands 
Autumn flowers. 
 
Every morning 
Deep thoughts …………………….…………………………… refrain 
Chant in sonnets 
Praying for you. 
 
In the end of day,  
watching from the window,  
God cover the heavens,  
With a mantle of stars.  
For you to withdraw. 
 
When hearing voices and melodies,  
Chanting from the balconies,  
That get lost in the distance,  
And dissipating into infinity. 
 
Stop to think,  
Let me join the human choir, ……………………………………………… refrain 
Of lonely souls,  
Looking for company.  
 
I decide to let my voice out,  
Even though it's so far away,  
And let the sound travel with the wind,  
And don't even get to you. 
 
voices and melodies 
songs and winds 
so near so far …………………………………………..…………………………. refrain 
so near so far 

https://youtu.be/-3YAOKE9LZw
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let my voice out 
so far way ….……………………………………….…………………… refrain 
sound travel with the wind  
sound travel with the wind 
 
But anyway,  
I release my voice,  
Along with the chorus of the insane,  
From the mass of human beings.  
 
poor melody,  
Reach your ears.  
poor melody,  
Reach your ears  
And let it fade into infinity. 
 
It contains my feelings,  
I thank God,  
For sending you, ………………………………………………………… refrain 
Through the world of thoughts. 
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73 - Nada sabes sobre o meu amor. 
https://youtu.be/xLNXshisPvE  

 
Nada sabes, 
Dos meus suspiros, .............. ............................................ refrão  
Dos meus pensamentos  .............. ............................................ cantora 
De Amor!... 
 
Destes olhos,  
De quem ardes na luz pura... ............... ..................................... cantora 
Nada sabes! 
 
Porque me julgas, 
Me afasta e rechaça? ........................ .................................. refrão  
Se a moda serpentina ....................................... ...................... cantor 
Me encanta e fascina. 
 
Se sob seus encantos 
Fascinado por sua beleza, 
Adentro em seu destino .................. ....................................... cantor 
Sem receios e conhecimentos. 
 
Nada sabes, 
Dos meus suspiros, ................ ...................... ................................... refrão  
Dos meus pensamentos  ................ .......................................... cantora 
De Amor!... 
 
Destes olhos,  
De quem ardes na luz pura... ............. ....................................... cantora 
Nada sabes! 
 
Para dançar a sua música 
Sem pisar nos seus calos ........ ............... .......................................... cantor 
Devo enlaçá-la aos meus braços ............. ..................................... refrão  
E juntá-la ao meu corpo. 
 
E ao sabor dos seus aromas, 
E no pulsar do seu coração, ...................... ................................... cantor 
Devo acertar o passo, 
E colar a face ao seu rosto. 
 
E ao sabor dos seus aromas, 
E no pulsar do seu coração, ............. ............................................ dueto 
Devo acertar o passo, ....................................... ................... refrão (bis) 

https://youtu.be/xLNXshisPvE
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E colar a face ao seu rosto. 
 
Versejar-te o meu fado, 
É formosura, 
É Viver de Amor,  ............................. ........................................ cantora 
E de Amor suspiro e canto... 
 
Nas asas subtis  
De um ai cansado,  
O amor, que te jurava, ........... ................................................... cantora 
Ainda te juro!... 
 
Sele em meus lábios ........... ....................................................... dueto. 
Suas juras de amor. 
 
Cristina Pinto & de Mello 
 
 
 
  
 
 
 

74 - You know nothing about my love. 
https://youtu.be/PbWgrwZp4WE 

 
You know nothing,  
From my sighs, .................................................... songstress  
From my thoughts,  
Of love!...  
 
From these eyes,  
Who burns in pure light, .............................................. songstress 
You know nothing! 
 
Why you judge me,  
Push me away and reject me? ................................. singer  
In serpentine fashion. 
 
You enchants and fascinates me.  
If under your charms  
Fascinated by your beauty, ................................. singer 
I fall into your destiny  
Without fears and knowledge. 
 

https://youtu.be/PbWgrwZp4WE
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You know nothing,  
From my sighs,  
From my thoughts  
Of love!...  
 
From these eyes,  
Whose you burn in pure light  
You know nothing!  
 
To dance your music,  
Without stepping on your toes,  
I must embrace you in my arms,  
And join you to my body. 
 
And to the taste of your aromas,  
And in your heartbeat,  
I must hit the step,  
And glue the face to your face.  
 
And to the taste of its aromas,  
And in your heartbeat,  
I must hit the step,  
And glue the face to your face. 
 
Rhyming you with my fate,  
Your beauty,  
Living on Love,  
And of Love I sigh and sing...  
 
On subtle wings  
Look tired,  
The love, which I swore to you,  
I still swear to you!... 
 
Seal on my lips, 
Your vows of love. 
 
Cristina Pinto & de Mello 

 
59:00 - https://www.youtube.com/watch?v=fuBsVD3KuhU&t=3482s 
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75 - A Dor do Fascínio 
 
 
Oh! Dor do fascínio,  
Fascínio que nos cega!  
Que desperta o desejo de ter,  
Blinda o desejo de viver.  
Cega a mente,  
E coloca fogo na paixão. 
 
Caminhando absorto pelo mundo 
Vários rostos vou encontrando 
Das brumas do meu inconsciente 
Lembranças vão emergindo. 
 
Das semelhanças dos rostos 
Ódios e amores vão brotando 
Lembro de mim mesmo 
E continuo caminhando. 
 
Uma face reluzente me ofusca 
Cego por uns instantes 
Vou pelos corredores caminhando 
Junto ao coro dos insanos. 
 
Escondida atrás de uma balizada 
Não sei se por dor ou pirraça 
Como flor murcha 
Passa de cabeça baixa. 
 
Sem os holofotes de sua beleza 
Pude ver com toda clareza 
A dimensão de sua dor. 
E caminho pelos corredores com imensa dor. 
 
Sob as lentes do remorso 
Encontro o foco 
Onde posso ver o seu ser 
E me sinto humano. 
 
Oh! Dor do fascínio,  
Fascínio que nos cega!  
Que desperta o desejo de ter,  
Blinda o desejo de viver.  
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Cega a mente,  
E coloca fogo na paixão. 
 
Espero seu perdão 
E migalhas de sua atenção 
De modo que no brilho de sua face 
Possa lavar a minha alma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 - The pain of fascination 
 
 

Oh! The pain of fascination, 
Fascination that blinds us! 
That arouse the desire to have, ………………………………. Refrain 
Shield the desire to live. 
Blind the mind, 
And put fire in the passion.  
 
Walking thoughtful in the world, 
 Meeting several faces, 
 From the mists of my unconscious, 
 Memories are emerging. 
 
The similarities of the faces, 
Hates and loves sprout, 
I remember of myself, 
 And I keep walking.  
 
A glowing face dazzles me, 
 blind for a while, 
 I go through the corridors, 
Walking along with the chorus of the insane. 
 
Hidden behind a beacon, 
I don't know if it's  
Because of the pain or annoyance, 
like withered flower, 
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Pass with your head down.  
 
Without the spotlight of your beauty, 
I could see it very clearly, 
The dimension of your pain,  
And I walk through the alleyway with immense pain. 
 
Under the lens of remorse 
I find the focus 
where i can see your being 
And I'm feel human. 
 
Oh! The pain of fascination, 
Fascination that blinds us! 
That arouse the desire to have, ………………………………. Refrain 
Shield the desire to live. 
Blind the mind, 
And put fire in the passion.  
 
I hope by your forgiveness 
And a little of your attention 
So that in the glow of your face 
May wash my soul. 
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77 - Mais um Despertar ao seu lado 

 

Ao despertar vejo o cintilar  
Do sol pelas frestas adentrar  
Mergulho em seu olhar 
Distribuo largos sorrisos  
Pois você é tudo o que preciso. 
 
Examino se está tudo bem. 
Ao meu redor e comigo  
Agradeço ao meu Deus 
Por mais um presente seu. 
 
Mansamente ela chega  
Com seus trejeitos e perfume   ...................................   Refrão 
Encantando-me como a lua  
Fazendo-me menino seu. 
 
Assim peço a Deus 
Que o coração se aquiete. 
Que o sorriso transmita paz. 
Que o abraço apazigue os anseios 
Que as palavras sejam ditas com cuidado. 
 
Fico de pé e visto-me de fé 
Com confiança e esperança 
Pra viver mais um dia  
Com muita alegria. 
 
Com a alegria de estar ao seu lado, 
De estar caminhando passo a passo, 
Com a pessoa a quem se ama, 
De poder dividir contigo o travesseiro. 
 
Assim começo mais um caminhar; 
Mansamente e ao seu lado; 
Nas trilhas da vida; 
Com os seus olhos a brilhar. 
 
Peço ao tempo que pare, 
Que o dia fique em silencio, 
Que o vento se recolha, 
Só para lhe apreciar. 
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Mansamente ela chega  
Com seus trejeitos e perfume            Refrão 
Encantando-me como a lua  
Fazendo-me menino seu. 

 
 

 Rute Evangelista & Luiz Adolfo de Mello. 

 

 
 
 
 
 

78 - One more awakening by your side 
 
When I wake up I see  
the glow of the rays 
From the sun through the cracks  
Dive into your gaze  
I distribute big smiles  
You are all I need. 
 
Check if everything is okay.  
Around me and with her, 
 I thank my God  
For another gift from you.  
 
Softly she arrives, 
With her sensuality and perfume, 
Enchanting me like the moon, 
Making me your boy. 
 
So I ask God, 
May the heart calm down.  
May the smile convey peace.  
May the hug appease the longings,  
Let the words be said carefully. 
 
I stand up and dress in faith, 
 With confidence and hope, 
To live one more day, 
With a lot of joy. 
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With the joy of being by your side,  
To be walking step by step,  
With the person you love,  
That I can share the pillow with you. 
 
So I start another walk;  
Meekly and by your side;  
On the trails of life;  
Under the shining of your eyes. 
 
I ask the time to stop,  
May the day be silent,  
May the wind withdraw,  
Just to enjoy you. 
 
Softly she arrives, 
With her sensuality and perfume, 
Enchanting me like the moon, 
Making me your boy. 
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79 - Ohayo Miraitowa e Someity (Português) 
 
 
Ohayo Nippon,  
O Sol nasceu no céu,  
A ilha do Pacífico,  
É escarlate no lado oriental,  
E o rosto está azul no leste.  
 
A terra dos Samurais,  
O Imperador do Sol,  
É azul no céu,  
A arte e a ciência,  
É mais forte e brilhante em seu coração. 
 
Ohayo no Japão, 
E o Sol não raiou ainda na América, 
O Sol está se despedindo, 
No velho continente. ........................... Refrão 
 
No país do Sol nascente, 
O Sol nunca se põe, 
Ele sempre está lá, 
Só está escondido, 
Sob as águas no horizonte distante. 
 
Eien é só para os que sabem pensar, 
Ei! Miraitowa e Someity, 
Mirai o futuro, 
Pois só com a mente, 
Poderemos o futuro compreender. 
 
Na Terra do Sol poente, 
Towa é o Sol permanente, 
É o Eien celeste, 
A eternidade presente. 
 
O Sol nascente que ilumina, 
Que esclarece e vivifica, 
É o Sol Someity, (Somei) 
É o Nous de Deus. 
 
É o meditar e amar, 
Amar o conhecimento, 
Meisõ suru 
O fazer (suru) consciente. 
 
Só na mente e no coração, 
Poderiam as argolas se juntar, (Ringu) 
Feitas de materiais diferentes, 
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Mas no princípio um só continente. 
 
Ohayo no Japão, 
E o Sol não raiou ainda na América, 
O Sol está se despedindo, 
No velho continente. ........................... Refrão 
 
Em seu desespero, 
No País dos direitos humanos, 
Um Barão sonhou, 
Que nos jogos, 
O mundo poderia unificar. 
 
Hoje aquilo que é só aparente, 
Várias raças uma só raiz, 
Navegando em direções opostas, 
Irão no futuro se juntar. 
 
 
 

 

 

 

80 - Ohayo Miraitowa e Someity (English)) 
 
 
Ohayo Nippon, 
The Sun born  in the sky, 
The Pacific island, 
Is scarlet in the orient side, 
And face blue in the east. 
 
The land of Samurai, 
The Emperor of Sun, 
Are blue in the sky, 
The art and science, 
Bright strongest in yours heart. 
 
Ohayo in Japan,  
And the sun has not yet risen in America,  
The sun is saying goodbye, ................ Refrain 
On the old continent. 
 
In the country of the rising sun,  
The sun never sets,  
He is always there,  
It's just hidden,  
Underwater on the far horizon. 
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Eien is only for those who know how to think,  
Hey! Miraitowa and Someity,  
Look to the future,  
Cause only with the mind,  
We may the future understand. 
 
In the land of the setting sun,  
Towa is the permanent Sun,  
It's the heavenly Eien,  
The present eternity. 
 
The rising sun that illuminates,  
Which clarifies and enlivens,  
It's the Sun Someity, (Somei)  
It is the Nous of God. 
 
It's meditating and loving,  
Love knowledge,  
meiso suru , 
Making (suru) conscious. 
 
Only in mind and heart,  
Could the rings come together, (Ringu)  
Made of different materials,  
But at first only one continent. 
 
Ohayo in Japan,  
And the sun has not yet risen in America,  
The sun is saying goodbye, ................ Refrain 
On the old continent. 
 
In your hopelessness,  (despair) 
In the country of human rights,  
A Baron dreamed,  
That in games,  
The world could be unified 
 
Today what is only apparent,  
Several races with one root,  
Navigating in opposite directions,  
Will in the future be joined. 
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81 - Que o vento leve e a chuva lave 
https://youtu.be/BEnutCQAB64  

 
Ai porque desta paixão; 
Que consome meu coração; 
Que me tira o sono; 
E me carrega de devaneios. 
 
Porque me cegaste; 
E me prendeste; 
Neste imenso labirinto; 
Cuja única saída; 
Me leva a você. 
 
Ai que imensa paixão; 
Que se aninhou no meu coração; 
Que como pássaro de fogo; 
Arde e brilha de amor. 
 
Que o vento leve; 
Que a chuva lave; 
Que a alma brilhe; 
Que o amor se enalteça; 
Que o coração acalme; 
Que a harmonia se instale; 
Que a felicidade permaneça. 
 
Atenda meus rogos; 
Não me deixe nesse sufoco; 
Para que eu possa amar; 
E minha alma pare de reclamar. 
 
Não se faça de difícil; 
Ou que o amor pareça impossível; 
Pois sei que me amas; 
Que ouve meus reclamos. 
 
Dome sua alma; 
Dirija o seu olhar; 
Para mim que é seu lugar; 
E aloje o amor no seu coração 
 
E deixe sinceramente: 
Que o vento leve; 
Que a chuva lave; 
Que a alma brilhe; 
Que o amor se enalteça; 
Que o coração acalme; 
Que a harmonia se instale; 
Que a felicidade permaneça. 
 

https://youtu.be/BEnutCQAB64
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E não se preocupe; 
Pois, após uma explosão de emoções; 
Parece que nada mais tem sentido; 
Mas não importa que pareça; 
Que a musa se desvaneça; 
O que importa que escreva; 
Mesmo que na mais pura singeleza; 
 
E deixe sinceramente: 
Que o vento leve a dor; 
Que a chuva lave a alma; 
Que a alma brilhe de amor; 
Que o coração se acalme; 
Que a harmonia se instale no coração; 
Que a felicidade permaneça. 
 
 
 
 
 
 
 

82 - May the wind carry and the rain wash away 
https://youtu.be/dwC2PGVTyW8 

 
Oh! Why this passion;  
That consumes my heart;  
That takes my sleep away;  
And fills me with daydreams.  
 
Why you blind me;  
And you hold me;  
In this immense labyrinth;  
Whose only way out;  
Take me to you. 
 
Oh! What immense passion;  
That lodged in my heart;  
That like fire bird;  
Burns and shines with love. 
 
May the wind be carry away;  
Let the rain wash away;  
May the soul shine;  
May love be exalted;  
May the heart settle down;  
Let harmony settle in;  

https://youtu.be/dwC2PGVTyW8
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May the happiness remain. 
 
Answer my requests;  
Don't leave me in difficult situation;  
So that I can love;  
And my soul stop complaining.  
 
Don't play hard to get;  
Or that love seems impossible;  
For I know you love me;  
That you listen my complaints. 
 
Tame your soul;  
Direct your eye to me, 
where you belong;  
And lodge love in your heart 
 
May the wind be carry away;  
Let the rain wash away;  
May the soul shine;  
May love be exalted;  
May the heart settle down;  
Let harmony settle in;  
May the happiness remain. 
 
And don't worry;  
Well, after an explosion of emotions;  
Nothing seems to make sense anymore;  
But no matter how it looks;  
Let the muse fade away;  
What matters that you write;  
Even in the purest simplicity; 
 
And sincerely leave:  
Let the wind take the pain;  
May the rain wash the soul;  
May the soul shine with love;  
May the heart be calm;  
May harmony settle in the heart;  
May the happiness remain. 
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83 - Guardo as lembranças nos olhos 
https://youtu.be/go2as_QuNnI  

 
Guardo nos meus olhos 
todos os teus olhos 
todos os de rir e de chorar 
todos os de partir e de chegar 
e tantos outros 
que sem perceber 
eu os deixo escapar. 
 
Guardo nos meus olhos, 
Todas as palavras, 
Todas as emoções, 
Tudo o que não foi dito, 
Mas estavam expressos em seus olhos. 
 
Guardo nas lembranças, 
Todos os sentimentos, 
Todos os pensamentos, 
Que deixavas escapar, 
Belo brilho dos seus olhos. 
 
Guardo nos meus olhos, 
Todos os carinhos, 
Todos os ressentimentos, 
De cada ato da vida, 
De cada ato meu, 
Que jorravam de seus olhos. 
 
Guardo nas lembranças, 
todos os mundos dos teus olhos 
todos os que giram ao redor 
todos os fins dos mundos 
e os outros todos 
os que ainda tens  
p'ra navegar. 
 
Guardo nos meus olhos 
todos os teus olhos 
nas cores que têm 
e em todas as outras 
que me fazes lembrar. 
 
Eles são do céu 
os arcos celestes,  
e são sempre esses 
que olham para mim 

https://youtu.be/go2as_QuNnI
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nos olhos que verdadeiramente 
me dás. 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 – I keep the memories in my eyes 
https://youtu.be/-87MgTiK-Nw  

 
I keep in my eyes 
all your eyes  
all to laugh and all to cry 
all to depart and all to arrive 
 and so many others  
that without realizing  
I let them escape. 
 
I keep in my eyes,  
All words,  
All emotions,  
Everything that hasn't been said,  
But they were expressed in your eyes. 
 
I keep in my memories,  
All feelings,  
All thoughts,  
That you let escape,  
By the shine from your eyes. 
 
I keep in my eyes,  
All affections,  
All resentments,  
From every act of life,  
Of every act of mine,  
That flow from his eyes. 
 
I keep in my memories,  
all the worlds from your eyes  
all that spin around  
all ends of the worlds  
and everyone else  
the ones you still have  
to navigate. 
 

https://youtu.be/-87MgTiK-Nw
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I keep in my eyes  
all your eyes  
in the colors they have  
and in all others  
that you remind me of. 
 
they are from heaven  
the skybows  
and it's always these  
who look at me  
in the eyes  
that truly give it to me. 
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85 - Como é o seu amor? 
 

 
Se o seu amor for como aquele, 
Que não quer nada, 
Só quer dar uma paquerada, 
Sem compromisso e sem ligação, 
Então me olhe de soslaio, 
E cante comigo, 
Nesse ritmo ou balada. 
 
Eu não quero nada, 
Só quero curtir a vida, ............... ........................................ Refrão 
Como a vida fosse, ....................................................... (comercial) 
A vista que passa, 
Pela janela de um carro. 
 
Eu não quero nada, 
Só quero mais uma noite na balada, 
Ao som do bar ao seu lado, ....... (estilo Kid Abelha – lágrimas e chuva) 
Esperar a Lua crescer ou minguar. 
 
Se o seu amor for muito caliente, 
Se estiver muito apaixonada, 
Se a vida é um tudo ou nada, 
Se eu for o ar que você respira. 
Então me olhe com fogo nos olhos, 
E cante comigo, 
Nesse ritmo ou balada. 
 
Eu quero viver esta paixão, 
Ser consumido neste fogo, 
Ter os pés alçado da Terra, ........................................ Refrão 
Mergulhar neste mar revolto, 
Sem saber onde e quando emergir. 
 
Eu quero viver esta paixão, 
Como fosse uma ilha devastada, 
Por um terremoto ou furacão, ........... (estilo – como é que a gentefica) 
Com a certeza que depois da tempestade, 
Um céu azul brilhará no horizonte. 
 
Mas se acha que não a vejo, 
Que não a percebo, 
Que ainda não a notei, 
Então me olhe com olhos de apaixonada, 
De gata pedinte, 
E cante comigo esta balada. 
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Venha viver este amor, 
Deixe-me semear e regar, 
Sua existência e nosso amor, 
Com os rios de lágrimas, 
Que escorrem do infinito dos meus olhos. 
 
Deixe-me ser o ar que respira, 
Os dias quentes e frios, 
O calor do meio dia, ...................... (estilo – liberdade provisória) 
E o frescor da madrugada. 
 
Se o seu amor for por uma causa, 
Ou for como a dor de um povo, 
Se quiser comover e arrastar, 
Ao sabor do vento, 
Uma turba ou multidão, 
Então cante comigo, 
Nesse ritmo ou balada. 
 
Só há futuro onde há um germe de esperança, 
Só há amor quando transforma, 
Cada ato do dia a dia, 
Em um pilar ou alicerce do futuro. 
 
Que o Bem-te-vi não sai para caçada, 
Que não proteja a ninhada, 
Não cante mais alto na copa da árvore, 
E se una a passarada. 
 
Não a colmeia ou formigueiro, 
Onde não há consciência de coletividade, 
Não há nação ou sociedade, 
Sem o princípio básico de bem comum. 
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86 – How is your Love? 
 

If your love is like the one, 
Who wants nothing,  
Just want to flirt,  
No commitment and no connection,  
So look at me sideways,  
And sing with me in this rhythm or ballad. 
 
I do not want anything,  
I just want to enjoy life,............................................. ........... Chorus  
As life was the view  
that passes through  
a car window. 
 
I do not want anything,  
I just want one more night at the club,  
At the sound of the bar next to you,  
Wait for the moon to rise or fall. 
 
If your love is very hot,  
If you're really in love,  
If life is an all or nothing,  
If I'm the air you breathe.  
So look at me with fire in your eyes,  
And sing with me,  
In this rhythm or ballad. 
 
I want to live this passion,  
Be consumed in this fire,  
To have your feet lifted from the Earth, ............................................... Chorus  
Dive into this rough sea,  
Not knowing where and when to emerge. 
 
I want to live this passion,  
Like it was a devastated island,  
By an earthquake or hurricane, 
I'm sure after the storm,  
A blue sky will shine on the horizon. 
 
But if you think I don't see you,  
I don't realize you,  
I haven't noticed you,  
So look at me with passionate eyes,  
of abandoned cat,  
And sing this ballad with me. 
 
Come live this love,  
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Let me sow and water,  
Your existence and our love,  
With rivers of tears,  
That flow from the infinity of my eyes.  
 
Let me be the air that breathes,  
The hot and cold days,  
The midday heat,  
And the cool of the dawn. 
 
If your love is for a cause,  
Or it's like the pain of a people,  
If you want to move and drag,  
At the whim of the wind,  
A mob or crowd,  
So sing with me,  
In this rhythm or ballad. 
 
There is only a future, 
Where there is a germ of hope,  
There is only love when it transforms,  
Every act of everyday life,  
On a pillar or foundation of the future. 
 
That Bem-te-vi doesn't go hunting,  
That doesn't protect the litter,  
Don't sing louder in the treetop,  
And join the flight.  
 
There is no hive or anthill,  
Where there is no collective consciousness,  
There is no nation or society, 
Without the basic principle of the common good. 
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87 - Dias calmos, dias tempestuosos (RESOLUÇÃO) 

 

Ah esse sangue quente, 
Da mulher do campo, 
Que quer viver a vida,  
Como se doma um cavalo. 
 
Que quer rasgar o meu coração, 
Como se ara a terra, 
Semear palavras de amor, 
Regar com chuvas de lágrimas. 
 
Nos dias de Sol iluminado, 
Queimar na paixão do verão, 
Nos dias nublados, 
Me deixar no frio da geladeira. 
 
Aí destino que nos uniu! 
Agora vem e nos afasta; 
Como águas de um rio; 
Que agora se junta; 
E mais tarde separa. 
 
Como uma nau em dias tempestuosos; 
Que navega em águas tortuosas; 
Se o caráter é resoluto; 
Tudo isto acabará em copo d’água. 
 
Se a alma vacila e sonha; 
Uma ondinha se tornará tormento; 
Fazendo que todas as juras de eterno amor; 
Se dissolvam em pesadelo. 
 
Mas se o espírito é forte e reto; 
Montanhas de intolerâncias e desconfianças; 
Serão no final transportadas; 
Para o mundo do esquecimento. 
 
E o amor ressequido e gasto; 
Certamente irá rebrotar; 
Alimentado pelas gotas de orvalho; 
Que o coração sincero faz brotar. 
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88 – Calms days, Stormy days 
 
 

Oh this hot blood,  
From the country woman,  
Who wants to live the life,  
As the world are a rollercoaster. 
 
Who wants break my heart, 
As if plowing the earth,  
Sow words of love,  
Water with showers of tears. 
 
Calms days followed by stormy days, 
On sunny days,  
Burn in the passion of the summer,  
On cloudy days,  
Leave me in the cold of the fridge. 
 
Oh destiny that joined us!  
Now it comes and drives us away;  
Like the waters of a river;  
Which now joins;  
And later break apart. 
 
Like a ship in stormy days;  
That sails in tortuous waters;  
If the character is strong;  
All this will end up in a glass of water. 
 
If the soul wavers and dreams;  
A wave will become torment;  
Making all the vows of eternal love;  
Be dissolved in nightmare. 
 
But if the spirit is strong and straight;  
Mountains of intolerance and mistrust,  
will eventually be transported, 
to the world of oblivion. 
 
And the dried up and spent love  
will surely reborn, (will reborn) 
nourished by the dewdrops  
that a sincere heart makes sprout. 
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89 - Bailando na Imaginação 
 

 
Andando pelos campos; 
Ou perambulando pelas areias do mar; 
Sinto uma brisa de amor no ar; 
Um aroma vai me inundando;  
E minha mente vai sendo arrebatada; 
E a vejo em sonhos dançar. 
 
Olho os jardins verdejantes; 
Com suas folhas a bailar; ..................................... Refrão 
Ao sabor do vento; 
Como tivesse as flores; 
Me convidado a dançar. 
 
És flor perfeita e perfumada 
Que desabrochou no sereno da madrugada 
És o meu encanto! Em cada cor da primavera 
Cobiçando o teu mais intenso e belo olhar. 
 
Lábios rosa rubros; 
Com pele alva avermelhada; 
Como estivesse sem graça; 
De estar a lhe observar. 
 
E quando me vejo; 
Estou sendo levado; 
Pelos pensamentos; 
E flutuando ao sabor do vento; 
Ora mirando-a nos olhos; 
Ora mergulhando o rosto; 
Nas matas do seu cabelo. 
 
E me espraio na grama; 
E vejo o Sol se eclipsar; 
Atrás do seu rosto; 
Sinto o pulsar da Terra; 
Nos seus seios; 
E no seu alento. 
 
E deixo-a me enlaçar; 
Ou me absorver;  
Pelo seu formoso corpo; 
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E me fundo a ti; 
Num profundo beijo. 
 
Num profundo beijo 
Deixo nosso amor selar. 
 

 
 

 

 

 

90 - Dancing in the imagination 
https://youtu.be/cupFVJVY2Ss 

 
I feel a breeze of love in the air;  
Walking through the fields  
or wandering on the sands of the sea;  
An aroma is flooding me;  
And my mind is carry away;  
And I see you dancing in my dreams. 
 
I look at the lush gardens;  
With its leaves dancing in the wind;  
As if the flowers were invited to dance. 
 
You are a perfect and fragrant flower,  
that bloomed in the calm dawn,  
You are my delight in every color of spring,  
Desiring your most intense and beautiful look. 
 
Red pink lips;  
With reddish white skin;  
Like she was embarrassed 
 of being observed by me. 
 
And when I see myself  
I'm being carried away by thoughts;  
And floating in the wind;  
Sometimes  looking at your eyes;  
Sometimes diving the face;  
In the forests of your hair. 
 
And I sprawl on the grass  
and watch the sun eclipse  
Behind your face;  



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

143 
 

I feel the pulse of the Earth;  
In your breasts  
and in your breath. 
 
And I let her enfold me  
or absorb me  
in her beautiful body;  
And I merge with you in a deep kiss. 
 
In a deep kiss  
I let our love seal. 
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91 – A Mulher Ideal (Tiaguinho) 
https://youtu.be/W_CfAo_sKVA 

 
Estava a te procurar; 
Em qualquer lugar; 
Olhava para aquela; 
E não era ela; 
E não estava; 
Em nenhum lugar. 
 
Um dia entraste no meu ninho; 
Como um passarinho; 
Sem pedir licença; 
Foi a se aconchegar. 
 
Fizemos amor; 
E me puseste a dormir; 
Quando acordei; 
Estava com este samba canção; 
E meu pijama como camisola. 
 
Com seus beijos; 
À torrada com geleia; 
Me alimentou; 
E com café quente me despertou. 
Foi se embora; 
E um imenso vazio deixou; 
 
Hoje sonho com ela; 
Com os beijos dela; 
Com os aromas dela; 
E com a alegria do seu olhar. 
 
Todo dia ela volta ao ninho; 
Como um passarinho; 
Com seus sonhos a me alimentar; 
Me dando asas para voar. 
 
E logo vai se despindo; 
Na sua mais singela pureza; 
Em toda a sua natureza; 
E o nosso amor vai esculpindo; 
 
E agradeço a Deus; 
De tê-la posto; 
Em meu caminho; 
E do nos ter unido. 
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Hoje ando por ai; 
Apreciando a mãe natureza; 
Em toda sua beleza; 
Mas, com a certeza; 
De que é ela; 
Que ela que sonha; 
Os meus sonhos; 
E veste o meu pijama. 

 
 

 

 

 

92 - The ideal woman 
https://youtu.be/3MkcdFtz6c4  

 
 
I was looking for her anywhere;  
I looked at that one  
and it wasn't her  
and she wasn't anywhere. 
 
Like a bird  
One day you entered in my heart, 
Without permission,  
she went to shelter up. 
 
We made love  
and you put me to sleep;  
When I woke up  
she was dressing my boxer short;  
And my shirt as a nightgown. 
 
With her jelly toast fashion kisses  
she fed me;  
And with hot coffee  
woke me up.  
She left an immense void. 
 
Today I dream with her,  
With her kisses;  
With her scents;  
And with the joy in her eyes.  
Like a bird;  
Every day she returns to the nest;  
With your dreams feeding me;  

https://youtu.be/3MkcdFtz6c4
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Giving me wings to fly. 
 
Soon she undresses  
in her simplest purity;  
In all her nature;  
And giving mold to our love;  
 
And I thank God;  
Of having put her;  
On my way;  
And of bringing us together. 
 
Today I walk around  
enjoying Mother Nature  
in all its beauty;  
But with the certainty that she is whom;  
That dream my dreams  
and wear my night-suits. 
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93 - Morticia é a sua melhor face 
https://youtu.be/okkOs2GMJbc  

 
Ah viúva negra, 
Sempre muito cruel, 
Acha que me assusta, .......................................................... Refrão 
Mostrando a face Morticia. 
 
Mas o rosa lhe cai bem, 
O verde petróleo realça seus cabelos, 
O azul marinho combina com os olhos, 
Mas a prefiro de verde escarlate. 
 
Porque estás a me provocar? 
Porque estás a me atiçar? 
Se não tens coragem para me ligar, ..................................... Refrão 
Se não tens coragem de me enfrentar. 
 
Há Morticia! ...................... 
Não pode me provocar, 
Vestida de pretinho básico, 
Cabelo à moda channel, 
Lábios rubros rosa. 
 
Qual seria a sua melhor face? 
No peito bate um coração de mãe, 
Na mente a astúcia de Morticia, 
Na face um sorriso de menina. 
 
Qual seria a sua melhor face? 
A sua melhor face, 
É a face oculta, 
Que só eu posso ver, ........................................................ Refrão 
Através dos seus olhos de menina. 
 
Ah viúva negra, 
Sempre muito cruel, 
Acha que me assusta, .......................................................... Refrão 
Se mostrando a lá Morticia. 
 
Pode trajar o pretinho básico, 
Me olhar com sorriso maroto, 
Achar que podes me enganar, 
Mas na verdade estás a me amar. 
 
Viúva negra! 
Morticia muito cruel, 
Olhos penetrantes de serpente, 

https://youtu.be/okkOs2GMJbc
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Estás a me desafiar. 
 
Viúva negra! 
Morticia cruel, 
Achas que podes me atingir? .......................................... Refrão 
Que podes se ocultar? 
Mas a vejo pelo brilho dos olhos. 
 
Viúva negra! 
Morticia cruel, 
Qual seria a sua melhor face? 

 
 
Back ground music – Miley Cyrus – the climb 
https://www.youtube.com/watch?v=FL9Hcz85CGw 

 
 
 
 
 
 
 
 

94 - Morticia is your best face 
https://youtu.be/4AcyHlfFhfs  

 
Morticia!  
What would be your best face?  
Oh black widow,  
Always very cruel,  
She thinks she scares me  
Showing the Morticia (death) face. 
 
But the pink suits you,  
Petrol green enhances your hair,  
The navy blue matches your eyes,  
But I prefer her in scarlet green. 
 
Why are you teasing me?  
Why are you provoking me?  
If you don't have the courage to call me,  
If you don't have the courage to face me. 
Face me ……………… 
 
Oh Morticia!  
You can't tease me  
wearing a little black dress,  
Channel fashion hair,  

https://youtu.be/4AcyHlfFhfs
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Pink red lips. 
 
What is your best face?  
In the chest beats a mother's heart,  
In the mind the craftiness of Morticia,  
A girl's smile on the face. 
 
What is your best face?  
Your best face is the hidden face  
that only I can see  
through your shining eyes. 
 
Oh black widow,  
Always very cruel,  
You think you scare me  
presenting to me in a Morticia way. 
 
You can wear the little black dress,  
look at me with a mischievous smile,  
Think you can cheat me,  
But actually you're loving me. 
 
Black Widow!  
Very cruel Morticia,  
Snake's piercing eyes,  
You are challenging me. 
 
Black Widow!  
Cruel Morticia,  
Do you think you can hit me?  
That you can hide from me  
But I see you by the glint in your eyes.  
 
Black Widow!  
cruel Morticia,  
What would be your best face? 
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95 – Bati, Escrevi, Poetizei, Cantei até ela Derreter. 
https://youtu.be/oOFjIo5GD4U  

 
Perdoe-me senhor 
Mas foi por amor 
Bati, bati 
Escrevi, escrevi      Refrão 
Cantei e cantei 
Poetizei e até rezei 
Ave Maria! 
Até o coração dela derreter. 
 
Cantei para aquele amor ingrato 
Aquele coração gélido 
Todo dividido 
Que teimas em não me ouvir. 
 
Chega de maus tratos 
A este pobre coitado 
Que o maior pecado 
Foi te amar de verdade. 
 
Mas olhei no fundo da alma 
E vi um bom coração 
Que ressoou com a emoção    Refrão 
Quando ouviu minhas canções. 
 
Fui entrando em sua mente 
Bem devagarzinho     Refrão 
Com essas letras 
De sincero amor. 
 
Bati, bati até ela entender 
O que escrevi 
Saia do fundo do coração 
Que soava como uma canção. 
 
Cantei e uivei 
Até ela entender     Refrão 
Que o puro amor 
Não pode morrer. 
 
Cantei e poetizei 
O que meu espírito 
Aos meus ouvidos profetizou 
Que ela cederia 
Ao verdadeiro amor. 
 

https://youtu.be/oOFjIo5GD4U
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Cantei aos quatro ventos 
Ou melhor, chorei o alento 
De derramar as emoções 
Neste pequeno regaço. 
 
E sob o fogo da paixão 
Fundi a dor ao amor 
No ressoar desta melodia 
Até o coração dela derreter. 
 
Ela fez por merecer! 

 
Marilia mendonça - graveto 
 
 

 
 
 
 
 
 
96 - I knocked, I wrote, I Poetized, I sang until she Melts with Love. 

 
 
I beat, how I beat at the doors  
of her heart,  
Forgive me my Lord,  
but it was for love that I wrote,  
Notice how I wrote  
I poetized and even prayed  
Holy Mary!  
Until her heart melted. 
 
I sang to that ungrateful love,  
that cold heart,  
All divided  
that insist on not listening to me. 
 
No more mistreatment  
to this poor wretched,  
that the biggest sin  
Was really loving you. 
 
But I looked deep into the soul  
and saw a good heart,  
which resonated with emotion  
when heard my songs. 
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I slowly entered  
in her mind  
with these lyrics  
of sincere love. 
 
I hit, I insist until she understood  
that the words I wrote  
come out of my heart  
That sounded like a song. 
 
I sang and cry  
until she understood  
that the pure love  
cannot die. 
 
I sang and poetized  
what my spirit  
in my ears prophesied  
That she would give in to the true love. 
 
I sang to the four winds  
Or rather, I cried the breath  
of pour out the emotions  
in this small stream. 
 
And under the fire of passion  
I fused pain to love  
in the resound of this melody  
until her heart melted.  
 
Ai! She deserved it! 
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97 – Feito por mãos humanas 

 
Você ainda se lembra, 
Ou contou aos seus filhos, 
Quando queríamos a mesma coisa, 
Uma casa com televisão, 
E um carro na garagem. 
 
Só queríamos ser iguais 
Mas já éramos todos iguais 
Tínhamos vindo para ficar 
Não tinha mais como voltar. 
 
Quando a nação  
não tinha uma forma e uma cara, 
e os jovens construíam 
nos automóveis suas auto imagem. 
 
Não era apenas um carro, 
Não era uma questão de paixão, 
Era uma nova forma de vida, 
Um novo estilo de viver. 
 
Mas como todos os sonhos, 
A ferrugem corroeu, 
Com o passar do tempo, 
Saiu de moda. 
 
Mas o sonho do pai, 
Se tornou o sonho do filho, 
Ao passar de mãos, 
Foi todo redesenhado. 
 
O O2 que corroia, 
Agora alimenta a chama, 
Do maçarico que rasga a chapa, 
Que redefine os contornos. 
 
Os novos contornos  
Da velha forma,  
Que vai se derretendo, 
Sobre o calor do maçarico. 
 
O som do tinir do martelo 
Vai ditando o ritmo da forja 
Temos o produto final 
Um clássico, um muscle, 
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Um hot car ou um carro irado. 
 
Um motor turbinado 
Arranca o carro do solo 
As rodas queimam o asfalto 
E os frisos brilham aos olhos. 
 
O carro emerge da mente 
Sai da folha de papel 
O fogo derrete o metal 
E o design derrete o coração. 
 
Feito por mãos humanas 
Feito para unir o presente ao passado 
O design derrete o coração. 

 
 
 
 
 
 
 

98 – Made by human hands. 
 

 
You can remember, 
Or you told to your kids, 
When everyone want the same thing, 
A house with a television, 
And a car in the garage. 
 
We want be equal ……….. 
But really we were equal ………… 
We came to stay, 
No way to return. (came back) 
 
When the nation doesn’t have 
A shape and a face, 
And the youth built  
The self-image in the car. 
They image in the car. ………………. 
 
It wasn’t just a car, 
Not a matter of passion, 
A new life way, 
A new life style. 
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As all dreams, 
Corroded by rust, 
As time goes by,  
it got out of fashion. 
 
But the father dream 
Became the son one, 
When it change of hands 
Is all redesign. 
 
The O2 that corroded  
now feeds the torch flame  
that tears the plate, 
That redefines the contours. 
 
The new contours  
of the old form  
that melts under the heat  
of the blowtorch. 
 
Hammers will define 
The car’s final form, 
A Classical, muscle, 
Hot car or amazing car.  
 
The new car engine 
Push the muscle car, 
A turbocharged engine  
Put the car off the ground. 
Fly off the ground. 
With new hot wheels 
And nickel grills. 
 
Weld the metal with the torch 
Pencil shape the dreams, 
Torch melt the pieces, 
The design melt my heart. 
 
Made by human hands 
Made to join  
the present to the past 
The design melt my heart. 
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99 – Uma turista malvada invadiu a fazenda. 

 
Minha vida se tornou um inferno, 
Ponham inferno nisto! 
Depois que transformaram, 
Minha adorável fazenda, 
Em um hotel. 
 
Contrataram uma gerente de hotel, 
Com pós na Suiça, 
Especialista em culinária, 
E queria que eu a chamasse de chief. 
 
Não era uma gerente, 
Era uma turista malvada, 
Gente de cidade grande, 
Se metendo na vida da gente. 
 
Me puseram de escanteio, 
Acharam que eu era cocheiro, 
Zelador de estrebaria, 
Cabeleireiro de equinos. 
 
Ela vai ver quem é o cocheiro, 
Queria a égua arreada toda manhã, 
Que a pusesse ao lado do murinho, 
Só para ela poder cavalgar. 
 
Tentava me comprar, 
Trazendo uns docinhos, 
Sempre deixava preparado, 
Um café com bolo e pão de forma. 
 
Penteava o cabelo a moda guirlanda, 
Punha um lenço ao pescoço, 
Vestia uma camisa rancheira, 
E achava que eu estava babando. 
O Rex que estava babando. 
 
Vou mostrar a ela, 
Quem é que entende de fazenda, 
Ela vai voltar para a Suíça. 
Para aprender a alisar a crina. 
 
Sempre vinha dizendo: 
A aventura está batendo a sua porta, 
Então está bem, 
A levei para passear perto dos rochedos. 
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Quando ela estacou na descida, 
Aquela mulher malvada,  
Me olhou de soslaio, 
Segurou firme as rédeas, 
E se pôs a descer. 
  
Sabia que tinha encontrado, 
A malvada que iria me acompanhar, 
Pelo resto da vida, 
Pelos penhascos da vida, 
Para poder saborear o nascer 
E o por do Sol no alto da montanha. 

 

 

 
 
 
 
 

100 - A Rogue Tourist Invaded the Farm 
 

 
I have a farm in Nevada, 
A good and calm life, 
I and my horses, 
The wind combing cornfields. 
Singing in mountains. 
Until she decide interfere in my life; 
  
My life became a hell, 
Put hell on it! 
After they turned  
my lovely farm  
into a hotel. 
 
They hired a manager  
With post in Switzerland,  
Cooking specialist 
And she wanted me to call her chief. 
 
She wasn't a manager,  
She was a rogue tourist,  
Big cities  people 
getting into our lives. 
Interfering in our lives. 
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She put me out of the way,  
She thought I was a coachman,  
Stable caretaker,  
Equine hairdresser. 
 
She will see who is the coachman,  
She wanted the mare harnessed every morning,  
Put it beside the wall,  
So she could ride away. 
 
She was trying to buy me  
Bringing some sweets,  
She always prepared a coffee  
with cake and sliced bread. 
 
She combed her hair in cool ponytail,  
Put a scarf around the neck,  
She wore a ranch shirt,  
And thought I was loving it. 
 
I'll show her  
who master the farm,  
She is going back to Switzerland  
to learn how to straighten her mane. 
 
She always said: 
Adventure awaits in your own backyard. 
In my back! A thousand of yards. 
So it’s all right, 
I took her for a walk near the rocks. 
 
When she stopped on the way down,  
That evil woman,  
She looked at me sideways look,  
She took firmly the reins  
and began to descend. 
 
I knew I had found  
the evil one who would accompany me  
for the rest of my life,  
Through the cliffs of life,  
So you can enjoy the sunrise  
and sunset on top of the mountain. 
on top of the mountain with a rogue tourist. 
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101 – Se você puder 
https://youtu.be/qA9gNo-iX98  

 
Se você quiser  
pode me ligar, 
Só para conversar, 
Como se diz: só pra prosear, ............................................ Refrão 
Para passar o tempo, 
Para não cair no esquecimento, 
Para fortalecer os sentimentos. 
 
Se você quiser  
pode me convidar 
Para sair e perambular, 
Para aproveitar o tempo, 
Talvez até para jantar, 
Só para podermos ficar, 
Mais um pouquinho a sós. 
 
Se você puder  
usar aquele perfume  
com aquela fragrância, 
Que usou quando fomos viajar, ............................................ Refrão 
Para que eu possa lembrar, 
De todos os momentos, 
De todos os instantes, 
Do prazer de estar com você. 
 
Se você puder  
vestir aquele mesmo vestido, ............................................ Refrão 
Usar o mesmo penteado, 
Que usavas ao meu lado 
Quando estávamos a paquerar. 
 
Se você puder  
por aquela música, 
sentar ao meu lado, 
brincar com os meus dedos, ............................................ Refrão 
trocar aqueles olhares, 
só para ficar ao meu lado. 
 
Se você quiser podemos viajar, 
Mudar de ares, 
Mudar de ambiente, 
Sentir novos aromas, 
Conhecer novas pessoas, 
Apreciar novos sabores. 
 

https://youtu.be/qA9gNo-iX98
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Só para poder ficar com você, 
Mais um pouquinho; 
Apreciá-la de novas maneiras, ............................................ Refrão 
Vê-la sob outras luzes, 
Tê-la entre novas paredes. 
 
Mas se você quiser................ 

 
 

 
 
 
 
 
 

102 - If you want, If you can 
https://youtu.be/3Mo4a35E-Bs  

 
If you want  
you can call me,  
just to talk,  
As they say: just to chat,  
To spend time,  
Don’t allow end up in oblivion,  
Or simply to renew the feelings. 
 
If you want  
you can invite me go out for a walk,  
To enjoy the time,  
Maybe even for dinner,  
Just so we could be alone a little longer. 
 
If you can use  
that perfume with that fragrance,  
Which you used when we were traveling,  
So that I can remember  
all the moments, all times,  
The pleasure of being with you. 
 
If you can wear  
that same dress,  
Use the same hairstyle  
you wore next to me  
when we were flirting. 
 
If you can  
put that song,  
sit beside me,  

https://youtu.be/3Mo4a35E-Bs
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play with my fingers,  
exchange those looks 
just to be by my side. 
 
But if you want  
we can travel,  
Change of air,  
Change the environment,  
Smell new scents,  
Meet new people,  
Enjoy new flavors. 
 
Just so I can stay with you a little longer;  
Appreciate in new ways,  
See in other lights,  
Have you between new walls.  
 
But if you want. ..................... 
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103 - Palavras tão eternas como as árvores 
 
 

Palavras tão eternas como as árvores, 
Leis eternas como o leito do rio, 
Para tornar a nossa vida melhor. 
 
Homens simples andavam sobre a terra, 
Não havia fronteiras definidas, 
A única lei era a força, 
Somente os mais fortes e espertos sobreviveram. 
Só os fortes e espertos sobreviveram. 
 
A vida é uma guerra eterna, 
Uma guerra para sobreviver, 
Uma luta contra o tempo, 
Uma guerra contra o cansaço. 
 
O alimento não estava bem cozido, 
Os homens não estavam preparados, 
Não havia como prever, 
Só dispunham da razão e do amor. 
 
Era matar ou morrer, 
Abrir mão do efêmero para se ter o eterno. 
Mas a opressão era tão forte, 
Que as leis tinham que ser imortais. 
 
Mas a escola da vida 
Estava nas árvores e nas fazendas, 
Estava nos cursos dos rios, 
No ir e vir das marés. 
 
Eram elaboradas como as casas, 
Projetadas para serem lares, 
Construídas em comunidade, 
Por braços de irmãos. 
 
Palavras tão eternas como as árvores, 
Eternas como as folhas, 
Folhas nascidas para voar, 
Para voar e para se espalhar. 
 
Leis eternas como o leito do rio, 
Feitas para direcionar o curso, 
O curso dos rios dos acontecimentos, 
Dos fatos e dos feitos. 
Dos feitos que se tornaram fatos. 
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Veio o ouro negro e o capital, 
Veio o concreto,  
E o homem não pisava mais, 
Não punha mais o pé no chão. 
 
E as leis foram concretadas, 
Foram padronizadas ao gosto, 
Ao gosto da época, 
Para serem vendidas, 
Não mais para serem vividas. Lá rá .......... 
 
Era uma vez, 
Palavras tão eternas como as árvores, 
Leis eternas como o leito do rio, 
Para tornar a nossa vida melhor. 
Era uma vez. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

104 - Eternal words as tree 
https://youtu.be/BJpsbL2dmFQ 

 
Once Upon a time, 
Eternal words as trees, 
Eternal laws like the riverbed, 
To make our lives better. 
 
Simple men walk over land, 
There aren’t defined borders, 
The only law is the force, 
Only the stronger and clever will survive. 
Only the cleaver man will survive. 
 
 The life is an eternal war, 
The war for survive, 
A fight against the time and weather, 
A war against tiredness. 
 
The food was not cooked well, 
The men were not prepared, 
There was no way to foresee, 
They only possess reason and love. 

https://youtu.be/BJpsbL2dmFQ


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

164 
 

 
It was kill or die, 
Giving up the ephemeral to have the eternal. 
But the oppression was so strong, 
The laws must be immortal. 
 
But the school of life 
was in the trees and on the farms, 
as in the courses of the rivers, 
In the going and coming of the tides. 
 
They were elaborated like the houses, 
Designed to be homes, 
Built in community  
by arms of brothers. 
 
Eternal words as the tree, 
Eternal as the leafs, 
Leaves born to fly, 
To fly and to spread out. 
 
Eternal laws as riverbeds, 
Done to direct the course  
The rivers course of events, 
Facts and achievements. 
Achievements that became facts. 
 
Came the capital and the black gold, 
Came the concrete, 
And the man didn't step anymore, 
They no longer set the foot on the ground. 
 
And the laws were concreted, 
They were standardized to taste, 
To the taste of the time, 
To be sold, 
No more to be lived. 
 
Once Upon a time, 
Words as eternal as trees, 
Eternal laws like the riverbed, 
To make our lives better. 
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105 - Mais uma Noite no Sertão sem Você 
https://youtu.be/IWHyz0tEeig 

 
Estou mais uma vez 
Aqui na varanda 
Espreguiçado na cadeira 
Apenas uma almofada me conforta. 
 
Nesta noite que é longa 
Que dá para sonhar  
No borbulhar dos pensamentos 
Que o meu coração põe aos ventos 
Onde a voz do meu corpo 
Serve para reconforto. 
 
Interrompido pelo pio 
Ou seria um assobio 
De uma coruja 
No meu telhado a caçar. 
 
Os cantos das cigarras 
E os sons dos grilos 
Teimam a me acompanhar 
E não me deixam só 
Neste lugar. 
 
Ai deste coração 
Bafejado por uma paixão 
Que essa brisa 
Noturna não consegue acalmar. 
 
O relinchar do garanhão 
Me lembra dos fins de tarde 
Que passei com você 
E que o nosso amor 
É como a água do regaço 
Todo ele puro e cristalino 
Como as lagrimas que corriam 
Pelo seu rosto 
Quando deixei você. 
 
Olho para o céu estrelado 
Abraçado a minha viola 
Fico com a alma engasgada 
Embrulhado numa melodia  
Que passa pelas entranhas do meu ser 
Que a minha sina me ditou 
Quando o teu olhar me fitou 
Com a minha alma extasiada. 
 
E agora junto meu canto 
Aos lamentos da natureza 
Morrendo de tristeza 
De ter deixado você. 

https://youtu.be/IWHyz0tEeig
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106 - Another Country Night without You 
https://youtu.be/-CzZ8RpN6xA 

 
Another Country Night without You 
I'm here once more  
on the porch,  
lounging in my chair;  
Only a pillow comforts me. 
 
In this long night, 
That you can even dream 
in the evanescent thoughts 
that my heart sets to the winds 
Where the voices of my mind is for comfort. 
 
Interrupted by the sing; 
Or would it be a whistle; 
From an owl; 
Hunting on my roof. 
 
Another Country Night without You  
The chants of cicadas  
and the sounds of crickets  
insist on accompanying me; 
And don't leave me alone in this place. 
 
Woe to that poor heart  
filled with passion;  
That night breeze  
can't calm down. 
 
The horse's neigh  
reminds me of the late afternoons 
I spent with you; 
And that our love  
is like well water, 
All of it pure and crystalline  
like the tears that ran down your face  
when I left you. 
 
I look up at the starry sky; 
Embracing my guitar; 
My soul is choked up; 
wrapped in a melody 
that passes through the bowels of my being 
That my fate dictated to me  
when your eyes looked at me 
With my rapt soul. 

https://youtu.be/-CzZ8RpN6xA


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

167 
 

 
And now I join my song; 
To the laments of nature; 
Dying of grief; (sorrow) 
Of having left you. 
 

Adapt to the “Mais uma Noite no Sertão sem Você” - De Mello e Poetisa Isabel Amorim 
 
Love The Way You Lie - https://www.youtube.com/watch?v=goWYnB5_Nk4 
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107 - Você me Deixa Mole 
https://youtu.be/zapOLCDfUbc 

 
Pare de reclamar 
Que não sou o machão 
Que só sou ilusão 
Que não sou durão. 
  
Mas fique sabendo 
Que sou machão 
Muito valentão 
Mas que fazer 
Se me derreto todo por você 
Só por você, só por você. 
 
Mas te digo 
E afirmo sem rodeios    Refrão 
Que sou o touro louco. 
Louco de amor por você.    bis 
 
Sou o cavalo xucro 
O gavião da estrada 
O lobo do mato 
A fera indomada. 
 
O que fazer eh eh eh 
O que fazer se amoleço se amoleço 
Viro um João bobo 
E enterneço 
Quando vejo você. 
 
O que fazer se derreto 
Quando sua voz melada 
Como melodia entoada 
Penetra no meu viver. 
 
Ai, eu amoleço 
Me enterneço      bis 
Quando estou com você. 
 
Com você não sou lança chama 
Nem fogo de palha 
Que queima de graça 
E logo se apaga. 
 
Sou fogo em brasa 
Que as delicias assa 
Sou o seu fubá 
Sua torta de macaxeira. 
 
Mas não se engane 
Sou o cavalo xucro 
O gavião da estrada 
O lobo do mato 
A fera indomada. 

https://youtu.be/zapOLCDfUbc
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Mas que fazer 
Quando estou com você 
Estou a derreter 
E viro o melaço 
Que no seu corpo está a escorrer. 
 
Sou o bafo nas ventas 
Mas você me arrebenta 
Com essa voz melada 
Que só você sabe fazer. 
 
Sou o cão bravo 
Aquele animal danado 
Que range os dentes 
E adormece com você. 
 
Mas que fazer 
Quando estou com você 
Estou a derreter 
E viro o melaço 
Que no seu corpo está a escorrer. 
 
Ai, eu amoleço 
Me enterneço      bis 
Quando estou com você. 
 
Pare de reclamar 
Que não sou machão     bis 
Que só sou ilusão. 
 
Mas fique sabendo 
Sou seu garanhão 
Mas fico todo mole 
Quando estou com você. 
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108 - You make me floppy 
https://youtu.be/kW_Hd9PXIks 

 
Please!  
Stop complaining 
that I'm not the male 
that I'm just an illusion ……………………………………….. Refrain 
That I'm not tough. 
  
But find out 
I'm very male 
very bully 
But what can I do ………………………………………………….…….. Refrain 
if I melt entirely for you 
Just for you, just for you. 
 
But I’ll gonna tell you 
And I say bluntly 
That I'm the crazy bull. 
Crazy with love for you. 
 
I'm the crude horse 
the road hawk …………………………………………………………….. Refrain 
the wild wolf 
The untamed beast. 
 
What can I do  
if I soften up  
and become a roly-poly ……………………………………….. Refrain 
and floppy 
When I see you. 
 
What can I do if I melts 
when your honey voice ……………………………………….. Refrain 
as melody sung 
Enter in my life. 
 
Oh I soften 
I tender myself 
When I'm with you. 
 
With you I'm not a flame-thrower, 
I’m a straw in fire, 
that burns wildly, ………………………………………………..….. Refrain 
And then quench. 
 
I'm a red-hot fire 
That bakes the delights 
I'm your cornmeal 

https://youtu.be/kW_Hd9PXIks
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Your apple pie. 
 
But don't be fooled 
I'm the crude horse 
the road hawk 
the wild wolf 
The untamed beast. 
 
But What can I do 
When I'm with you I melt 
And I turn the melted brownie 
That is draining in your body. 
 
I'm the breath in your roundabout, 
but you break me 
with that honey voice 
That only you know how to do. 
 
I'm the wild dog 
that naughty animal ……………………………………………….. Refrain 
gnashing teeth 
And fall asleep with you. 
 
Oh I become floppy 
I melt myself 
When I'm with you. 
 
Please! Stop complaining 
that I'm not male 
That I'm just an illusion. 
 
But find out 
I'm your stallion 
But I get all soft 
When I'm with you. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tSp1nWbUGc8 
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109 - O que sou sem você 
https://youtu.be/-JarNf1g1_E 

 
Ah, O que sou sem você; 
Sem sua presença;     Refrão 
Sem os aromas que exalam; 
De sua alma e do seu corpo. 
 
Sou folha do tempo que voou 
soneto que não tocou 
asas de caravela em alto mar 
brisa no deserto que parou 
 
Ah, O que sou sem você; 
Sem sua presença;     Refrão 
Pássaro de asa quebrada; 
Que não pode mais voar. 
 
pena de gaivota sobre a areia 
fogo de lareira que incendeia 
rei de coração partido 
pássaro estendido no chão. 
 
Ah, O que sou sem você; 
Sem sua presença;     Refrão 
Candeia sem seu óleo; 
Que possa essa chama alimentar. 
 
possa tua luz a acordar 
estrela que ilumina meu olhar 
sopra em minha alma a flor 
ternura na pele com amor 
 
Ah, O que sou sem você; 
Sem sua presença;    Refrão 
Sem seu fulgurante amor; 
Alimentando a minha imaginação. 
 
Violão de corda partida, 
Caderno de folhas brancas, 
Noite sem sonhos, 
Conto de fadas sem princesa. 
 
Ah, O que sou sem você; 
Sem sua presença;    Refrão 
Sem seu olhar, 
Alimentando a minha alma. 
 
Assim me olhas; 
Com olhos que brilham; 
Com chamas de amor; 
Me acendendo o furor 
a minha chama, meu ardor. 
 
Bruno Sousa & Luiz Adolfo de Mello 

https://youtu.be/-JarNf1g1_E
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110 - What I’m Without You 
 

 
Ah, what am I without you?  
Without your presence;  
Without the aromas that breath from you;  
From your soul and your body.  
 
I'm the time sheet that flew  
sonnet that did not play  
deep sea caravel wings  
desert breeze that stopped. 
 
Ah, O que sou sem você; 
Sem sua presença;     Refrão 
Pássaro de asa quebrada; 
Que não pode mais voar. 
 
pena de gaivota sobre a areia 
fogo de lareira que incendeia 
rei de coração partido 
pássaro estendido no chão. 
 
Ah, what am I without you?  
Without your presence;  
Broken Wing Bird;  
That can no longer fly.  
 
Seagull feather on the sand  
Hearth fire that light  
Heartbroken king  
bird lying on the ground. 
 
Ah, what am I without you;  
Without your presence;  
Lamp without its oil;  
May this flame feed.  
 
may your light wake up  
star that lights up my eyes  
blow the flower into my soul  
Fondling on the skin with love. 
 
Ah, what am I without you;  
Without your presence;  
Without your glowing love;  
Feeding my imagination.  
 
Broken string guitar,  
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White sheet notebook,  
Dreamless night,  
Fairy tale without a princess. 
 
Ah, what am I without you;  
Without your presence;  
without your gaze,  
My soul to feed.  
 
So you look at me;  
With eyes that shine;  
With flames of love;  
lighting up the furor  
my flame, my ardor. 
 
 
Bruno & de Mello 
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111 – Eu estraguei ou ela não Ponderou 
https://youtu.be/q0tYJQk-IIc 

 
Ai meu amor! Eu sonhei; 
Mas, você não acordou; 
No começo era só carinho; 
Mas o meu coração transbordou; 
O imaginário se transformou; 
Em realidade que não perdurou. 
 
Estrela maior do meu coração; 
Muitas outras orbitou; 
Em um coração imenso; 
Muitas aves habitou. 
 
O canto mudo do meu peito; 
O alarido do mundo abafou; 
A menina que me cativou; 
Na hora H se assustou; 
E o meu amor não ponderou. 
 
Ao defender as amadas; 
Nos fios do destino se enroscou; 
E a grande mulher ocultou; 
Nas ilusões de princesa; 
Que um dia ficou para trás. 
 
O futuro a aguarda; 
Entre as portas do destino; 
Que dita esse ritmo; 
Dessa melodia entoada. 
 
E Zeus me absteve; 
Das riquezas e dos haveres; 
Para poder comprá-la e mimá-la; 
Para que ponderasse; 
Os deveres de Rainha. 
 
Para que o Reino que herdaste; 
Seja erguido na equidade; 
Do sublime amor; 
Construído no pilar; 
Do altar do verdadeiro amor. 

 
Volta meu amor; 
Para que eu possa; 
Viver também. 

 
 
 
 
  
 
 
 

https://youtu.be/q0tYJQk-IIc
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112 - I spoiled her or she didn't Ponder 
https://youtu.be/2XlJPfuP46s 

 
Oh my love! I dreamed 
But, you didn't wake up 
In the beginning it was just affection 
But my heart overflowed 
The imaginary became  
a reality that didn’t persist. 
 
Biggest star of my heart 
Many others orbited 
In a big heart 
Many birds inhabited. 
 
The silent corner of my chest 
The roar of the world cover out 
The girl who captivated me 
At the time H got scared 
And my love didn't ponder. 
 
By defending the loved ones 
In the threads of fate tangled 
And the great woman hid 
in princess illusions 
That one day was left behind. 
 
the future awaits you 
Enter through the gates of destiny 
What dictates this rhythm 
That sung melody. 
 
And Zeus abstained me 
Of riches and possessions 
To be able to buy and pamper you 
for you to ponder 
the Queen's duties. 
 
For the Kingdom you inherited 
be upright in equity 
of the sublime love 
built in pillar 
From the altar of true love. 

 

  

https://youtu.be/2XlJPfuP46s
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113 - Essa Sofrência de viver 
https://youtu.be/BvhomC9DmOA 

 
Essa sofrência de viver; 
Essa vida sem você; 
Que me fere o peito;    Refrão 
De um tal jeito; 
Que nem queira saber. 
 
Como tivessem arrancado; 
O meu coração coitado;    Refrão 
De tão fraco 
Que não quer mais bater. 
 
Por favor, sele meus lábios; 
Santifique essa dor; 
Com o selo do amor; 
Que dei a você. 
 
Ilumine minha vida; 
Com a luz de sua beleza; 
Que com toda certeza; 
Fez-me apaixonar por você. 
 
Olhe esse pobre coitado; 
Perdido na vida; 
Faminto de amor; 
Que deseja de você. 
 
Não me deixe nessa sofrência; 
Dessa vida sem você; 
Neste mal querer; 
De não ter você. 
 
Não faça essa indecência; 
Nem toda essa pirraça; 
Dessa desgraça; 
De não me atender. 
 
Me atende, pegue esse celular; 
Pare de se fazer difícil; 
Pois esse amor; 
Está muito longe de ser impossível. 
 
Ouve meus anseios; 
Que não são alheios; 
E os mesmos; 
Do seu bem querer. 

https://youtu.be/BvhomC9DmOA
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Alimente essa paixão; 
Que sai do fundo do coração; 
E feches os olhos; 
E viva toda essa emoção. 
 
 

 
 
 
 
 
 

114 - This pain of live without you 
https://youtu.be/vlBi7j7ComI 

 
This suffering of living  
this life without you; 
That hurts my chest in such a way  
that you don't even want to know. 
 
Like they ripped out  
my poor heart 
so weak 
Who doesn't want to hit anymore. 
 
Please seal my lips; 
Bless that pain  
with the seal of love  
I’ve given you. 
 
Light up my life  
with the light of your beauty; 
Which definitely  
made me fall in love with you. 
 
Look at this poor guy; 
Lost in life; 
Hungry for love; 
Desire love from you. 
 
Don't let me suffer; 
Of this life without you; 
In this dislike; 
Not having you. 
 
Don't do this indecency  
or all this prank; 
Of this disgrace; 

https://youtu.be/vlBi7j7ComI
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Not answering me. 
 
Answer me,  
get this cell phone; 
Stop making yourself difficult; 
Because this love is far from impossible. 
 
Hear my wish  
that are not strange; 
And they are the same  
as your good will. 
 
Feed that passion  
that comes from the bottom (depth) of your heart; 
And close your eyes  
and experience all that emotion. 
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115 - SOU O FOGO, SOU O MAR 
https://youtu.be/AZRasJ8y9Gg  

 
Ah meu amor; 
Me compreenda e me perdoe; 
Pois, sou igual a você; .................................................... Refrão 
Não fiques brava; 
Das minhas inconstâncias; 
E se nossa vida parece; 
Uma melodia dissonante. 
 
Sou de dia a melodia; 
Que põe seus sonhos a ninar; 
Sua a brisa na sua ternura; 
A água que escorre ao seu olhar; .................................................... Refrão 
O regaço que alimenta; 
Nossos sonhos e esperanças; 
Que alimenta a confiança; 
Do viver ao lado seu. 
 
Se tu és o meu sol; 
Sou seu ré; 
Pois, é minha gata, ........................................................... Refrão 
O meu grande amor. 
 
No nosso ninho de amor; 
Sou a ternura e a candura, .................................................... Refrão 
Que se realiza o sol, o fá, o mi. 
Desta melodia divina; 
Que entoa nossa paixão. 
 
Mas, na calada da noite; 
Sou o fogo, sou o mar 
a essência do olhar ....................................................................... Refrão 
o furor do furacão 
a essência da paixão. 
 
sou a chuva, sou a terra 
sou amor e sou a guerra 
sou o vento, sou o mar .......... .................................................... Refrão 
a essência de amar 
sou o voo do falcão 
o bater do coração... 
 
Sou de dia a melodia; 
Que põe seus sonhos a ninar; 
Sua a brisa na sua ternura; 
Mas, na calada da noite; 

https://youtu.be/AZRasJ8y9Gg
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Sou o fogo, sou o mar 
a essência do olhar 
o furor do furacão 
a essência da paixão. 
 
Que encontra a essência no brilho do seu olhar. 
 
Bruno Sousa & de Mello 
 
 

 
 
 
 
 
 

116 - I’m Fire and I’m Sea 
https://youtu.be/Y_6hiwMaWrM 

 
Oh my love! 
Understand and forgive me,  
because I'm just like you 
Don't be annoyed at the dissonance and arrogance  
that drove me away from you. 
These dissonance and arrogance  
that drove me away from you. 
 
If our life sounds  
like a dissonant melody. 
It was simply because of my way  
Of wanting you and of loving you. 
 
By day I am the melody  
that puts your dreams to sleep, 
I’m the breeze and your tenderness 
The water that flows in your eyes 
The lap that feeds our dreams and hopes 
That feeds the confidence of living by your side. 
 
if you are my sol (E) 
I'm your re (B) 
in this melody 
that hurts and confuses me, 
take my reason, 
And it makes me little boy. 
Just a little boy. 
 
You are my pet 

https://youtu.be/Y_6hiwMaWrM
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in this love nest 
that makes a song 
In the sol, fa, mi. 
of this divine melody, 
Which intones our passion. 
 
But in the serenity of night 
I'm the fire, I'm the sea 
the essence of the look 
the hurricane rage 
the essence of this passion. 
 
I'm the earth, I'm the rain, 
I'm love and I'm war 
I'm the wind, I'm the sea 
The essence of loving 
I'm the falcon's flight 
The beating of the heart... 
 

Bruno & de Mello 
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117 - Cante pra Mim 
https://youtu.be/vnBzEeAiBKU  

 
Eu fiz essa musica para você 
Pois quero ver o dia amanhecer 
E com o nascer do sol ............................................. Refrão 
Estar com você. 
 
Cante comigo essa musica 
Mesmo que seja no chuveiro ................................... Refrão 
Ou me ouvindo na radio 
Com o vidro do carro fechado. 
 
Cante comigo mais essa estrofe 
Que o dia está apenas começando 
E pela estrada vou passando ................................... Refrão 
E de você vou me lembrando. 
 
Fiz essa musica para você 
Nunca mais me esquecer 
Esses versos vão te atormentando 
Com as lembranças dos meus beijos. 
 
Com os meus pensamentos, 
Com as minhas lembranças, ................................... Refrão 
Com todas as recordações, 
Dos momentos que vivi com você. 
 
Cante só mais um pouco 
Que estou chegando 
Mesmo que seja só em pensamento 
De ao teu lado estar materializando. 
 
Cante só mais um pouquinho 
Que ao seu lado vou fazer meu ninho 
E viver neste mundinho ............. ................................... Refrão 
Que estes versos criou. 
 
Cante comigo essa musica 
Mesmo que seja no chuveiro 
Ou me ouvindo na radio   ...................................... Refrão 
Com o vidro do carro fechado. 
 
Para que eu esteja sempre ao seu lado 
Em casa ou no trabalho 
Sempre vivo em seu peito 
Que eu sempre te respeito. 
 

https://youtu.be/vnBzEeAiBKU
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Cante mais um pouco comigo. 
 
Vou te atormentar, 
Vou te azucrinar, 
Vou poetizar até ligar pra mim. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pT1DsRTKFGU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

118 - Sing for me 
 

 
I made this song for you 
Because I want to see the day dawn 
And with the sunrise 
Being with you. 
 
Sing this song with me 
Even if it's in the shower 
Or listening to me on the radio 
With the car window closed. 
 
Sing with me one more verse 
The day is beginning 
And along the road I pass 
And I remember you. 
 
I made this song for you 
Never forget me again 
These verses will torment you 
With my memories. 
 
With my thoughts, 
With my regards, 
With all the memories, 
From the moments I lived with you. 
 
Sing just a little more 
That I'm coming 
Even if it's just in thought 
I'm materializing at your side. 
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Sing just a little more 
That beside you I will make my nest 
And live in this little world 
That these verses created. 
 
Sing this song with me 
Even if it's in the shower 
Or listening to me on the radio 
With the car window closed. 
 
So that I’m always by your side, 
At home or at work, 
Always living in your chest, 
That I always respect you. 
 
Sing a little more with me. 
 
I will torment you,  
I'll bother you,  
I'll poetize until you call me. 
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119 - Esse Jogo Sujo 
 
 
 

Aí! Esse jogo sujo 
De fingir que não gosta de mim ........................................................ Refrão 
De me perseguir pelos bares 
Só para ficar perto de mim. 
 
Pare com esse olhar de soslaio 
De fingir que não é com você 
De que não está nem ai ........................................................ ............ Refrão 
Mas eu sou seu  
E você pertence a mim. 
 
Não adianta tentar me enganar 
Que seus trejeitos estão a te entregar ........................................................ Refrão 
Olhe bem nos meus olhos 
E eles vão te entregar. 
 
Pare de me provocar, 
De atiçar fogo, 
Depois se faz de difícil, ........................................................ Refrão 
Só para me atazanar.  

 
Atende o celular 
Liga para mim 
Para de fingir 
Que não gosta de mim;     Refrão 
Liga para mim 
Atende o celular. 
 
Depois não reclame 
Que quando a tomar em meus braços 
A moda de um devasso    Refrão 
Vou te devorar. 
 
Pare com esse jogo sujo 
Você me deixa louco 
Que não se importa nem um pouco.  Refrão 
 
Você me deixa louco 
Atende o celular 
E pare com esse jogo sujo 
Meu amor. 
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120 - This Dirty Game 
 

 
Oh! This dirty game  
of pretending that you don't like me, 
Of pursuing me around bars  
just to get close to me. 
 
Stop with that sideways look 
to appear it's not with you 
That you don't care 
but i am yours 
And you belong to me. 
 
Don’t try to deceive me 
That your gestures are denying 
look me in the eye 
And they will deliver you. 
 
Stop teasing me, 
to put fire, 
Then you play hard  
just to piss me off. 
 
Answer the cell phone 
call me 
Stop to appear that you don't like me; 
call me 
Answer the cell phone. 
 
Then don't complain  
that when I take you in my arms 
The fashion of a wanton 
I will devour you. 
 
Stop this dirty game 
You make me Crazy 
That you don’t care a bit. 
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121 - Deus fez você assim  
(https://youtu.be/wXcQcpEwgWo) 

 
Quando Deus fez você, 
nem posso imaginar 
quanta inspiração 
ao obter a perfeição 
ao pôr o brilho de uma estrela 
em seu olhar. 
 
Quando Deus lhe fez 
O Sol fulgurou 
E o horizonte se fez rubro 
De amor por você. 
 
Quando Deus lhe fez 
Eu já vagava pela terra,  
Completamente solitário, 
Olhando as luzes do Universo, 
buscando a trilha e o itinerário 
que me levariam a você. 
 
Deus fez você, 
Foi para minha remissão 
Deste pobre coração 
Para um destino selar. 
 
E o pássaro cantou 
E a estrela da manhã 
Se elevou no céu azul 
Para lhe anunciar. 
 
E me deparei com você 
Em um dia extraordinário 
A musa dos meus versos 
O elo com o meu Deus. 
 
E o verbo e as frases 
Adormecidas em minha mente 
Teceram em versos e prosa 
Em músicas pra você. 
 
E tudo ganhou sentido 
Em um céu estrelado 
Todo iluminado  
Pela face da Lua 
Crescente em você. 
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122 - God made you like this 
 
 

When God made you, 
I can't even imagine  
how much inspiration 
on achieving perfection 
by putting the glow of a star  
in your eyes. 
 
When God made you 
The sun shone 
And the horizon turned red 
Of love for you. 
 
When God made you 
I already walked over the land, 
Completely lonely, 
Looking at the lights of the Universe, 
Looking for the trail and the itinerary 
That would lead me to you. 
 
God made you  
For my forgiveness 
Remission of this poor heart 
For a fate seal. 
 
And the bird sang 
And the morning star rose  
In the blue sky  
To announce you. 
 
And I meet you  
on an extraordinary day 
the muse of my verses 
The link to my God. 
 
And the verb and phrases  
Sleeping in my mind 
wove in verse and prose 
In songs for you. 
 
And everything made sense 
in a starry sky 
all brighten  
by the face of the moon 
Growing in you. 
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124 - Essa Paixão Abrasando o Amor 
https://youtu.be/3qPxEYpJa6U 

 
Olhe bem para mim 
Para esse fogo em brasa 
Que a tudo arrasa 
Quando estou perto de você. eee 
 
É fogo em chamas 
Que a carne abrasa 
Como lança chamas 
Quando imagino estar com você. eeee 
 
Ai, Não deixe o amor arder 
Nem o fogo esmorecer     Refrão 
Para o amor não ser consumido 
Como se o amor ao sexo  
Tivesse sido resumido. 
 
Não me provoque 
Quando diz que não me amas 
Para que eu a tome em meus braços 
Como um louco devasso. 
 
Porque amas esse louco devasso 
Que atira em seus braços 
Como serpente maligna 
Que abocanha o seu corpo? 
 
Não deixe o amor arder 
Nem o fogo esmorecer     Refrão 
Para o amor não ser consumido 
Como se o amor ao sexo  
Tivesse sido resumido. 
 
Não importa nem um pouco 
Se você me deixa louco 
Depois do fogo consumido 
A amo em brasas. 
 
Quero acordar ao seu lado 
Com a carne perfumada 
E a alma lavada 
No seu amor banhado. 
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125 - This Passion Burning my Love 
https://youtu.be/2_jEa7meB-M 

 
Look at me 
To that red-hot fire  
That destroys everything ……………………………………………. Refrain 
When I'm close to you. 
 
This Passion is Burning my Love 
It's a blazing fire  
That the flesh burns …………….…………………………………………. Refrain 
as it throws flames 
When I imagine being with you. 
 
Oh, don't let love burn 
not even the fire fade 
For love not to be consumed 
As if love had been abridge to sex. 
Don’t let love be summarized to sex.  
 
Do not tease me 
When you say you don't love me …………………………………………. Refrain 
For me to take you in my arms 
Like a crazy wanton. 
 
Why do you love this crazy wanton? 
Who shoots in your arms 
Like evil serpent 
That bites your body. 
 
don't let love burn 
not even the fire fade 
For love not to be consumed …………………………………………. Refrain 
As if the love  
Has been summarized to sex. 
 
It doesn't matter a bit  
if you drive me crazy 
After the fire was consumed  
I love you in embers. 
 
Don’t let this Passion Burning my Love 
I want to wake up beside you 
With the fragrant flesh, 
And the soul washed 
In your love bathed. 
 
 
 

https://youtu.be/2_jEa7meB-M
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125 - Você Rasgou meu Coração  
https://youtu.be/h29SniZra70 

 
Você me deixou 
Na primeira ocasião 
Pensei que era namoro ......................................................... Refrão 
Pra você era apenas passageiro. 
 
Entrei no seu carro 
Dirigiu minha vida ......................................................... Refrão 
Para mim era para sempre 
Pra você era temporário. 
 
Você Rasgou, como rasgou. 
Meu pobre Coração 
Me deixou na desilusão ....................................... bis (refrão) 
Que baita de desilusão. 
 
Guardei o bilhete 
No porta retrato ......................................................... Refrão 
Daquele show  
Que te encontrei. 
 
Você Rasgou meu Coração 
Jogou na lata do lixo 
Junto com aquele bilhete ......................................................... Refrão 
Do dia que te encontrei. 
 
Você Rasgou, como rasgou. 
Meu pobre Coração 
Me deixou na desilusão ................................................. bis (refrão) 
Que baita de desilusão. 
 
Ai, maldita boca amarga 
Uma noite pelo amor embriagado .................................................. Refrão 
No dia seguinte a cabeça zunindo 
Pelo amor consumido. 
 
Você Rasgou, como rasgou. 
Meu pobre Coração ......................................................... Refrão 
Mas deixe prá lá 
Que outro amor irei encontrar 
Quando olhar para trás  
Irá chorar. 
 
Quando olhar para trás 
Irá chorar, como irá chorar. 
 

https://youtu.be/h29SniZra70
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126 - You Ripped My Heart 
 
 

You left me 
on the first occasion, 
I thought you love me, 
For you I was just a passenger. 
 
I got in your car 
directed my life, 
for me it was forever 
For you it was temporary. 
 
You ripped, as you ripped. 
my poor heart 
let me down 
What a disappointment. 
 
I kept the note  
in the frame 
From that show 
That I found you. 
 
You ripped my heart 
Threw it in the trash can  
Along with that note 
From the day I found you. 
 
You tore, as you tore. 
My poor heart 
Let me down 
What a disappointment. 
 
Oh! Damn bitter mouth, 
A night for drunken love 
The next day the head buzzing 
For the consumed love. 
 
You ripped, as you ripped. 
My poor heart 
But let it go 
That other love I will find 
When you look back 
You will cry. 
 
When you look back 
You will cry, as you will cry. 
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127 – Amor Indigno 
https://youtu.be/HeDLxVyKAaQ 

 
Olhe bem para mim 
Não se faça de sonsa 
Que é moderninha ........................................Refrão 
Que não acredita 
No amor verdadeiro. 
 
Não me jogue na cara 
Que sou burro marrento 
Que não sei dividir 
E não lhe deixo viver. 
 
Olhe bem pra mim 
Veja que tipo de amor ..........................................Refrão 
Eu desejo para ti 
Não posso lhe repartir. 
 
Pare de reclamar 
Sou muito carinhoso 
Sou mesmo dengoso ............................................Refrão 
Dê-me um abraço gostoso. 
Que seu cheiro  
Só quero pra mim. 
 
Olhe bem para mim 
Esse amor indigno ...............................................Refrão 
Todo dividido 
Que repartes comigo. 
 
Não me jogue na cara 
Que todos somos iguais ............................................Refrão 
Que todos devem ser amados 
E o amor vivenciado. 
 
Mas o amor na carne 
Vivido ao seu lado 
Não pode ser dividido ............................................Refrão 
Para não ser despedaçado. 
 
Não curto o fast-sex 
Pois o amor tem que ser curtido 
Muito bem temperado ............................................Refrão 
No seu corpo azeitado 
Para ser devidamente aromatizado. 
 
Olhe bem para mim 
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Esse amor indigno ...............................................Refrão 
Todo dividido 
Que repartes comigo. 
 
Olhe bem para mim 
Veja que tipo de amor ..........................................Refrão 
Eu desejo para ti 
Não posso lhe repartir. 
 
Pois o amor não pode ser despedaçado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

128 - Worthless Love 
https://youtu.be/VfDxRXzHnbc 

 
Look at me 
Don't appear be fool 
That you are fashionable 
That you don’t believe 
In true love. 
 
Don’t throw in my face 
That I'm muddy ass 
That I don't know how to share 
And I don't let you live. 
 
Look in my eyes 
See what kind of love 
That I wish for you; 
I can't share you. 
 
Stop complaining 
I am very fond 
I'm really loving 
Give me a nice hug. 
That your scent  
I want only for me. 
 
Look at me! 
That Worthless love,  
all divided,  
that you share with me. 

https://youtu.be/VfDxRXzHnbc
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Don't throw it in my face  
That we're all the same 
That everyone should be loved 
And the love experienced. 
 
But love in the flesh 
lived by your side 
It cannot be divided  
So not to be ripped. 
 
I don't like fast sex 
Because love has to be enjoyed 
Very well seasoned 
Oiled in your body 
To be properly flavored. 
 
Look at me! 
That Worthless love,  
all divided,  
that you share with me. 
 
Look in my eyes 
See what kind of love 
That I wish for you; 
I can't share you. 
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129 - Escuta! Te Amo 
https://youtu.be/_up43YYbNsA 

 
Sei que o amor 
É um perfume suave ....................................................Refrão 
Que eleva a alma 
E não embriaga. 
 
Amor! Ó doce amor 
Que me prende como visgo 
Me deixa orbitando ....................................................Refrão 
Ao redor de você. 
 
Mas, escuta amor!  
Que te amo 
Ouve meus reclamos ..................................................Refrão 
Que só me sinto vivo 
Ao lado de você. 
 
Você é minha rainha 
Dos contos de fadas ....................................................Refrão 
Do eterno amor 
Que só pode ser vivido com você. 
 
Sei que por fora és doce 
Com essa face meiga  ....................................................Refrão 
Me derreto como manteiga 
Quando estou com você. 
 
Mas esse vulcão adormecido 
Que se esconde no seu peito 
Que estremece a terra 
Sob os seus pés. 
 
Mas acorda! 
Escuta! Que te amo 
Ouve meus reclamos 
Que só me sinto vivo 
Ao lado de você. 
 
Se for preciso 
Sou também cowboy 
A laço no leito ........................................................Refrão 
E a ato aos lençóis. 
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Olha pra mim 
Veja o eterno amor  ..................................................Refrão 
No brilho do olhar 
Que a quer consumir. (iluminar) 
 
Mas acorda! 
Escuta! Que te amo 
Você é minha rainha 
Dos contos de fadas 
Do eterno amor 
Que só pode ser vivido com você. 
 
Seja forte para abrasar este amor.  .....................Frase de efeito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 - Listen! I Love You 
https://youtu.be/DTBua8rjrsI 

 
Listen! I Love You  
 
I know that love 
Is a soft perfume 
that lifts the soul ................................................. ..........Refrain 
And not drunk. 
 
Love! Oh sweet love 
that holds me like mistletoe ………………………………… bis 
leaves me orbiting ……................................................. ..........Refrain 
Around you. 
 
But listen love! 
That I love you 
hear my complaints 
That I just feel alive beside you. 
 
You are my queen 
from fairy tales 
of eternal love 
That can only be lived with you. 

https://youtu.be/DTBua8rjrsI
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I know you're sweet on the surface, 
with that sweet face .................................................. ..........Refrain 
I melt like butter 
When I'm with you. 
 
But this sleeping volcano 
that hides in your chest ................................................. ..........Refrain 
that shakes the earth 
Under your feet. 
 
But listen love! 
That I love you 
hear my complaints 
That I just feel alive beside you. 
 
If necessary 
I'm also a cowboy 
Enlace you on the bed ................................................. ..........Refrain 
And I tie you to the sheets. 
 
Look at me 
see the eternal love 
in the shine of the eye ................................................. ..........Refrain 
That wants to enfold you. 
 
But wake up! 
Listening! That I love you 
You are my queen 
from fairy tales 
of eternal love 
That can only be lived with you. 
 
Be strong to live this love. ……………………………………….. Catchphrase. 
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131 - Você não me ligou 
 
 

Eu estava lá no bar 
A te esperar 
Com um copo de cerveja .............................................Refrão 
A me acompanhar. 
 
Nem para me ligar 
Que ia dar mancada .............................................Refrão 
E ao terceiro copo 
Já estava semiembriagado. (/a) 
 
O som era muito legal, 
O celular não tocava, 
Pensava que ouvia sua voz, 
Era apenas a melodia. 
 
Mas a mesa ao lado 
Estava toda uma moçada 
E quando dei por mim 
As cadeiras já estavam misturadas. 
 
O álcool e os sorrisos 
Os aromas e os perfumes 
Me inebriavam ..........................................................Refrão 
O papo era bom 
E a mulher ao lado me encantava. 
 
Os meus olhos chamuscavam 
E o som ambiente me inundava; 
Minha cabeça girava .................................................Refrão 
E para os seus lábios me lançava. 
 
O mundo desaparecia 
Por um passe de mágica .............................................Refrão 
Os movimentos suaves de suas mãos 
O meu rosto acariciava. 
 
Sua voz ao meu ouvido .............................................Refrão 
Palavras de amor sussurrava 
Até que enfim 
Me entreguei aos abraços dela. 
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Estava a dançar, 
Rodando nos braços dela, 
Quando me dei conta, 
Ela já tinha tomado o seu lugar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

132 - You don’t call me 
 
 

I was at the bar 
waiting for you 
with a glass of beer 
To accompany me. 
 
Could have call me 
That you would fail 
And to the third cup 
I was already half drunk 
 
The sound was really cool, 
The cell phone was dead, 
I thought that was I hearing your voice, 
It was just melody. 
 
But at the next table, 
was a whole folks 
And when I found myself 
The chairs were already mixed up. 
 
The alcohol and smiles 
The aromas and perfumes intoxicated me 
The chat was good  
And the woman next door enchanted me. 
 
My eyes singed 
And the ambient sound flooded me; 
My head was spinning 
And to her lips I was launched. 
 
The world disappeared by magic, 
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The gentle movements of his hands  
Caressed my face. 
 
Her voice in my ear 
Whispered words of love 
Up to in the end 
I surrendered to her hugs. 
 
I was dancing, 
Running in her arms, 
When I realized, 
She had already taken your place. 
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133 - Vou te acompanhar 
https://youtu.be/VV9UmxBco1Q 

 
Pare de reclamar 
Que não estou ao seu lado 
Que sou seu namorado ....................................... ...........................Refrão 
E tenho que estar ao seu lado. 
 
Veja o que faço 
Para te acompanhar ............ .........................................................Refrão 
Para estar ao seu lado 
Que é o meu lugar. 
 
Não é vida paralela 
A que não divido com ti ........................... ......................................Refrão 
É minha individualidade 
Que me deixa forte para ti. 
 
Veja onde vou, 
O que faço, 
Para estar ao seu lado ................. ..................................................Refrão 
Não tente me acompanhar 
Na luta e nos mau trato. 
 
Preciso que esteja forte 
Para estar ao meu lado. 
Preciso de seu coração ................ ...................................................Refrão 
Para ver o outro lado. 
 
O outro lado da vida 
Que sem a sua companhia 
Seria uma luta ingrata .................... ...............................................Refrão 
No deserto da existência. 
 
De uma existência 
Sem nenhuma decência ................. .................................................Refrão 
Sem os por que! 
De viver sem você! 
 
Veja o que faço 
Para te acompanhar 
Para estar ao seu lado 
Que é o meu lugar. 
 
Não é vida paralela 
A que não divido com ti 
É minha individualidade 
Que me deixa forte para ti. 
 
A minha vida gira entorno de ti. 
Entorno de ti.  
  

 

 

 

https://youtu.be/VV9UmxBco1Q
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134 - I’ll go along with you 
https://youtu.be/OlwK1LM0fsk 

 
 

Stop complaining  
that I'm not by your side 
That I'm your boyfriend  
and I have to be by your side. 
That I need go along with you. 
 
See what I do  
to accompany you 
To be by your side  
that is my place. 
 
It's not a parallel life  
that I don't share with you 
It is my individuality  
that makes me strong for you. 
 
See where I go, 
What do I do, 
to be by your side 
Do not try to accompany me  
in the fight and mistreatment. 
 
I need you to be strong  
to be by my side. 
I need your heart  
to see the other side 
 
the other side of life 
That without your company  
it would be a thankless fight 
in the desert of existence 
 
Of an existence  
Without any decency 
Without them why! 
To live without you! 
 
See what i do 
to accompany you 
to be by your side 
That's my place. 
 
It's not parallel life 
The one I don't share with you 
It’s my individuality 
That makes me strong for you. 
 
My life revolves around you. 
Around you. 
 
 
 

https://youtu.be/OlwK1LM0fsk


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

205 
 

135 - Sinto Sua Falta 
 
 
Não sei explicar a intensidade,  
Nem a dor de uma saudade, ........................................................................ Refrão 
Sinto sua falta, você sabe, 
Eu juro que é verdade! 
 
Procuro te encontrar, 
Mas não sei onde está, 
Meu coração aventureiro,  ........................................................................ Refrão 
Desconhece seu paradeiro! 
 
Queria tanto te achar, 
Em qualquer lugar, 
Já liguei pra você,  ........................................................................ Refrão 
Mas não retorna, porquê? 
 
Não sei o que se passa, 
O que foi que eu fiz? 
Ficar só, não tem graça, 
Você é tudo que eu quis! 
 
Volta pra mim, 
Não me deixe assim, ........................................................................ Refrão 
Eu preciso de você, 
Não consigo te esquecer! 
 
Não sei explicar a intensidade,  
Nem a dor de uma saudade, ........................................................................ Refrão 
Sinto sua falta, você sabe, 
Eu juro que é verdade! 
 
Queria tanto te achar, 
Em qualquer lugar, 
Já liguei pra você,  ........................................................................ Refrão 
Mas não retorna, porquê? 
 
Porque esse amor não pode se realizar? 
Como pode me esquecer, 
Como deixou nossas lembranças esvanecer, 
Pare de me evitar 
 
Porque esse amor não pode se realizar? 
Pare de me evitar. 
 
___Léa Marinho & de Mello _________ 

 



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

206 
 

136 - I miss you 
https://youtu.be/HtMM3IQuj1Y 

 
I can't explain the intensity, 
Not even the pain of a longing, 
I miss you, you know, ............................................................. Refrain 
I swear that it's true! 
 
I'm looking for you, 
But I don't know where you are, 
My adventurous heart ......................................................... Refrain 
Does not know your placement! 
 
I want find you, 
Anywhere, 
I already called you, ............................................................. Refrain 
But you don't return, why? 
 
I do not know what's happening, 
What did I do? 
Being alone is no fun, 
You are everything that I wished! 
 
Come back to me, 
don't leave me like this, 
I need you, ............................................................. Refrain 
I can not forget you! 
 
I can't explain the intensity, 
Not even the pain of a longing, 
I miss you, you know, ................................................... Refrain 
I swear that it's true! 
 
I want find you, 
Anywhere, 
I already called you, 
But you don't return, why? 
 
Why can't this love come true? 
How can you forget me, 
How you let our memories fade, 
Stop avoiding me! 
 
Why can't this love come true?  
Stop avoiding me. 
 
___Léa Marinho & de Mello ___________  

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/HtMM3IQuj1Y
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137 - Abra seu Coração 
https://youtu.be/3BgT0JYt5ME 

 

Ai esses grilhões 
Que você acorrentou 
O meu pobre coração 
A gruta dessa paixão. 
 
Não tem mais perdão 
Abra seu coração 
Sei que vai chorar 
Quando o amor destravar. 
 
Porque não me ligou 
Quando te procurei 
E a paixão encontrei 
Quando te toquei. 
 
Qual é a chave?  
Qual é o segredo? 
Que abre as portas do teu coração?    refrão 
Qual é a razão?  
Qual é o sentido? 
De você tê-lo trancado. 
 
Ó coração mal tratado 
De um amor abandonado 
De uma dor imponderável 
Pela amada abandonado. 
 
Qual é a razão?  
Qual é o sentido? 
De você tê-lo trancado.       refrão 
Abra o seu coração 
E viva essa paixão. 
 
Qual é a chave?  
Qual é o segredo? 
Que abre as portas do teu coração?    refrão 
Para que eu possa adentrar 
No céu de sua alma. 
 
Alce-me ao alto céu 
Para que eu possa 
Viver nas nuvens 
Ao lado do ser amado. 

 
 
 

https://youtu.be/3BgT0JYt5ME
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138 - Open Your Heart 
https://youtu.be/PFFU2kHRM4k 

 
Oh those fetters  
that you chained  
my poor heart  
to the cave of this passion. 
 
there is no more forgiveness 
Open your heart 
I know you will cry 
When love unlocks. 
 
Why didn’t you call me? 
When I looked for you 
And the passion I found 
When I touched you. 
 
What is the key?  
What is the secret? 
That opens the doors of your heart; 
What is the reason? 
What is the point  
of you having locked up? 
 
O mistreat heart 
Of an abandoned love 
Of an imponderable pain 
By the abandoned beloved. 
 
What is the reason? 
What is the meaning? 
That you locked it up. 
Open your heart  
and live this passion. 
 
What is the key? 
What is the secret? 
What opens the doors of your heart? 
so i can enter 
In the heaven of your soul. 
 
Lift me to the high sky 
So I can 
Live in the clouds 
Beside the loved being.  
 
 
 

https://youtu.be/PFFU2kHRM4k
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139 - Me Faça de Capacho 
https://youtu.be/QQ0LVDlKFlo 

 
Finja que não me vê 
Me maltrate. Me despreze; 
Pise e passe por cima de mim ................................................. Refrão 
Mas não saia do meu caminho. 
 
Ponha-me na porta de casa 
Passe por cima 
Diga que não me ama ............................................................... Refrão 
Me faça de capacho. 
 
Sei que és difícil 
Que não dá mole 
Que contigo o jogo é duro ......................................................... refrão 
Mas eu sou cowboy. 
 
Pense que tenho medo 
Que estou de rodeio 
Mas sou fera astuta  ............................................................... refrão 
Esperando a hora certa de atacar. 
 
Ah! Esta potranca indomada 
Até parece uma ingrata 
Pedindo para ser dominada ...................................................... Refrão 
Pedindo para ser amada. 
 
Estou de guarda, 
Esperando-a abaixar a guarda, 
Abrir uma fresta no coração, 
Para ser completamente dominada. 
Me aguarde! Será completamente dominada. 
 
Pisa! Pule em cima de mim. 
Finja que não me vê 
Me maltrate, me despreze 
Pise e passe por cima de mim ................................................... Refrão 
Mas não saia do meu caminho. 
 
Ponha-me na porta de casa 
Passe por cima 
Diga que não me ama ............................................................... Refrão 
Me faça de capacho. 
 
Ai este amor bandido! 
Que quer roubar-lhe um beijo, 
Ser eterno passageiro,  ................................................................ Refrão 
Do destino de te amar. 

https://youtu.be/QQ0LVDlKFlo
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140 - Make me a doormat 
https://youtu.be/QDZxNBFauls 

 
Pretend you don't see me 
Mistreat me. Despise me; 
Step on and over me 
But don't get out of my way. 
 
Put me at the door, 
Pass over, 
Say you don't love me, 
Make me a doormat. 
 
I know you are difficult, 
That can't be done, 
That the game is tough with you, 
But I am cowboy. 
 
Think I'm afraid 
That I'm surrounding you 
But I'm a cunning beast 
Waiting for the right time to attack. 
 
Ah! This untamed filly, 
It even seems ungrateful, 
Asking to be dominated, 
Asking to be loved. 
 
I'm on guard, 
Waiting for her to let her guard down, 
Open a crack in the heart, 
To be completely dominated. 
Wait! She will be completely dominated. 
 
Step on! Jump on top of me. 
Pretend you don't see me, 
Mistreat me, despise me, 
Step on and walk over me .............................................. ........ Chorus 
But don't get out of my way. 
 
Put me at the door, 
Pass over, 
Say you don't love me, 
Make me a doormat. 
 
Oh! This bandit love! 
Who wants to steal a kiss, 
To be an eternal passenger, 
Of the fate to love you. 

https://youtu.be/QDZxNBFauls


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

211 
 

141 - Amor ioiô 
https://youtu.be/FJVq7joYpe8 

 
O que pensa que está fazendo? 
Neste vai prá, depois volta prá cá, 
Não tem coragem de me largar, 
Mas também não quer ficar. 
 
Esse amor chiclete, 
Estica e encolhe,  ........................................................... Refrão 
Quando penso que estou livre, 
Está preso no meu pé. 
 
Volta para mim 
Cansei de ficar .......................................................... Refrão 
Não sou ioiô 
Nesse vai prá lá, vai prá cá;  
 
Volta para mim 
Atende o celular .......................................................... Refrão 
Para de brincar 
Que não quer namorar.   
 
Volta para mim 
Não deixe esfriar  
Nesse vai e volta 
O amor requentar. 
 
Ai! Esse amor ioiô 
Vai prá lá, vem prá cá; ...................................................... Refrão 
Nas cordas do destino 
Você está a brincar. 
 
Ai! Esse meu mô 
Que não sabe ficar .......................................................... Refrão 
Fica me enrolando 
Nesse amor ioiô. 
 
Não dá mais para ficar, 
Nesse vai prá lá, vem pra cá, 
Nesse estica, recolhe, ......................................................... Refrão 
Nesse medo de ficar. 
 
Volta para mim 
Cansei de ficar, .......................................................... Refrão 
Não sou ioiô 
Nesse vai prá lá, vai prá cá; 
 

https://youtu.be/FJVq7joYpe8
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Esse amor chiclete, 
Estica e encolhe,  ........................................................... Refrão 
Quando penso que estou livre, 
Está preso no meu pé. 
  
Volta para mim 
Atende o celular 
Para de brincar ........................................................ Refrão 
Que não quer namorar. 
 

 ----------------------------------- Versão 17/10/2021 ----------------------- 
Bossa nova moderna 
Se Sertaneja - Estilo Naiara Azevedo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142 - Yo-Yo Love 
https://youtu.be/JhYystL3cIc 

 
What do you think you are doing? 
In this leave me, then comes back, 
You don't have the courage to leave me, 
But you don't want to stay either. 
 
This gum love, 
stretches and shrinks, ......................................................... Refrain 
When I think I'm free, 
It's stuck in my foot. 
 
Come back to me 
I'm tired of staying ......................................................... Refrain 
I'm not yo-yo 
In this go out and come back; 
 
Come back to me 
Answer the cell phone ......................................................... Refrain 
Stop joking 
Who doesn't want to fall in love? 
 
Come back to me, 
Don’t let it cool down, 

https://youtu.be/JhYystL3cIc
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In this one comes and goes 
Don't left the relationship chill. 
 
Hei! This yo-yo love 
Go there, come here; 
You are kidding ,  
On the ropes of fate. 
 
Hei! This my love 
Who does not know how to stay .................................. ............ Refrain 
Keep delaying me 
In this yo-yo love. 
 
I can't stay any longer, 
In this go out, and come back, 
In it collects, this stretch ......................................................... Refrain 
In this fear of staying. 
 
Come back to me 
I'm tired of staying 
I'm not yo-yo 
This go out and come back; 
 
This gum love, 
Stretches and shrinks, 
When I think I'm free, 
It's stuck in my foot. 
 
Come back to me 
Answer the cell phone 
Stop joking 
Who doesn't want to fall in love?  
 

Back ground – 10:30 - https://www.youtube.com/watch?v=tSp1nWbUGc8 
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143 - Amor de Papel Passado 
https://youtu.be/stfHA18_1nw 

 
Você rasgou meu coração 
Pensou que tudo era ilusão .......................................... Refrão 
No bar me abandonou 
Só porque ela ma abraçou. 
 
Agora não tem perdão 
Pode orar e até chorar ............................................... Refrão 
Dizer que tem razão 
Mas não vou te perdoar. 
Não vou te perdoar. 
 
Não sou sangue quente, 
Era que o amor era de verdade, 
E a dor calou lá dentro, ............................................... Refrão 
Feriu os meus sentimentos. 
 
Amor de papel passado 
É para toda eternidade ............................................... Refrão 
Não pode ser rasgado 
Muito menos perdoado. 
 
No meu contrato 
Não cabiam maus tratos ............................................... Refrão 
Nem a angustia da duvida 
De não ser amado. 
 
Você rasgou meu coração 
Pensou que tudo era ilusão .........................................Refrão 
No bar me abandonou, 
Me abandonou, me deixou, 
Só porque ela ma abraçou. 
 
Não confiou, não acreditou, 
Tudo é ilusão, 
Quando não se com os olhos, ............................................... Refrão 
Com os olhos do coração. 
 
Amor de papel passado 
É para toda eternidade ............................................... Refrão 
Não pode ser rasgado 
Muito menos perdoado. 
 
Nem tudo é ilusão, 
Se me amasse de coração, 
Não teria idas nem vindas, 
Nem se perdido na multidão. 

https://youtu.be/stfHA18_1nw
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Não teria se perdido na multidão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 - Love Written on Paper 
https://youtu.be/fB_eSoQ_ykU 

 
You ripped my heart, 
Thought it was all illusion, 
All are illusions, 
Abandoned me at the bar 
Just because she hugged me. 
 
Now there is no forgiveness, 
You can pray and even cry, ………………………………………………. Refrain 
Can cry, 
Say you're right, 
But I won't forgive you. 
(Never will forgive you) 
 
I'm not hot blooded, 
It was that love was real, 
And the pain hurt inside, ………………………………………………. Refrain 
It hurt my feelings. 
 
Love written on paper, 
Is for all eternity, 
Cannot be ripped, ………………………………………………. Refrain 
Much less forgiven. 
 
In my contract  
There was no room for mistreatment, 
Nor the anguish of the doubt ………………………………………. Refrain 
of not being loved. 
 
You ripped my heart, 
Thought it was all illusion, 
All are illusions, 
Abandoned me at the bar, 
Abandoned me, left me, 

https://youtu.be/fB_eSoQ_ykU
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Just because she hugged me. 
 
You didn't trust, didn't believe, 
Everything is an illusion ………………………………………………. Refrain 
When you don't see with the eyes, 
With the eyes of the heart. 
 
Love written on paper, 
Is for all eternity, 
Cannot be ripped, 
Much less forgiven. 
 
Not everything is an illusion 
If you loved me with your heart, ………………………………………………. Refrain 
You wouldn't have been coming or going  
Or getting lost in the crowd. 
 
You wouldn’t getting lost in the crowd. 
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145 - Linda aos 20, Maravilhosa aos 30 e Exuberante aos 40 
https://youtu.be/FnNrrPinbro 

 
Te amei desde a primeira vez 
Quando te encontrei,  .................................................Refrão 
Amor de menina, amor juvenil, 
Desabrochando em flor. 
 
Tudo era muito simples, 
Gostava de fazer caminhadas, ..........................................Refrão 
Saíamos junto com a moçada, 
Só queria fazer amor. 
 
Morena menina  
Porque razão me encantou?.................................................Refrão 
Logo depois me deixou 
E lá no fundo ficou. 
 
Está brincando comigo! 
Apareceu novamente .................................................Refrão 
Assim de repente 
Ressurgiu o amor. 
 
Era linda aos 20,  
Agora maravilhosa aos 30, 
Mais do que charmosa 
Que mulher fogosa. 
 
Me apaixonei por uma doidona, 
Só queria viver, 
Não havia nem futuro nem passado, 
Tudo se resumia em viver o presente. 
 
Que bela companhia 
Vou viajar com você. 
Como é bela esta vida, 
De estar ao lado de você. 
 
Morena menina! 
Mulher de minha vida!  
Porque razão me encantou?.................................................Refrão 
Logo depois me deixou, 
E lá no fundo ficou. 
 
Está brincando comigo? 
Apareceu novamente .................................................Refrão 
Assim derrepente,  
Ressurgiu o amor. 

https://youtu.be/FnNrrPinbro
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Maravilhosa aos 30, 
Mas exuberante aos 40, 
Mulher fogosa e madura, 
Excelente companhia. 
 
Vou levá-la para casa, 
Para morar comigo, 
Deixe de frescura, 
Que vai dormir em quartos separado. 
Deixe de frescura. 
 
Aos 20 curtíamos caminhadas, 
Fazíamos escaladas, 
Viajávamos de mochileiros, 
Em albergues ficávamos. 
 
Agora só anda de avião, 
Só gosta de jantar fora, 
E tenho que pegá-la em casa. 
Agora não tem jeito, 
Estou apaixonado. 
 
Kkkkk.  De Mello 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i1Pg9IVYdR4 
https://www.youtube.com/watch?v=OGBtH-uKJ8g 
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146 - Beautiful at 20, Wonderful at 30 and Exuberant at 40 
https://youtu.be/urJl-xgN_k0 

 
I loved you from the first time, 
When I found you, 
Youthful love 
Bursting with life and joy. 
 
Everything was very simple, 
She love to go hiking, 
We went out together with the folks, 
She just wanted to make love. 
 
Blue eyed brunette,  
Why did you enchant me? 
Soon after you left me, 
But deep inside you stayed. 
 
You are kidding with me, 
Appeared again, 
Just like that, 
Love rekindled. 
 
She was beautiful at 20 
Now wonderful at 30 
more than charming 
What a fiery woman. 
 
I fall in love with a crazy woman, 
She just wants live, 
For her there is no past or future, 
She summed up all in living the present. 
 
What a beautiful company 
I will travel with you. 
How beautiful is this life 
To be beside you. 
 
Blue eyed brunette,  
Why did you enchant me? 
Soon after you left me 
But deep inside you stayed. 
 
You are kidding with me, 
Appeared again, 
Just like that, 
Love rekindled. 
 
Wonderful at 30 

https://youtu.be/urJl-xgN_k0
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But exuberant at 40 
Fiery and mature woman 
Excellent company. 
 
I will take her to my house 
To live with me 
Stop teasing 
That will sleep in separate bedrooms. 
 
At 20 we enjoyed tracking, 
We did climbs, 
We traveled backpackers, 
We stayed in hostels. 
 
Now only ride by plane, 
Just like to dine out, 
And I have to pick her up at home. 
Now there is no way, 
I'm fall in love with you. 
 
Kkkkkk  de Mello 

 
 
Back ground - Madison Beer – Blue - https://www.youtube.com/watch?v=44bv01oqG2A 
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147 - Ciúmes! Só na medida certa. 
(Estilo “A culpa é do meu grau”) - https://youtu.be/ogakh2SsGew 

 
Ai! Esse ramerrão 
Não dá mais não ........................................................Refrão 
Eu digo sim 
Não dá mais não 
 
Essa vidinha 
Toda certinha 
Eu nesse triste papel ...................................................Refrão 
De ser o maridão. 
De ser seu maridão. 
 
Quero ser mais! 
Quero ser seu amante ..................................................Refrão 
Seu eterno namorado 
Para estar sempre ao seu lado. 
 
Vamos requentar a relação 
Finja estar com ciúmes 
Não tem problema não .......................................................Refrão 
Farei de conta 
Que estou muito irritado. 
 
Mas não exagera não 
Ciúme é como pimenta ........................................................Refrão 
Se exagerar na medida 
Põe fogo na relação. 
 
Mas não exagera não 
Ciúme é como uma mordida 
Mordida na medida certa ...................................................Refrão 
Não deixa marca não. 
 
Amor é sentimento de posse 
A posse do bem amado 
É o tempero da vida ........................................................Refrão 
Somente em pitadinhas. 
 
Finja estar com ciúmes 
Não tem problema não 
Farei de conta 
Que estou muito irritado. 
 
Quero que teus beijos 
Ardam em minha boca 
Requentados com pitadinhas 
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De ciumeiras femininas. 
 
Ai! Estas ciumeiras femininas 
Que me tiram a razão ....................................................Refrão 
A catarei pelo cangote 
E arremessarei no cochão. 
 
Ai! Meu Deus. 
A arremessarei no cochão. 
Olharei nos fundos dos olhos ...................................Refrão 
A tomarei nos meus braços, 
No meio dos amasso, 
E nem quero perdão. 
 

 
 
 
 
 
 

149 - Jealousy! Just in the right measure. 
https://youtu.be/-gd5ZLxWn2g 

 
Hei! This routine, 
It's not possible anymore 
I say: impossible!  
It's not possible anymore. 
 
This little life 
all right 
I in this fool role. .................................................. ....... Refrain 
To be the hubby. 
To be your husband. 
 
I want to be more! 
I want to be your lover, .................................................. ....... Refrain 
Your eternal boyfriend 
Always by your side. 
 
Let's rehash the relationship, 
Pretend to be jealous, .................................................. ....... Refrain 
No problem 
I will pretend 
That I am very upset. 
 
But don't overact. 
Jealousy is like pepper, 
If you overact the measure, 
It sets fire to the relationship. .................................................. ....... Refrain 

https://youtu.be/-gd5ZLxWn2g
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You need find the right measure. 
 
I want make a relation into your ship. 
Browse in your dreams. .................................................. ....... Refrain 
Get on your ship. 
Defraud the candles of the imagination. 
 
But don't overact. 
Jealousy is like a bite. .................................................. ....... Refrain 
Bite in the right rate, 
Does not leave a mark. 
 
Love is a feeling of possession 
Possession of the beloved .................................................. ....... Refrain 
It’s the spice of life 
Only in little bits. 
 
Pretend to be jealous 
No problem 
I will pretend .................................................. ....... Refrain 
That I am very angry. 
 
I want your kisses, 
Burn in my mouth, 
Reheated with a pinch .................................................. ....... Refrain 
Of female jealousies. 
 
Hei! These female jealousies 
That takes my reason out .................................................. ....... Refrain 
I'll pick her up by the scruff 
And I'll throw her into the mattress. 
 
Hei! My God. 
I'll hurl you into the scruff. 
I'll look into the back of the eyes .................................................. ....... Refrain 
I will take her in my arms, 
In the middle of making out, 
And I don't even want forgiveness. 
 
My love! Jealousy! Just in the right measure. 
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149 - Se Abrires a Porta (20/09/2018) 
https://youtu.be/9g2JgDpZPf4 

 
Sempre te amei 
Nunca te esquecerei 
Como podes pensar .................................................Refrão 
Que era passageiro. 
 
Nunca pude entrar 
Em sua morada ...........................................................Refrão 
Sabias que a amava 
Não quis ser minha namorada. 
 
Virou-me as costas 
Deixou-me do lado de fora ..............................................Refrão 
Mas não vou à forra 
Este amor me devora. 
 
Se abrires a porta, ah, ah 
Estarei de volta;  .................................................Refrão 
Se abrires a porta, ah, ah 
O amor retorna. 
 
Novamente te amarei 
De todo meu coração .................................................Refrão 
Não é apenas uma canção 
Muito menos ilusão. 
 
Se abrires a porta, ah, ah 
Em sua vida entrarei; .................................................Refrão 
Se abrires a porta, ah, ah 
Contigo viverei. 
 
Se abrires a porta, ah, ah 
Será minha namorada; .................................................Refrão 
Se abrires a porta, ah, ah 
Serás sempre amada. 
 
Contigo sempre estarei 
Ao seu lado viverei .................................................Refrão 
Esse simples amor 
Que eu te darei. 
 
Já estou à porta, ah, ah 
Esperando por você; .................................................Refrão 
Já estou à porta, ah, ah 
Esperando por você; 
 

https://youtu.be/9g2JgDpZPf4
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Não é apenas uma canção 
Muito menos ilusão. 
Amor não é ilusão. 
 
 

 
 
 
 
 
 

150 - If You Open the Door 
https://youtu.be/DojKSnh6oEs 

 
I always loved you, 
Never forget you, 
How can you think, ...................................................................Refrain 
That it was ephemeral. 
Pure love cannot be perishable. 
 
I could never enter, 
At your address, 
Did you know I loved you, 
You didn't want to be my girlfriend. 
 
Turned your back on me, 
You left me out ................................................. ....................... Refrain 
I will not get revenge, 
It’s not a revenge, 
This love devours me. 
 
If you open the door, 
I'll be back; ..................................................... .................Refrain 
If you open the door, 
Love returns. 
Love reborn, 
 
I will love you again, 
With all my heart, 
It's not just a song, .................................................. .................Refrain 
Much less illusion. 
 
If you open the door,  
I will enter your life, ............................................... .................Refrain 
If you open the door,  
I will live with you. 
 
If you open the door,  

https://youtu.be/DojKSnh6oEs
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You will be my girlfriend; 
If you open the door, ............................................. .................Refrain 
You will always be loved. 
 
I will always be with you, 
By your side I will live, 
This simple love, ..................................................... .................Refrain 
That I will give for you. 
 
I'm already at the door,  
Waiting for you; ....................................................... ........ Refrain 
I'm already at the door, 
Waiting for you; 
 
It's not just a song 
Much less illusion. 
Love is not an illusion. 
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151 - Cansei de Te Flertar 
https://youtu.be/ArU16TQe5js 

Best version - https://youtu.be/PKM3YKl2hgI 
 

 
Cansei de te flertar 
A espera de um olhar 
Para poder me aproximar ................................................Refrão 
Vou pegar seu celular. 
 
Não finja que não me viu 
Pensa que não vi ...........................................................Refrão 
Suas amigas estão a me vigiar 
Mas não vai colar. 
 
Sei que és romântica 
Quer mais do que namorar 
Por isto estou a sua caça ...............................................Refrão 
Um grande amor vai rolar. 
 
Venha um pouco para cá 
Para eu poder chegar 
Vou chegar de mansinho 
Para você me pegar. 
 
Mas ela não aguentou a pressão 
Arrebentou o coração ...................................................Refrão 
Jogou-se nos meus braços  
E fomos direto para os amasso. 
 
Ela cantou comigo 
Em perfeita sintonia ...................................................Refrão 
Os refrãos de amor  
Daquela melodia. 
 
Ela é o meu amor 
Seu olhar me conquistou 
Presa aos meus braços ..............................................Refrão 
De rosto colado. 
 
Ela cantou comigo 
Em perfeita sintonia ...................................................Refrão 
Os refrãos de amor  
Daquela melodia. 
 
Ela é o meu amor 
Seu olhar me conquistou 
Presa aos meus braços ..............................................Refrão 
De rosto colado. 

https://youtu.be/PKM3YKl2hgI
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E o palco girava 
Ela nos meus braços 
Seus olhos brilhavam ..............................................Refrão 
De terno amor. 
 
As estrelas se misturavam 
Ao brilho de seus olhos ...................................................Refrão 
Refletindo o meu rosto 
Do mais puro amor. 
 
Oh puro amor! 

 
 
 
 
 
 
 

152 - I'm Tired of Flirting with You 
https://youtu.be/cEOMaR8T9i4 

 
I'm tired of flirting with you,  
Waiting for a look,  
So I can get closer, .............................. .................................... Refrain 
I'll get your cell phone. 
 
Don’t pretend you didn't see me, 
Think I didn't see, 
Your friends are watching me, 
But it won't work. 
 
I know you are romantic, 
want more than dating, 
That's why I'm hunting you ............... ................................................... Refrain 
A great love will roll. 
 
Come here a little, 
So I can arrive, .............................. ................................................. Refrain 
I'll arrive quietly, 
For you to catch me. 
 
But she couldn't stand the pressure, 
She broke my heart .................................... ................................ ..... Refrain 
She threw herself in my arms, 
And we went straight to the kisses. 
 
She sang with me, 

https://youtu.be/cEOMaR8T9i4
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In perfect tune, ...................... ......................................................... Refrain 
The love refrains,  
Of that melody. 
 
She is my love, 
Your look won me over, 
Enlaced in my arms, ..................... ...................................................... Refrain 
Face-to-face. Eye to eye. 
 
She sang with me, 
In perfect tune,  
The love refrains,  
Of that melody. 
 
She is my love, 
Your look won me over, 
Enlaced in my arms,  
Face-to-face. Eye to eye. 
 
And the stage swing, 
She in my arms, ..................... ...................................................... Refrain 
Her eyes shone,  
With tender love. 
 
The stars mixed up,  
With the glow of her eyes, 
Reflecting my face, ..................... ...................................................... Refrain 
From the purest love. 
 
Oh pure love! 
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153 - Vamos de Sertanejo 
https://youtu.be/JDP2gvEeuAA 

 
Estou indo te pegar 
Vai se arrumar 
Deixe de enrolação ...................................................Refrão 
Vamos sair para dançar. 
 
Que insegurança é essa 
Para se vestir? 
Não precisa competir ...................................................Refrão 
Vamos sair prá namorar. 
 
Todo esse joguinho 
É só para te molhar; ...................................................Refrão 
Na verdade eu quero mesmo 
É só o teu olhar. 
É curtir o seu olhar. 
 
Não precisa fazer tanta manha 
Nem de todas essas artimanhas 
É só assumir este amor ...............................................Refrão 
Que lhe deixa louca. 
 
Hoje vamos arrasar 
Eu e você na arena a dançar 
Esta noite vai arrebentar ...............................................Refrão 
Estes seus cabelos a voar. 
Seus cabelos a voar. 
 
Hoje vamos arrasar 
Eu e você na arena a dançar 
Esta noite vai arrebentar 
Estes seus cabelos a voar. 
Seus cabelos a voar. 
 
Vou lhe dar um puxão 
Em minha direção ...................................................Refrão 
Para aos meus braços se jogar. 
Para aos meus braços se jogar. 
 
Segurar-lhe-ei pelas mãos 
Lhe farei rodopiar ...................................................Refrão 
A abraçarei ora de frente 
E ora por trás. 
 
Segurar-lhe-ei pelas mãos 
Farei-lhe rodopiar 
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A abraçarei ora de frente 
E ora por trás. 
 
Ponha as inseguranças de lado 
E se deixe levar. ..........................................................Refrão 
Ponha as indecisões de lado 
E se deixe levar. 
 
Para minha casa vou te levar. Vou te levar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

154 - Tonight we are going to Country 
https://youtu.be/cvw9M-yRvuw 

 
I'm going to get you 
Go get ready 
Stop stalling 
Let's go dancing. 
 
What is this insecurity  
to get dressed? 
no need to compete 
Let's go out to date. 
 
All this little game 
It's just to get you wet; 
In fact, I really just want your look. 
To see your face shinning.  
 
You don't need to be so tricky 
Not of all these tricks 
Just assume this love 
That makes you crazy. 
 
Today we will rock 
you and me in the arena dancing 
Tonight will break 
These hairs flying. 
Yours hairs flying. 
 
Today we will rock 
You and me in the ballroom, 

https://youtu.be/cvw9M-yRvuw
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Tonight will break 
Yours hairs flying. 
Yours hairs flying. 
 
I'll give you a pull towards me 
To my arms throw yourself. 
To my arms throw yourself. 
 
I will hold you by the hands 
I will make you spin................................................... ....Chorus 
I will embrace you  
Now from the front  
and now from behind. In my hands 
 
I will hold you by the hands 
I will make you spin................................................... ....Chorus 
I will embrace her  
Now from the front  
and now from behind. 
 
Put the insecurities aside 
And let yourself go. ........................................................ ........Chorus 
Put the indecision aside 
And let yourself go. 
 
I'll take you to my house. 
I'll take you. 
 

 
Back music – 11:00 - https://www.youtube.com/watch?v=pQpgKN0cyzg 
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156 – Real Love or Love is Real? 
https://youtu.be/39xP6njTlfU 

 
In the other side of ocean, 
In a Kingdom far away, 
Women were looking for true love. 
But the Love is real? 
If it’s real where would it be hiding? 
In the Queen Kingdom  
There is only one Real Love. 
Real Love or the love is real? 
That is the question. 
 
Where simple women, 
Live the common love, 
In the art of surviving, 
Of giving and receiving life, 
Without being able to live the Real Love. 
Or is it the Ideal Love? 
In the Queen's Kingdom could ideal love be Real? 
 
How a so simple matter, 
A so simple task, 
Deserve so much attention, 
Of men and women? 
 
Occupy so many spaces in the life, 
An abstract thing, 
A matter of believe, 
Something that must be trusted. 
 
Or Love, you are real? 
Why we need you, 
Why we can’t live without you, 
Without yours dreams, 
Fantasy, smell and tales. 
 
Oh true love! 
So simple, so real, 
That pervades our lives. 
That puts a reason in existence. 
 
The existence of the love, 
The existence of the life, 
So simple, so real, 
No required of proofs. 
Of love's proofs. 
 
In the inner kingdom, 

https://youtu.be/39xP6njTlfU
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The love’s kingdom, 
There is only one Queen, 
Only one princess, 
Only the one clothed  
In the ethereal wings of imagination. 
From true fairy tales. 
From the castles of dreams. 
 
The Commons can’t transform 
The true love in Real Love. 
 
I know my Queen! 
There is one Real Love. 
What can I do? 
Please………. 
Open the cell of Real Love. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZTrrc6Ni5eM 

sad emotional piano - https://www.youtube.com/watch?v=PLQvm6mbg9U 
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157 - Toda Estilosa! 
https://youtu.be/FhJSlxKTtuI 

 
Eu prometi! Sei que prometi. 
Mas e daí! Já vou te pegar. 
Pare de reclamar. 
Já estou chegando. 
 
Ela age sempre assim,  
Ela vai me deixar esperando  
Do lado de fora. 
Para sentir-se valorizada. .......................................Refrão 
 
Ela adora me irritar 
Para depois pular no meu colo .............................Refrão 
Selar minha boca com seus beijos .........................bis 
E dizer que me ama. 
 
Meu deus! Ela está toda produzida! 
Como ela está linda! 
Vou ter que me esforçar .............................................Refrão 
Vou fingir que vou brigar. 
 
Ai esse jogo do amor! 
Que me inflama e devora, .............................................Refrão 
Não vou aguentar toda a noitada, 
Vou levá-la para cama mais cedo. 
 
Ela está pedindo! 
Veio toda estilosa, .........................................................Refrão 
Não vou aguentar toda a noitada, 
Vou levá-la para cama mais cedo. 
 
Pôs uma blusa semi transparente 
Está toda perfumada, 
Até colocou brincos  
Para que eu não lhe dê umas bocadas. 
 
Tudo é maravilhoso 
O mundo se transforma,  
A noite é uma criança, ...................................................Refrão 
Quando estou ao seu lado. 
 
Ai esse jogo do amor! 
Que me inflama e devora, .............................................Refrão 
Não vou aguentar toda a noitada, 
Vou levá-la para cama mais cedo. 
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 Eu prometi! Sei que prometi. 
Mas e daí! 
Você está toda estilosa! 
Você será minha para sempre. 
 
 

 
 
 
 
 
 

158 - All Stylish 
https://youtu.be/RF7wD9wsnnc 

 
I promise! I know I promised you. 
But no matter!  
I'll get you right away. 
Stop complaining. 
I'm coming soon. 
 
She's always like that,  
She'll leave me  
Waiting outside, …………………………………………………….. Refrain  
To feel valued. 
I’ll always value her. 
 
She loves to annoy me 
To then jump on my lap …………………………………………………….. Refrain 
Seal my mouth with your kisses ................. …………........... bis 
And say she loves me. 
 
My God! She's all made up! 
How beautiful she looks! …………………………………………………….. Refrain 
I will have to make an effort 
I will pretend to fight. 
 
Oh this love game! 
That inflames and devours me, ………………………………………….. Refrain 
I won't make it through the night, 
I'll take her to bed early. 
 
She is asking! 
She came all stylish, …………………………………………………….. Refrain 
I won't make it through the night, 
I'll take her to bed early. 
Next night I’ll take her to bed early. 
 
She put on a semi-transparent blouse 

https://youtu.be/RF7wD9wsnnc
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She's all fragrant, 
Even put earrings 
So I don't give you a few bites. 
 
Everything is wonderful, 
The world changes, …………………………………………………….. Refrain 
The night is a child,  
When I'm by your side. 
 
She  is wonderful, 
The night is a child,  
When I'm by your side. 
 
Oh this love game! 
That inflames and devours me, 
I won't make it through the night, 
I'll take her to bed early. 
I'll take her to bed early that night. 
 
I promise! I know I promised you. 
But no matter! 
You're all stylish! 
You will be mine forever. 
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159 - Noites maravilhosas com você. 
https://youtu.be/NFSlg9y17aU 

 
Quero passar e viver, 
Viver noites maravilhosas, 
Maravilhosas com você. ...................................................... Refrão 
Vou esperar o Sol se esconder 
Para passar a noite com você. 
 
Quero sentir aquela ansiedade, 
De ver o dia se despedir, 
Ao ver o Sol se por, .......................................................... Refrão 
De estar ao seu lado. 
 
Quero ouvir os últimos pios, 
Dos pássaros enamorados, ................................................... Refrão 
Respirar o exalar da relva campestre, 
Em mais um fim de tarde. 
 
Quero estar ao seu lado 
Me recostarei ao seu ouvido .............................................. Refrão 
Só para sussurrar juras de amor. 
Direi juras de amor para você. 
 
Farei de você um pacotinho 
Vamos ficar bem juntinho ................................................... Refrão 
Jogarei seus cabelos  
Para cima do travesseiro 
Me recostarei ao seu lado. 
 
Quero sentir seu perfume 
Tê-la em meus braços, ........................................................ Refrão 
Ficar bem juntinho 
Ficar ao seu lado. 
 
Enrolar mais um pouco, 
Nas primeiras luzes da madrugada, 
Enlaça-la nos meus braços, ................................................. Refrão 
Trazê-la para bem junto do meu corpo. 
 
Quero ver seus olhos brilhar 
Como a estrela da manhã 
Besuntá-la de geleia .............................................. Refrão 
Para poder lhe beijar. 
 
Quero passar e viver, 
Viver noites maravilhosas, 
Maravilhosas com você. 

https://youtu.be/NFSlg9y17aU
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Para poder tê-la plenamente, 
Para poder beijá-la docemente. 
 
Vou beijá-la. 

 
 
 
 
 
 
 
 

160 - Wonderful Nights With You 
https://youtu.be/xGIlYTRIORw 

 
I want to live 
Wonderful nights with you ..................................................Refrain 
I’ll pass wonderful nights with you 
I'll wait for the sun to hide 
To spend the night with you. 
 
I want to feel that eagerness, 
To see the day say goodbye, ..............................................Refrain 
Seeing the sun go down, 
To be by your side. 
 
I want to hear the last songs, 
Of birds in love, 
Breathing the exhalation, ..............................................Refrain 
Of the country grass, 
In another late afternoon. 
 
Day by Day  
I Will wait the Sun hide 
to spend the night with you ..............................................Refrain 
I’ll spend the night with you. 
 
I want stay by your side, 
I will lean against your ear ..............................................Refrain 
and say words of love to you. 
I'll say vows of love to you. 
 
I will make you a little package, 
Let's stay close together, 
I'll throw your hair on the pillow 
I will lean against your side. ..............................................Refrain 
I will lean against your side. 
 

https://youtu.be/xGIlYTRIORw
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I want to smell your perfume 
Have you in my arms, ........................................................Refrain 
Stay very close, 
Stay by your side. 
 
Roll up a little more, 
In the first light of dawn, ..............................................Refrain 
Enfold you in my arms, 
Bring you close to my body. 
 
I wanna see your eyes shine 
As the morning star 
To smear you with jam ..............................................Refrain 
To be able to kiss you. 
 
I want to live 
Wonderful nights with you ..............................................Refrain 
I’ll pass wonderful nights with you; 
In order to have you fully, 
To be able to kiss you sweetly. 
 
I will kiss you. 
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161 - Amor sem Luar 
https://youtu.be/VLOa6PIpK1A 

 
O que será, ah, ah  
Do amor sem o luar; 
É um barco a navegar; ..............................................Refrão 
Perdido no horizonte; 
Sem você para orientar. 
 
O que será, ah, ah 
Desta paixão que está a me queimar; 
Sem poder lhe ter, ... ..............................................Refrão 
E lhe dizer coisas do amor 
Que só você poderia compreender. 
 
O que será, ah, ah 
Desta pobre vidinha  
Sem você perto de mim ..............................................Refrão 
Para me acalentar. 
 
O que será, ah, ah 
Deste pobre amor ..................................................Refrão 
Que queria lhe dar 
E agora vou ter guardar. 
 
O que será, ah, ah 
Para que guardar? 
O amor tem que viver, ..............................................Refrão 
Mas era só para você. 
 
O que será, ah, ah 
Desse romance mal acabado 
Que me deixou em trapos ..............................................Refrão 
De não possuir você. 
 
O que será, ah, ah 
Das noites com luar, ..............................................Refrão 
Sem você para poder cantar, 
Não haverá mais amanhecer. 
 
O que será, ah, ah 
Das ervas do campo, ..............................................Refrão 
Se a dama da noite 
O orvalho não oferecer. 
 
O que será, ah, ah 
Desse amor se você o deixar morrer. 
Este amor não pode morrer. ........................................Refrão 
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162 - Moonless Love 
https://youtu.be/T2KQr3JkIHA  

 
What will be of love  
Without the moonlight? 
It's a boat to sail; ..............................................Chorus 
Lost on the horizon; 
Without your guide. 
 
What will it be 
of this passion?  
That is burning me;  
Without being able to have you  
And tell you things about love  
That only you could understand. 
 
What will it be 
of this poor life?  
without you near me  
to soothe me. 
 
What will it be 
of this poor love?  
I wanted to give you  
and now I'll have to keep. 
Keep inside of my heart. 
 
What will it be? 
Why save? 
Love has to be lived, 
But it was just for you. 
It was fit for you. 
 
What will it be  
of this badly finished romance 
that left me in wipers 
For not owning you. 
 
What will it be? 
Of moonlit nights, ............................................... .Chorus 
Without you to sing, 
There will be no more dawn. 
 
What will it be? 
of the herbs of the field, 
If there is no dew  
to offer the lady of the night 
 

https://youtu.be/T2KQr3JkIHA
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What will it be? 
That love if you let it die. 
This love cannot die. 
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163 - Jogando por ela mais essa Partida 
https://youtu.be/HV2wKz3Btj8 

 
Estou nos campos da vida para conquistá-la; 
Vou pro ataque e ela se defende; 
Armo uma linha de três; 
E ela se fecha em uma de quatro. 
 
Ela faz falta ao meu viver; 
Ela se protege com barreiras; 
Ponho feitiço na pelota; 
E envio ao ângulo certo. 
 
Ela voa como um pássaro; 
E agarra com unhas felinas; 
E joga a esfera de volta; 
Atrás das linhas inimigas. 
 
A vida é um jogo de futebol; 
Nas disputas pelo amor; ........................................................................... Refrão 
Dos dois lados há amigos; 
E cada beijo é um gol. 
 
Em cada partida; 
Extravaso essa paixão; ........................................................................... Refrão 
Que devora meu coração; 
E pulo de emoção. 
 
Armo duas linhas de quatro; 
Ela se ri de minha retranca; 
A encurralo na zaga; 
Ela se defende e esbraveja. 
 
Ela me acerta a canela; 
Eu esbravejo de raiva; ........................................................................... Refrão 
Chuto de bico a esfera; 
E ela nem dá bola. 
 
Ela me põe de escanteio; 
Eu invado a zaga; 
Ela me empurra de volta; ........................................................................... Refrão 
E o árbitro não diz nada. 
 
Ataco pelos flancos; 
Ela dá cabeçada; 
Cruzo as linhas do seu destino; 
Ela reclama de impedimento. 
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A vida é um jogo de futebol; 
Nas disputas pelo amor; ........................................................................... Refrão 
Dos dois lados há amigos; 
E cada beijo é um gol. 
 
Em cada partida; 
Extravaso essa paixão; ........................................................................... Refrão 
Que devora meu coração; 
E pulo de emoção. 
 
Faço uma tabelinha com os amigos; 
E fico com a pelota de frente; 
Chuto certeiro a esfera; 
Ela se desvia em um morrinho. 
 
Observo sua trajetória; 
Nessa parábola a enganar; 
Rezo para ela entrar em seu coração; 
E ela bate em um tufinho; 
E penetra no seu coração devagarzinho. 

 
Meu Deus! Golllllll, 
Penetrou em seu coração bem devagarzinho. 

 
 
 
 
 
 
 

164 - Playing for her one more game 
https://youtu.be/JS4QlqHQLcs 

 
I'm in the fields of life 
Just to win her love; 
I go to attack and she defends herself; 
I set up a line of three; 
And she closed herself into one of four. 
 
She makes lack in my life; 
She closed herself with barriers; 
But it didn't help; 
I put spell on the ball; 
And I deceived her. 
 
She flies like a bird; 
And she grabs it with feline nails; 
And she throws the ball back; 

https://youtu.be/JS4QlqHQLcs
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Behind enemy lines. 
 
I set up two lines of four; 
She laughs at my outburst; 
I corner her in defense; 
She defends herself and raves. 
(You can raves!) 
 
She hits my shin; 
I roar with rage; 
I give a toe kick in the ball; 
And she doesn't even care. 

 
She puts me aside; 
I break into the defense; 
She pushes me back; 
And the referee says nothing. 
(she is kidding with me) 
 
I attack from the flanks; 
She butts; 
I cross the lines of her destiny; 
She complains of offside. 
 
Life is a football game; 
In disputes for love; ………………………………………………..…….. Refrain 
On both sides there are friends; 
And every kiss is a goal. 
 
In every match; 
I pour out that passion; ………………………………………..…….. Refrain 
That devours my heart; 
And jump of emotion. 
 
I bet everything on this match, 
She made it worth nothing, 
She pretended to be uninterested, 
She simulated to be upset, 
She even looked hurt. 
 
I made a table with friends; 
I got in front of ball; 
I made a clear kick in the ball; 
She veered in a hill. 
 
I watch its trajectory; 
In this parable to deceive; 
I pray for it to come into her heart; 
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And it hits a tuft; 
And it penetrates her heart slowly. 
 
And penetrated in her heart very slowly. 
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165 - Um Fundo Suspiro 
https://youtu.be/PVdZc7GzHmI  

 
Pega no corpo calmo do rio 
e dá-lhe o túnel dos ouvidos, 
As margens da imaginação 
e a amplitude da alma. 
 
Deixe o seu sussurrar, 
Adentrar o profundo de sua alma, 
E alimentar as matas e florestas, 
Que emergirem de sua imaginação. 
 
Aproveita-lhe os dedos  
e os braços esguios 
e mistura-o com o timbre 
da tua fala. 
 
Deixe-o carregar o húmus, 
A vida e a substância, 
Através dos vales e campos, 
Fertilizando e abastecendo a alma. 
 
Só assim lhe vais sorver 
os murmúrios da voz 
Só assim lhe vais beber 
a saliva adocicada das águas. 
 
Só assim irás ouvir os cantos dos pássaros, 
Os sons, os murmúrios da relva, 
O canto da cigarra, 
E o gorjear do rouxinol. 
 
Mas podes adentrar na cachoeira, 
Deixar as águas escorrer pelo corpo, 
Sentir calafrios na pele, 
E as massagens das mãos natureza. 
 
Solte a voz forte das cataratas, 
E cante seu amor à natureza, 
Deixe as árvores dançar, 
Ao sabor do som dos ventos. 
 
Pega no corpo vivo do rio 
e dá-lhe o teu 
na eloquência profunda 
de um suspiro. 
De um respirar vivo. 
 
Susana Nunes & de Mello  18 / 2 / 2021 
 
 
 
 

https://youtu.be/PVdZc7GzHmI
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166 - A Deep Sigh 
https://youtu.be/pkV2uyw0EAc 

 
Take the calm body of the river  
and give it the tunnel of ears, 
The margins of the imagination  
and the breadth of the soul. 
 
Let your whisper  
go deep into your soul, 
And feed the woods and forests  
That emerge from your imagination. 
 
Take advantage of her  
Slender fingers and arms 
and mix it with the timbre  
of your speech. 
 
Let him carry the humus, 
Life and substance, 
Through valleys and fields, 
Fertilizing and fueling the soul. 
 
Only then will you sip it 
the murmurs of the voice 
Only then will you drink it 
the sweet spittle of the waters. 
 
Only then will you hear the birdsong, 
The sounds, the murmurs of the grass, 
The cicada song, 
And the singing of the nightingale. 
 
But you can enter the waterfall, 
Let the water run down the body, 
Feel chills on the skin, 
And mother nature hand rubdown. 
 
Unleash the strong voice of the waterfalls, 
And sing your love of nature, 
let the trees dance, 
At the taste of the sound of the winds. 
 
Take the living body of the river 
and give him your 
in deep eloquence 
of a sigh. 
Of a living breath. 

 
Susana Nunes & de Mello  18 / 2 / 2021 
 
  
 
 
 

https://youtu.be/pkV2uyw0EAc
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167 - Fui para as alturas 
https://youtu.be/bQRzr9V6AUA 

 
Encontrei-a no elevador 
Tive medo de olhar nos seus olhos, 
Seu perfume me inundou, 
Sua presença me ofuscou. 
 
O elevador subiu 
E eu com ela, 
Fui parar nas alturas, 
Não queria mais descer. 
 
Fui parar nas alturas 
A porta se abriu, 
Não quis descer, 
Eu queria ficar. 
 
Ficar com você, 
Nas alturas! Naquela loucura, 
Em quatro paredes, 
Só com você! 
 
Pedi seu telefone, 
Seus olhos brilharam, 
De puro amor, 
Era puro amor. 
 
Eu ainda não acreditava, 
Minha cabeça rodava, 
Enquanto meus dedos anotavam, 
Os números do meu amor. 
 
[Os cabelos dela esvoaçavam, 
As nuvens passavam aos seus pés, 
Nossos destinos se entrelaçavam, 
[Como os cabos do elevador.] 
 
Estava nas alturas, 
Ainda não acreditava, 
Que aquela fada, 
Agora era minha amada. 
 
Fui para as alturas, 
Não parava de pensar, 
Em toda aquela loucura, 
Que acabara de fazer. 
 
Para estar perto de você. 
Para ficar com você. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/bQRzr9V6AUA
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168 - I went to the stratosphere 
https://youtu.be/LnnfLINGfVM 

 
It was a beautiful Sunday morning, 
When I find her, 
Beautiful Sunday morning, 
Your face framed with the mountain. 
framed with the mountain 
 
I found her in the cable car, 
I was afraid to look into her eyes, 
Her perfume flooded me, 
Her presence overshadowed me. 
 
The cable car went up 
And I with her, 
I ended up on high, 
I no longer wanted to go down. 
 
I went to the heights 
The door opened, 
I would like to stay, 
I didn’t want to leave. 
 
Stay with you, 
On the heights! in that madness, 
On four walls, 
Only with you! 
 
I asked for her phone, 
Her eyes sparkled, 
Of pure love, 
It was pure love. 
 
Her hair was flying, 
The clouds passed at her feet, 
Our destinies were intertwined, 
Like the cable car cables. 
 
I was on the heights, 
I still didn't believe it, 
That that fairy, 
Now was my beloved. 
 
I went to the heights, 
I kept thinking, 
In all that madness, 
What he had just done. 
 
To be close to you. 
To be with you. 

 
 
31:14 - https://www.youtube.com/watch?v=pQpgKN0cyzg&t=2009s 

 

https://youtu.be/LnnfLINGfVM


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

252 
 

169 - Foi Contigo Que Aprendi 
https://youtu.be/sDVOxfXGWz8 

 
Foi contigo que aprendi 
a linguagem nómada da névoa 
o arqueado nervurado do caudal do rio 
o percurso poderoso da passagem do navio 
o mundo todo que pode caber numa agenda. 
 
Foi contigo que aprendi 
o infinito canto do rouxinol 
o brilho maior da estrela polar 
o espaço da ameia que chama o sorriso 
o tempo da sementeira que roga por Sol. 
 
Foi contigo que aprendi 
A observar o pôr do Sol, 
Andar nas noites de Lua cheia, 
Contemplar os primeiros raios do Sol, 
Observar as estrelas nos dias de Lua Nova. 
 
Foi contigo que aprendi 
Ouvir os sons de uma sinfonia, 
Ver as horas passar acompanhado de um chorinho, 
Curtir as primeiras horas da madrugada, 
Nas praças ou nos sobrados em uma serenata, 
Cantar as dores e os amores em um sertanejo. 
 
Foi contigo que aprendi 
o cheiro primeiro da Primavera 
o doce primevo do suco do fruto 
o eco indelével no vasto do prado 
a rota migrante da andorinha 
o sossegado aconchego da madrugada. 
 
Foi contigo que aprendi,  
Curtir um banho de mar, 
Uma caminhada pelas estepes e montanhas, 
Fazer uma trilha pelos riachos e cachoeiras, 
Sair em cavalgada pelas fazendas e pelas estradas. 
 
Um dia 
quando os anos 
forem aqueles que vemos agora lá longe 
vais saber e vais sentir 
tudo o que contigo eu aprendi. 
 
e eu sei 
que tudo isso 

https://youtu.be/sDVOxfXGWz8
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vais escutar comigo 
tal e qual assim 
como se o tempo fosse de colibri 
e ainda o tivéssemos aqui. 
 
Susana Nunes & de Mello 

 
 

 
 
 
 
 
 

170 - I learned with you 
https://youtu.be/CJ55Q7W2Wc4 

 
 

I learned with you 
the wandering language of fog 
the ribbed arch of the river's flow 
the mighty course of the ship's passage 
the whole world that can fit into a schedule. 
 
I learned with you  
the infinite song of the nightingale 
the greater brightness of the polar star 
the space of the portrait that calls the smile 
the time of sowing that prays for Sun. 
 
I learned with you 
To watch the sunset, 
Walking on full moon nights, 
Watch the first rays of the sun, 
Stargazing on New Moon days. 
 
I learned with you 
Hear the sounds of a symphony, 
Watch the time pass accompanied by a chill song, 
Enjoy the early hours of the night, 
In the squares or in the houses in a soul, 
Singing the pains and loves in a country song. 
 
I learned with you 
the first smell of spring 
the primeval sweet of the fruit juice 
the indelible echo in the vast meadow 
the swallow's migrant route 
the peaceful warmth of dawn. 

https://youtu.be/CJ55Q7W2Wc4
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I learned with you 
Enjoy a swim in the sea, 
A walk through the steppes and mountains, 
Take a trail through streams and waterfalls, 
Go on horseback through the farms and along the roads. 
 
One day 
when the years 
are those we see now far away 
you will know and you will feel 
everything I learned from you. 
 
I know 
that all this 
you will listen with me 
such and what so 
like hummingbird time 
and we still had it here. 

 
Susana Nunes & de Mello 
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171 - Eu de Roxo ela de Rosa. 
https://youtu.be/5Ji5mGKbDZI 

 
Hoje a coisa vai pegar; 
Ela veio com aquele olhar, ......................... ............. ........................Refrão 
Vou até pirar, 
Com aqueles trejeitos. 
 
Aqueles trejeitos, 
Meu deus, não têm mais jeito, 
Ela me fisgou, ou, ou ........................... ............. ................................Refrão 
Caiu na rede é peixe. 
 
Eu estou de roxo, 
Ela toda de rosa, ...................... ............. .....................................Refrão 
Oh, minha nossa, 
Hoje a coisa vai rolar. 
Hoje a coisa vai rolar. 
 
A lua está nascendo, 
Toda vermelho púrpura, .................. ............. ....................................Refrão 
Convidando-nos para namorar, 
Hoje vamos namorar, ah, ah. 
 
Hoje vamos namorar, 
Roubei os seus beijos, ....................... ....................................Refrão 
Desmanchei os seus cabelos, 
Me desmanchei com o seu olhar. 
 
Ai! aquele olhar, 
O seu olhar ao luar, ........................ ............. ...................................Refrão 
Está a me encantar, 
O suor descendo pelo corpo, 
Está a me beijar. 
 
Eu estou de roxo, 
Ela toda de rosa, ............................. ............. ....................................Refrão 
Oh, minha nossa, 
Hoje a coisa vai rolar. 
Hoje a coisa vai rolar. 
 
Quero ver o sol nascer, 
Estar com você, 
Colado ao seu corpo, ....................... ............. ....................................Refrão 
Esta noite até o amanhecer. 
 
Quero estar com você, ..................... ............. ......................................Refrão 
Não quero pensar no amanhã, 
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Nem no ano que vem, 
Pois vou acordar com você. 
 
Ao amanhecer estarei com você. 
Ficarei com você. 
 
 
 
 
 
 
 
 

172 - I’m in the Country and she in the Cowgirl style. 
https://youtu.be/7uG19GtltOQ 

 
Today the thing is going to take place; 
She came up with that look, ............................................. Refrain 
I'll even freak out, 
With those grimaces. 
 
Those grimaces, 
My god, there's no way anymore, 
She enchanted me, 
Fell in the net is fish. ………………………………..……………… bis 
 
I’m in the Country, 
And she in the Cowgirl style ............................................. Refrain 
Oh my God, 
Today the thing will happen. 
Today the thing will happen. 
 
The moon is rising  
All purple red, 
Inviting us to date, .............................................................. Refrain 
Today we are going to date. 
 
Today we are going to date, 
I stole your kisses, ………….............................................. Refrain 
I undid your hair, 
I fell apart with your look. 
 
Wow! That look, 
His gaze in the moonlight  
Is enchanting me, 
The sweat running down the body, 
She is kissing me. ………………………………………………….…………. bis 
 
I’m in the Country style, 

https://youtu.be/7uG19GtltOQ
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And she in the Cowgirl style 
Oh my God, 
Today the thing will happen. 
Today the thing will happen. 
 
I want to see the sun rise, 
Being with you, 
Glued to your body, 
Tonight until dawn. 
 
I want to be with you, 
I don't want to think about tomorrow, 
Not even next year, 
I will wake up with you. 
 
At dawn I will be with you. 
I will stay with you. 

 
9:40 - https://www.youtube.com/watch?v=aAGYDX7j_DM 
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173 - Tecendo Poesias para Você 
https://youtu.be/uVCqTlGKDj0 

 
 
Entrelaçada entre versos 
Brincando de esconder .........................................................Refrão 
Espia e sai voando 
Bordando o bem querer. 
 
Enlaça as linhas no coração 
Abraça com muito ardor .....................................................Refrão 
E escreve com maestria 
Uma poesia de amor. 
 
Numa metamorfose constante 
As letras trocam de lugar ....................................................Refrão 
Dando colorido aos Versos 
Sublinhando as entrelinhas 
Bordando de ponto a ponto 
A imaginação do poeta. 
 
Vai tecendo o destino, 
Que tracei para você, 
Tecido nos mantos do sonhos, ..................................Refrão 
Ganhando vida ao amanhecer, 
E se realizando ao entardecer. 
 
Emoldurado no carvalho, 
Pendurado na parede do quarto, 
Dando colorido ao mobiliário, .......................................Refrão 
Para você não me esquecer. 
 
É um doce viver 
É um doce sonhar ....................................................Refrão 
É a alegria da vida 
É poder poeamar 
 
Há o canto dos passarinhos 
Despertando o amanhecer .........................................Refrão 
A vida é tão bela 
como é bela arte de viver. 
 
De viver o amanhecer 
De acordar ao lado de você, 
Coberto de retalhos ...................................................Refrão 
De poesias que teci para você. 
 
Que as teci para você. 
 

 

Elenice Dorneles & de Mello 
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174 - Weaving Poetry for You 
https://youtu.be/QvDbOoXW6NM (16/11/2021) 

 
Intertwined between verses 
Playing hide-and-seek ..................................................... ..........Refrain 
Spy and fly away 
Weaving the good will. 
 
Enlaces the lines in the heart, 
Embraces them with great passion  
and masterfully writes  
a poem of love. 
 
In a constant metamorphosis  
the letters change places  
Giving color to the Verses 
Underlining between the lines 
Embroidering the poet's imagination  
from point to point. 
 
Weave the destiny I set for you, 
Woven in the robes of dreams, ....................................... Refrain 
Coming to life at dawn, 
And taking place at dusk. 
 
Framed in the Flamboyant, 
Hanging on the bedroom wall, 
Coloring the furniture, ........................................... Refrain 
So you don't forget me. 
You can’t forget me 
 
It’s sweet to live 
It's a sweet dream.................................................... ......Refrain 
It’s the joy of life 
It's power to love. 
 
There is the birdsong 
Awakening the dawn............................................................. Refrain 
Life is so beautiful 
How beautiful the art of living is. 
 
To live the dawn 
To wake up next to you, 
Covered in patchwork ..................................................... ....Refrain 
From poems I wove for you. 
 
That I woven for you. 
 

https://youtu.be/QvDbOoXW6NM
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175 - Assuma esse Amor 
https://youtu.be/A6s_WxH54f4 

 
 
Isso não é coisa de mulher, 
A vida é mesmo assim, ...................................... ..........................Refrão 
Se houvesse somente uma opção, 
Não haveria um destino a escolher. 
 
Destino ingrato, 
De sempre ter que abrir mão, ................................ .......................Refrão 
Daquilo que dói no coração, 
Em troca da razão. 
 
O destino de decidir, 
O que será melhor para você, 
De ter que dá valor, ............................ ..........................................Refrão 
Tem que fazer merecer. 
 
Assuma esse Amor 
Que sempre lhe dei, ........................ ........................................Refrão 
Que lhe toca o coração, 
E que lhe tira a razão. 
 
Assuma esse amor, 
Que a vida é assim, ....................... .........................................Refrão 
É dar um passo atrás, 
Para poder seguir em frente. 
 
Assuma esse amor, 
Para poder escrever com ele, 
Os capítulos desta história, 
Que estás prestes a viver. 
 
Pondere mais uma vez, 
Pese bem a situação, ......................... .......................................Refrão 
Esteja pronta para comprar, 
Esse amor com seu perdão. 
 
A Deusa do amor (Vênus), 
Rege tanto o Touro em mim, 
Como a Balança em você (Libra), 
Para poder equilibrar as forças, 
No bem viver. 
 
Assuma esse amor,  (bis) 
Esse karma da paixão, ..................................................Refrão 
Tudo é uma grande ilusão, 
Para que eu possa orbitar 
Entorno de você. 
 
Venha traçar comigo, 
As linhas deste destino. 
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176 - Take on this Love 
https://youtu.be/sRqmYPclo5Y 

 
Take on this Love 
Come trace with me, 
Fate! The lines of this fate. 
The fate of deciding, 
What’s the better for us. 
 
This isn’t a woman's thing, 
Life is just like that, ..................................................................... Refrain 
If there was only one option, 
There wouldn’t be a fate to choose. 
 
Destiny! Ungrateful destiny  
of always having to give up  
what hurts in the heart  
in exchange for reason. 
 
Deciding! The fate of deciding,  
What will be best for you, 
Of having to give value, ..................................................................Refrain 
You have to earn it. 
 
Love! Assume that love  
That I have always given you  
That touches your heart  
and takes away your reason. 
 
Love! Take on this love, 
That life is like that, ............................................... ....................Refrain 
Taking a step back  
to be able to move forward. 
 
Love! Take on this love  
so that you can write with it,  
the chapters of this story,  
You are about to live. 
 
Ponder once more, 
Weigh the situation well, .................................................. ...................Refrain 
Be ready to buy that love  
With your forgiveness. 
 
The Goddess of love (Venus) 
Rules both the Bull (Taurus) in me, 
And the Balance in you (Libra), 
In order to balance the forces  
in living well. 

https://youtu.be/sRqmYPclo5Y
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Take on this love, (bis) 
This karma of passion, .................................................. .....Refrain 
Everything is a big illusion, 
So I can orbit around you. 
 
With me! Come trace with me, 
The lines of this fate. 
 

 
17:30 - https://www.youtube.com/watch?v=pQpgKN0cyzg 
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177 - Biscoitinhos de Nata 
https://youtu.be/fHVvoU3rD6s 

 
Veja o que esta paixão 
Está lhe a fazer .............................................................Refrão 
O leite que estava guardado 
Pôs-se a talhar. 
 
Mas não se ponha a chorar, 
Pois leite azedado,  .............................................................Refrão 
Não é leite derramado, 
É leite transformado. 
 
Quando ouvir-me chegar, 
Vá pegar o café, .............................................................Refrão 
Com biscoitos e torradas, 
Com a boca molhada, 
Para te beijar, ah, ah 
Para te beijar, ah, ah 
 
Não traga a toalha, 
Pois a quero ensopada, .................................................Refrão 
De biscoitinhos de nata, 
A quero! Como a quero! 
Toda lambuzada. 
 
Se faça de mal criada, 
Para poder mirar 
Nos vossos olhos  
E vê-la me desafiar, ..........................................................Refrão 
Para poder pegá-la pelos cabelos, 
E te beijar, 
Para poder te beijar. 
 
Morder seus lábios, 
Com gosto de nata, .........................................................Refrão 
Molhada de café, ...............................................(bis) 
Para poder te amar. 
 
Na varanda, 
Na copa, na dispensa, 
A te pegar ao vento, ..........................................................Refrão 
Para o quarto te levar. 
 
Deitar ao seu lado, 
Só para poder te olhar, 
Estar a te amar, .............................................................Refrão 
A te tocar, 
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Ficar a te amar. 
 
Não chore o leite talhado, 
Fui talhado para você, 
Cozido no fogo da paixão, 
Escute! Estou a chegar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

178 - Cream cookies 
https://youtu.be/TMKesexvmAA  - 19/11/2021 

 
See what this passion  
is doing to you ............................................. .................... Refrain 
The milk that was stored  
Began to curdle. 
 
But don't cry, 
Because sour milk  
Is not spilled milk,  
It’s transformed essence. (milk). 
 
When you hear me arrive, 
Go get the coffee  
With cookies and toast, 
With a wet mouth  
to kiss you, 
to kiss you. 
 
Don’t bring the towel, 
Because I want you stewed, .................................................. ....Refrain 
Of cream cookies, 
I want you! How I want you! 
All smeared. 
 
Act as you are ungracious, 
To be able to look into your eyes 
And to see her challenge me, ........................................................Refrain 
In order to grab you by the hair  
and kiss you, 
So I can kiss you. 
 

https://youtu.be/TMKesexvmAA
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Biting your lips  
With the taste of cream, …………………………………………………. Refrain 
Wet with coffee, ......................................... .........(bis) 
To be able to love you. 
 
On the porch, 
In the closed, in the pantry, 
Picking you up in the wind  
To take you to the bedroom. 
 
Lie down on your side  
Just so I can look at you, 
To be loving you, .................................................. ................Refrain 
Touching you, 
Staying to love you. 
 
Don't cry for the curdled milk, 
I was fashioned for you, 
Cooked in the fire of passion, 
Listen! I'm coming. 
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179 - Pedra do Campo 
https://youtu.be/hOxVd67zLlc 

 
Estava a te olhar, 
Quando estava a dançar, 
No meio das outras a brilhar, .....................................Refrão 
No luar ao anoitecer. 
 
A cabeça estava a girar, 
Só de vê-la dançar, 
Com os cabelos a voar, .....................................Refrão 
E o meu coração a ferver. 
 
Só queria apreciar. 
Mas fui me apaixonar, ............................................Refrão 
De ver seus olhos a brilhar, 
E minha alma enternecer. 
 
Sua face em luar, 
Estava a brilhar 
No meio do firmamento, 
Para o meu tormento. 
 
Pedra preciosa, 
Encravada no peito, .....................................Refrão 
Se pôs a brilhar, 
Com o Sol a raiar. 
 
Pedra preciosa, 
Escondida no campo, .....................................Refrão 
No meio da relva, 
Se pôs a brilhar. 
 
Como água fresca do regaço, 
Colho em seus beijos, 
Gotas de amor, 
Para saciar meus anseios. 
 
Diamante bruto, 
Lapidado para você, .....................................Refrão 
De dia seu amante, . 
E a noite seu namorado. 
 
Diamante bruto, 
Lapidado para você, .....................................Refrão 
De dia seu namorado, ........ .....................................Bis 
E a noite seu amante. 
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Pedra preciosa  
Vendi tudo para lhe comprar, 
Desenterrei todos os amores, 
Para sua cabeça adornar. 
 
Pedra preciosa do campo, 
Adornada de flores, 
Inunda-me com todos os seus odores, 
Trajada de brilhantes, ..................................................Refrão 
Está a me encantar. 
 
Mulher formosa, 
Está a me encantar, .................................................Refrão 
Vou te agarrar  
E nunca mais soltar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

180 - Field Gemstone 
https://youtu.be/UmJEsNbz26E 

 
I was looking at you  
When you were dancing, 
In the middle of the others shining, ........................................ Refrain 
In the evening moonlight. 
 
The head was spinning, 
Just watching you dance, 
With the hair flying, ...................................................................... Refrain 
And my heart seethe. 
The head was spinning, 
 
I just wanted to enjoy it. 
But I fell in love  
Just seeing your eyes shine, 
And my soul softens. 
 
Your face in moonlight, 
She was glowing 
In the middle of the firmament, 
For my torment. 
The torment of don’t have you in my arms. 

https://youtu.be/UmJEsNbz26E
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Gemstone  
Embedded in the chest, ....................................................... Refrain 
Started to shine, 
With the sun rising. 
 
Gemstone 
Hidden in the field,...................................................................... Refrain 
In the middle of the grass, 
It began to shine. 
 
Like fresh water from your lap, 
I reap in your kisses, 
Drops of love, 
To satisfy my yearnings. 
 
Rough diamond, 
Cut for you,........................................................................... Refrain 
By day your lover, ……………………………………………………………….. bis 
And your boyfriend's at night. 
 
Gemstone 
To buy you I sold everything, ……………………………………….. Refrain 
I dug up all the loves, 
For your head to adorn. 
 
Field gemstone, 
Adorned with flowers, 
Flood me with all your odors, 
Dressed in diamonds, ..................................................... ....Refrain 
You are enchanting me. 
 

15:30 - https://www.youtube.com/watch?v=Wh5a4kKkAIc 
Tear drops on my guitar 
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181 - Ela não é para você 
Jazz version - https://youtu.be/HjN7YBj__sk 

https://youtu.be/RDZghe8mSO8 

 
Ai meu amigo! 
Porque dessa dor e ilusão? ................................Cantor 1 
Desencana desse amor, ..........................................Refrão 
Ela não é para você. 
 
Ela não foi feita para você, 
Ela só quer chamar a atenção, 
Não entre nessa não, ..........................................Cantor 1 
Que o fim desta estrada 
Só será ilusão. 
 
Desencane desse amor, ...................................Cantor 1 
Ela não é para você. ..........................................Refrão 
Ela precisa de alguém orbitando, 
Para poder aparecer. 
 
Ela não é nada disso não, 
Ela é amor e compreensão, ..............................Cantor 2 
É minha melhor amiga, 
Sempre a amarei. 
 
Estamos sempre juntos, 
Como almas gêmeas, ... .........................................Cantor 2 
Todos os segredos 
A compartilhar. 
 
Sempre estarei ao seu lado, 
Para viver e a proteger, ..........................................Cantor 2 
Ela sempre ouve meus reclamos, 
Esse será o meu viver. 
 
Ela não foi feita para você, 
Ela só quer chamar a atenção, ................................Cantor 1 
Mas se quer viver esse amor, 
Melhor é viver do que se esconder. 
 
Não lhe tirarei dessa estrada, 
Que não vai te levar a nada, ...................................Cantor 1 
Quando ela arrumar alguém, 
Você ficará só com as magoas  (sem ninguém.) 
 
Chega de ser capacho, 
Desse amor ingrato, ..........................................Refrão 
As outras estão se cansando, 
E vai ficar sem nada. 

https://youtu.be/HjN7YBj__sk
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O tempo está passando,...................................Cantor 1 
E outros amores estão murchando, 
Ela te cegou, 
Já está chegando a hora. 
 
Vou-me embora, 
Que a cerveja esquentou, 
Ela está esperando outro, 
Logo, logo vai embora. , ...................................Cantor 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

182 - She isn’t for you 
https://youtu.be/03Qf7i0gPoA 

 
Oh my friend! 
Why this pain and illusion? ...................................Singer 1 
Get free of this love, ............................................... Chorus 
She is not for you. 
 
She wasn't made for you, 
She just wants to be noted, 
Don't get into it, ....... ......................................................... Singer 1 
The end of this road 
It will only be illusion. All illusion. 
 
Forget this love, .......... ..................................................... Singer 1 
She is not for you. .................................... .......................Chorus 
She needs someone around, 
In order to appear. 
 
She's not like that at all, 
She is love and understanding, ................................... Singer 2 
She is my best friend, 
I will always love her. 
 
We are always together, 
As kindred spirits, ....................... ......................................... Singer 2 
all secrets 
To share. 

https://youtu.be/03Qf7i0gPoA
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I will always be by your side, 
To live and protect, ................................. ............................... Singer 2 
She always listens to my complaints, 
That will be my life. 
 
She wasn't made for you, 
She just wants to get attention, ......................................Singer 1 
But if you want to live this love, 
Better to live than to hide. 
 
I won't take you off this road, 
That won't get you anywhere, ................ ........................... Singer 1 
When she finds someone, 
You will only be with the hurts. 
 
Enough of being a carpet, 
From that ungrateful love, ............................................... Refrain 
The others are getting tired, 
And you'll be left with no one. 
 
Time is ticking .............................. ............................ Singer 1 
And other loves are withering, 
She blinded you, 
The time is coming. 
 
I'm going to leave, 
That the beer got hot, 
She is waiting for another one, 
Soon, she's gone. , ......................... .............................. Singer 1 
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183 - Que fizestes com seu tempo? 
https://youtu.be/RMepjzy8m20 

 
Que fizestes com seu tempo? 
As águas das monções já passaram, 
Já não obedecem os ciclos do tempo, 
O vendaval já se foi, 
E as árvores doentes tombaram. 
 
Que fizestes com seu tempo? 
Folhas voaram ao vento, 
As que não foram carregadas, 
Pelas águas da enxurrada, 
Descansam sobre as ruas e calçadas. 
 
Sobre a copa das árvores, 
Tão belas e majestosas, 
Reinam acima das gramíneas, 
No chão ficam todas desbotadas. 
 
Que fizestes com seu tempo? 
Que deixastes as árvores desfolhar, 
No alto da copa tinham  
forma e sentido, 
No chão em caos se desfaz. 
 
Que fizestes com seu tempo? 
Não há mais árvores, 
Nos campos e nos prados, 
Para darem sentido ao horizonte, 
Para unificar a paisagem.  
 
Que fizestes com seu tempo? 
Só há folhas desconexas, 
Para alimentar os musgos e bactérias, 
Que não encontram mais 
O leito e a veia para se alimentar. 
 
Folhas voam ao vento, 
Não tem mais lugar para repousar, 
Se juntam e espalham, 
Pois não há mais o tronco, 
Para as unificar. 
 
Que fizestes com seu tempo? 
 

 
 

https://youtu.be/RMepjzy8m20
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184 – What have you done with your time? 
https://youtu.be/LtgVLKlPoeE 

 
What have you done with your time? 
The monsoon waters have passed, 
They no longer obey the cycles of time, 
The gale is gone, 
And the sick trees fell. 
 
What have you done with your time? 
Leaves flew in the wind, 
The ones that weren't loaded, 
By the flood waters, 
They rest on the sidewalks and streets. 
 
So majestic and beautiful 
Above the treetops, 
They reign above the grasses, 
On the floor they are all faded. 
 
What have you done with your time? 
That you let the trees defoliate, 
At the top of the crown  
they had shape and meaning, 
On the ground in chaos dissolves. 
 
What have you done with your time? 
There are no more trees, 
In meadows and fields, 
To make sense of the horizon, 
To unify the landscape. 
 
What have you done with your time? 
There are only unrelated sheets, 
To feed bacteria and mosses, 
that they no longer find 
The riverbed and the vein to feed. 
 
Leaves fly in the wind, 
There's no more place to rest, 
come together and spread, 
Because there is no longer the trunk, 
To unify them. 
 
What have you done with your time? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rhgAXVVunn0 
 

https://youtu.be/LtgVLKlPoeE
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185 - Capricho de Sangue Espanhol 
(Tipo Zé Ramalho ou Paula Fernandes) 

 https://youtu.be/kl5NKf9qNOk   

 
Renata! Escuta-me Renata. 
Eta sangue Espanhol! 
Que lhe queima as veias,        
Escorre pelas artérias, 
Inflama todo o sangue. 
 
Renata! Chega de caprichos,  
São meros caprichos, 
Que lhe queimam as pestanas, 
Que teimam não te abandonar. 
 
Pode me chutar! 
Chuta-me! Ponha-me de escanteio, 
Mas não faça mais rodeios,  .......................................Refrão 
Vamos para a arena guerrear. 
 
Oh Fenix de Prata! 
Se ponha em brasa, 
Faça o meu sangue ferver, .......................................Refrão 
Prepara-me para o inferno, 
Que depois quero ir contigo  
Para o infinito e para o paraíso. 
Ir para o paraíso contigo. 
 
Oh Fenix de Prata! 
Se faça de morta, 
Para que eu abra o peito, .......................................Refrão 
Recolhe minhas lágrimas, 
Para por o céu em brasa. 
 
Oh Fenix de Prata! 
Ponha o céu em brasa, 
Essa tua beleza me arrasa, .......................................Refrão 
Vou contigo para o paraíso. 
 
Quero ver quem ira lhe dizer, 
Ao pé do ouvido? 
Mulher hermosa, mui maravilhosa, 
Mulher formosa; Um capricho Espanhol. 
 
Bata-me! Beija-me! 
Enfrenta-me sem rodeios, 
Tente me montar! ....................................................Refrão 
Que vai se dar mal. 

https://youtu.be/kl5NKf9qNOk
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Quero por o sol em brasa, 
Com seus caprichos, ...... .......................................Refrão 
Com seus feitiços, 
Para poder te amar. 
 
Mas deixe o Sol raiar, 
Para minhas feridas curar, ... ..................................Refrão 
E o amor se renovar. 
Deixe o amor renovar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

186 - Spanish Blood Capriccio 
https://youtu.be/NVN5T2YocBk 

 
Rachel! Listen to me Rachel. 
What Spanish blood! 
That burns your veins, 
Runs through the veins, 
Inflames all the blood. 
 
Rachel! Enough of whims, 
They are mere whims, 
That burn your eyebrows, 
Who insist not to abandon you. 
 
You can kick me! 
Kick me! Put me aside, 
But don't beat around the bush ........................................... Refrain 
Let's go to the arena to fight. 
 
Oh Silver Phoenix! 
Get on fire, 
Make my blood boil, 
Prepare me for hell, 
That I want to go with you, …………………………….………………. Refrain 
To infinity and paradise. 
Go to paradise with you. 
 
Oh Silver Phoenix! 
Act as you are dead, 

https://youtu.be/NVN5T2YocBk
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So that I can open my chest, ............................................... Refrain 
Collect my tears, 
To set the sky on fire. 
 
Oh Silver Phoenix! 
Set the sky on fire, 
This beauty of yours devastates me, ................................... Refrain 
I'll go with you to paradise. 
 
I want to see  
Who will tell you in your ear? 
Beautiful woman, very wonderful, 
Mulher hermosa; A Spanish Capriccio. 
 
Hit me! Kiss Me! 
Face me bluntly, 
Try riding me! ......................................................................... ..Refrain 
That you are going to get burned. 
 
I want to set the sun on fire, 
With your whims,.................................................................. Refrain 
With your spells, 
So I can love you. 
 
But let the sun rise, 
For my wounds to heal, ........................................................... Refrain 
And love is renewed. 
Let the love renew. 

 
 
Introduction - https://www.youtube.com/watch?v=K7OS4rR9vZM 
14:10 - https://www.youtube.com/watch?v=pQpgKN0cyzg 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K7OS4rR9vZM
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187 - Bem me quer ou mal me quer? 
https://youtu.be/OjViPj3WcqY 

 
Sei que bem me quer, 
Só de te olhar, 
Dá pra perceber, ................................... ............................................Refrão 
O amor brotar. 
 
Mas nos ciclos da vida, 
Está a me machucar, ..................... .................................................Refrão 
Nem parece amor, 
Quando está a me chutar. 
 
Ai! Estes altos e baixos, 
Do bem querer, ............................... ...........................................Refrão 
No anoitecer, 
Para depois, me maltratar, 
Como fosse mal querer. 
 
Esse mal querer, 
Só para provar, 
Quem está a mandar, ....................... ............................................Refrão 
Para depois se desculpar, 
Dizendo que é só bem querer. 
 
Esse rio de lágrimas, 
Que está a descer, 
Nos dias do bem querer, ................ .................................................Refrão 
Quando estou com você. 
 
É o mesmo rio de lágrimas, 
Que está a subir, 
Nos dias do mal querer, .................. ..............................................Refrão 
Quando discuto com você. 
 
Subir a montanha 
Para estar com você. ...................... .............................................Refrão 
Apreciar o horizonte, 
E as estrelas ao anoitecer. 
 
Subir a mesma montanha, 
Para espairecer, 
Quando entro em atrito ................. ..................................................Refrão 
Com você. Sempre com você. 
 
Ai! Esse bem querer, 
Quando estou com você! 
Ai! Esse mal querer, ........................ ...........................................Refrão 

https://youtu.be/OjViPj3WcqY


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

278 
 

Quando estou com você. 
 
Não há uma razão, 
Nem mesmo explicação, 
Para esse vai e vem, .................... ...............................................Refrão 
Que não nos faz bem. 
 
Assim mesmo é o amor, .................. ..............................................Refrão 
Pois somos tão diferentes! 
Não tem mesmo explicação, 
Temos que amar um ao outro. 
 
Ceda um pouquinho, 
Que eu cederei um tanto, ................. ...........................................Refrão 
Para no fim ficarmos juntos. 
Para no fim ficarmos juntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

188 - You dislike me or love me?  
https://youtu.be/H2k41iisD4o 

 
 
I know you love me, 
Just looking at you, 
One can tell, .............................................. .............. Refrain 
That the love bloom. 
 
But in the cycles of life, 
You are hurting me,................................................... ...... Refrain 
It doesn't even looks like love, 
When you're kicking me. 
 
There! These ups and downs  
Of love me at nightfall, 
To later mistreat me  
As if you hate me. 
 
This dislike, 
Just to prove, 
Who's in charge, ...................................................... Refrain 
To apologize later, 
Saying it's just wish well. 
That you love me. 

https://youtu.be/H2k41iisD4o
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That river of tears  
That is descending  
In the days of good wish,  
When I'm with you. 
 
It's the same river of tears, 
Which is going up, 
In the days of ill will, ............................................Refrain 
When I argue with you. 
 
Climb the mountain  
to be with you. ..............................................................Refrain 
Enjoy the horizon, 
And the stars at nightfall. 
 
Climb the same mountain  
To calm down, 
When I come into disagreement  
With you.  Always with you. 
 
There! This good wish  
When I'm with you! 
There! This ill will 
When I'm with you. 
 
That's the way love is, ........................................................ Refrain 
Because we are so different! 
There's really no explanation, 
We have to love each other. 
 
Give in a little bit, 
That I'll give in a little bit too, ............................................. Refrain 
To end up stay together. 
To end up stay together. 
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189 - Amor ou pura Ilusão? 
https://youtu.be/X6DjoIiuhp0  

 
Vou mergulhar mais uma vez, 
No mundo das ilusões, 
Para tecer mais esta musica, 
De amor para você. 
 
Não sei se é pura ilusão, 
As coisas que brotam do coração, 
Mas uma coisa tens razão, 
Vale a pena se é do coração. 
 
Enquanto eu não puder de tocar, 
Como estas palavras tocam o seu coração; 
Tudo parecerá uma ilusão, 
Não adianta reclamar. 
 
Não adianta reclamar, 
Se estou a lhe tocar, 
Com estas palavras em forma de canção, 
Que a atiras para o mundo da ilusão. 
 
Para que esse sonho possa se materializar, 
E não se transformar em pesadelo, 
Tens que ponderar, 
Que o amor tem dois lado. 
 
O lado meu e o lado seu, 
Sim! O lado meu e o lado seu, 
Enquanto não trocares de lugar, 
E se por no meu lugar, 
Esse mundo de ilusões pode desmoronar. 
 
Não quero viver um pesadelo, 
Só quero estar ao seu lado, 
Para que nos dias de tempestades, 
Venha acordar do seu lado. 
 
Acordar ao seu lado! 
Sob a brisa do ar do luar, 
Sob o vento ameno, 
Que sopra de seus lábios. 
 
Sim! Sob o vento ameno, 
Do seu sussurrar, 
Que estás a me amar, 
E o som do seu coração a acalentar. 

https://youtu.be/X6DjoIiuhp0
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Sob um sonho ameno, 
Sob o céu estrelado a voar, 
Sob o olhar da mãe Lua, 
Entregando-lhe aos meus braços, 
Quando o dia amanhecer. 
 
Quando o dia amanhecer. 
Estarei eu e você. 
 

 
 
 
 
 
 
 

190 - Love or pure illusion? 
https://youtu.be/cZJ_bXH76NU 

 
I'm going to dive once more, 
In the world of illusions, 
To weave this song, 
Of love to you. 
 
I don't know if it's pure illusion, 
The things that spring from the heart, 
But one thing is right, 
It's worth it if it's from the heart. 
 
As long as I can't touch you, 
How these words touch your heart; 
Everything will look like an illusion, 
No use complaining. 
 
It's no use complaining, 
If I'm touching you, 
With these words in song form, 
That throws her into the world of illusion. 
 
So that this dream can materialize, 
And don't turn into a nightmare, 
You have to ponder, 
That love has two sides. 
 
My side and your side, 
Yes! My side and your side, 
As long as you don't change places, 
And if you put in my place, 

https://youtu.be/cZJ_bXH76NU
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This world of illusions can fall apart. 
 
I don't want to live a nightmare, 
I just want to be by your side, 
So that on stormy days, 
Come wake up on your side. 
 
Wake up on your side! 
Under the breeze of the moonlight, 
In the light wind, 
That blows from your lips. 
 
Yes! In the light wind, 
From your whisper, 
that you are loving me, 
And the sound of your heart calmness. 
 
Under a mild dream, 
Under the flying starry sky, 
Under the eyes of mother Moon, 
Giving you into my arms, 
When the day dawns. 
 
When the day dawns. 
It will be you and me. 
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191 - Quero Solidão 

https://youtu.be/i_sialu_Fcs  

 

Hoje estou sozinha, 

Pensando em você, ....... .................. ......................................cantora 

A casa está vazia, 

E eu só queria entender. 

 

Por que você se foi, 

Sem falar comigo, .......... .................. ...................................cantora 

O que foi que eu fiz? 

Se eu era o seu abrigo. 

 

Não sei onde está, 

E se um dia vai voltar, 

Meu humor é sombrio, ....... .................. ....................................cantora 

O ninho ficou vazio! 

 

Tempo passando, 

Saudade aumentando, 

Solidão chegando, .............. .................. ......................................cantora 

E eu só, ficando! 

 

O tempo passou, 

Você não notou, .......... .................. ...............................................cantor 

Que o amor mudou, 

Fui embora para não te magoar. 

 

Não quis te magoar, 

Pois só queria crescer, 

Tinha que viver, ............... .................. ...........................................cantor 

Sem você estar a me proteger. 

 

Não pude ficar, 

Para amizade não acabar, 

E só sobrar o rancor, ...............................................................cantor 

Te não ter podido viver. 

 

Não pude deixar, 

O amor sufocar, .............. .......... ...............................................cantor 

E matar as lembranças,  

Do que vivi com você. 

 

O que seria crescer? 

Essa coisa de viver, ............. .................. ...........................ambos 

De ficar experimentando, 

Para depois ficar lamentando. 

 

O que seria crescer? 

https://youtu.be/i_sialu_Fcs
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Essa coisa de viver, ............. .................. ...........................ambos 

Melhor! O que seria envelhecer 

Sem estar ao lado de você? 

 

 

Leah Poetisa & de Mello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

192 - I want to grow 
https://youtu.be/5ae5UMQrrdA 

 
I'm alone in the world, 
Thinking of you, ....... .................. ...........................singer or songstress 
The house is empty, 
And I just wanted to understand. 
 
I really don’t know. 
Why are you gone, 
Without talking to me? .............................................singer or songstress 
 
Without any reasons, 
What I did, 
If I was your friendly shoulder. 
 
I do not know where you are, 
And if one day you will come back, 
My mood is shadowy,.................................................singer or songstress 
The nest was empty! 
 
Time is passing, 
Longing increasing, 
Solitude coming, ........................................................singer or songstress 
And I'm just staying! 
 
The time has passed, 
Didn't you notice,......................................................... songstress or singer 
That love has changed, 
I left not to hurt you. 
 
I didn't want to hurt you, 
Because I just wanted to grow up, 
I had to live, ............................................................songstress or singer 

https://www.facebook.com/leah.poetisa?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC1EQGENQVTB7V0OWAx6DnOJ3FrI1rMk3rxu1gxHIL1aufLhzidznk9YPkw6rQ7b-Ricx_3WT73TuJ6&fref=mentions
https://youtu.be/5ae5UMQrrdA
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Without you protecting me. 
 
I couldn't stay  
so as not to spoil the friendship, …………………. Songstress or singer 
And all that remains is the rancor 
of not having been able to live. 
 
I couldn't let  
The love smother, 
And kill the memories ………………………………..……. Songstress or singer 
Of what I lived with you. 
 
What would it be like to grow up? 
This thing of living, ,................................................... .............both 
To keep adventuring, 
To be weeping later. 
 
What would it be like to grow up? 
This thing of living, ................................................... .............both 
Better! What would it be like to grow old 
Without being beside you? 
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193 - Carma! Amor 
(Sertaneja panela de Ferro – antigas - https://youtu.be/eYweMBvV50s ) 

 
A vida é mesmo assim, 
Não adianta reclamar, 
Que não paro de trabalhar, 
Para te sustentar. 
 
Carma! Amor, 
Nesta hora é muita carma! 
O prazer está no amor juvenil, 
E a paciência na vida a dois. 
 
Muita carma amor! 
Que a vida é assim, 
Temos que recuar um pouco, 
Para ir para frente depois. 
 
Paixão é alegria, 
Casamento é pura Karma, .......................................Refrão 
É para toda a vida, 
É uma construção a dois. 
 
É uma construção a dois, 
Que depois se multiplica, 
Finca raízes, 
E no fim se solidifica. 
 
A vida é um Karma samba, 
Ou uma melodia chorada, .......................................Refrão 
Se não tiver jogo de cintura, 
Logo é posto de lado. 
 
Muita carma nesta hora! Amor! 
As coisas vão melhorar, 
Sonhei com senhora Parecida, 
Que nos vai abençoar. 
 
Carma! Amor, 
Nesta hora é muita carma! .......................................Refrão 
O prazer está no amor juvenil, 
E a paciência na vida a dois. 
 
Carma! Amor, 
Não há paciência sem amor, 
E um dos seus melhores traços do amor, 
É a fé e a paciência. 
 
Assim o carma é o amor que nos uniu. 
 
 

https://youtu.be/eYweMBvV50s
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194 - My Love! It’s Karma. 
https://youtu.be/-ZS2GToIW7I 

 
Life is just like that, 
No use complaining, 
That I don't stop working  
To save money. 
 
I know! What needs to be saved,  
Is not money.  
It is the love that unites us. 
 
Calm my love! It’s Karma! 
It's a lot of calm at this time! .............................................. Refrain 
The pleasure is in youthful love, 
And patience in a life together. 
 
Very calm my love! 
That life is like that, .............................................................. Refrain 
We have to back off a bit, 
To go forward later. 
 
Passion is joy, 
Marriage is pure Karma, .................................................. Refrain 
It's for life, 
It's a construction for two. 
 
It's a construction by two, 
Which then multiplies, 
Puts down roots, 
And in the end it solidifies. 
 
Life is a calm song, 
Or a mournful melody,........................................................ Refrain 
If you don't have flexibility, 
You are soon put to one side. 
 
Very calm at this time! My love! 
Things will get better, 
I dreamed with Saint Ana, 
That will bless us. 
 
Karma! Love, 
It's very calm at this time! .................................................. Refrain 
The pleasure is in youthful love, 
And patience in a life together. 
 
Calm my Love, 
There is no patience without love, 
One of the best traits of love, 
is faith and patience. 
 
So karma is the love that marry us together. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cqOCvZMgGiA 

https://youtu.be/-ZS2GToIW7I
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195 - Não Lamentes as Lágrimas Derramadas. 
 

 
Não lamentes! 
Os beijos não dados, 
Não são beijos desperdiçados, 
São beijos marcados para se dar, 
Com amor e afeto na hora certa. 
 
Não lamentes!  
As palavras não ditas, 
Palavras fora de hora, 
Que não podem ser cumpridas, 
Não podem ser esquecidas, 
São feridas não cicatrizadas. 
 
Quando as escolher, 
Quando as pesar  
Com o peso do coração, 
As diga do fundo do coração. 
 
Não lamentes! 
As experiências não vividas, 
Pois não tinha com quem as compartilhar, 
Ou não era nem hora nem lugar. 
 
No ramerrão do dia a dia, 
A vida se passa em uma eterna monotonia, 
Como em um rio de águas calmas, 
Esperando a tempestade chegar. 
 
Mas quando vier a tempestade, 
Ou quando por vontade própria, 
Do seu leito se desgarrar, 
Estejas preparado para as suportar. 
 
Não lamentes!  
O por do Sol desperdiçado, 
Logo, logo a Lua despontará, 
Para abrilhantar o horizonte. 
 
Não lamente as lágrimas derramadas, 
Pois se foram sinceras, 
Então a experiência vivida, ................................................ Refrão 
Deve ter valido a pena. 
 
Lágrimas não são somente de tristeza, 
Mas também são de alegria, 
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São de compaixão, 
Principalmente de empatia. 
 
Lembre-se dos primeiros raios de Sol, 
Que despontam após uma chuvarada, 
Regozije-se quando as lágrimas vierem, 
 Para lavar a alma. 
 
Pois virão mais alegrias, 
Mais tristezas e pesares, 
Mais compaixão e empatia, 
Mais sentimentos para dar sentido a vida. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ySlJaDV07Bg 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

196 - Don't Regret the Poured Tears 
 

 
Kisses not given, 
Wasted kisses, 
Kisses marked to give, …………………………………………………..………….. Refrain 
With love and affection at the right time. 
 
Unspoken words, 
Out of time words, 
Words that cannot be fulfilled, ……………………………………..………….. Refrain 
Can't be forgotten, 
They are unhealed wounds. 
 
When choosing them, 
When to weigh them 
With the weight of the heart, 
Say them from the bottom of your heart. 
 
Unlived experiences, 
Because I had no one to share them with, 
Or it was neither time nor place. 
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In everyday life, 
Life passes in an eternal monotony, 
Like a river of calm waters, 
Waiting for the storm. 
 
But when the storm comes, 
Or when willingly, 
From your bed straying, 
Be prepared to withstand them. 
 
Wasted sunset, 
Soon the Moon will rise, 
To brighten the horizon. 
 
Don’t regret, 
Shed tears, 
Because if they were sincere, 
Then the lived experience, .................................................. ... Refrian 
Must have been worth it. 
 
Tears are not just sadness, 
But they are also of joy, 
They are compassionate, 
Mainly empathy. 
 
Remember the first sun rays, 
That emerge after a downpour, 
Rejoice when the tears come, 
To wash the soul. 
 
Because more joys will come, 
More sorrows and regrets, 
More compassion and empathy, 
More feelings to give meaning to life. 
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197 - Cantarei para vocês com voz entrecortada 
https://youtu.be/kmxgPt2wbZg  

 
Estou mais uma vez no palco da vida, 
Para mostrar para vocês, 
Que sonho rima com folia, ................ .............................................Refrão 
E que a vida tem que ser vivida com alegria. 
 
Eu cantarei para vocês, 
As coisas do coração, ................... ...................................................Refrão 
Como fosse um sonho, 
Recheado de imagens e fantasias. 
 
Cantarei para vocês, 
Com a voz entrecortada, ................ .............................................Refrão 
Uma melodia timbrada, 
Mas que vem do fundo do coração. 
 
Se parece que não tem emoção, 
Os contornos dessa canção, 
É que a paixão não dominou, 
A pureza do coração, ......................... ..............................................Refrão 
De ser uma criança. 
 
A inocência do coração,      
Do ser uma criança, 
Está na pureza da voz, ...................... ............................................Refrão 
No canto de um canarinho. 
 
Bata as asas canarinho, 
Deixe a imaginação voar, ................... .............................................Refrão 
Contagiar a atmosfera, 
Deixe transparecer toda a pureza do seu ser. 
 
Hoje eu vou cantar, 
A singeleza do coração, .................... .............................................Refrão 
Que nenhuma canção, 
Poderá um dia expressar. 
 
Bata as asas canarinho, 
Deixe a imaginação guiar, ............... ................................................Refrão 
O som que lhe sai da boca, 
E que preenche esse lugar. 
 
Eu cantarei para vocês, 
As coisas do coração, 
Com a voz entrecortada, ............... ..............................................Refrão 
Uma melodia timbrada, 

https://youtu.be/kmxgPt2wbZg
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Mas que vem do fundo do coração, 
De um ser humano em formação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

198 - I'll sing for you in a broken voice 
https://youtu.be/iSFztzr4bHQ 

 
I'm once again on the stage of life  
To show you  
That dream rhymes with festivity, ..................... ............. Chorus 
And that life has to be lived with joy. 
 
I will sing for you  
The things of the heart, ............................................... ............Chorus 
Like a dream  
Filled with images and fantasies. 
 
I will sing for you  
With a broken voice  
A timbred melody, 
But that comes from the bottom of the heart. 
 
If the contours of this song  
Seem to have no emotion, 
It's just that passion  
Didn't dominate the purity  
Of the heart of being a child. 
 
The innocence of the heart, 
Of being a child, 
It is in the purity of the voice, ............................... ......................Chorus 
In the song of a canary. 
 
Flap your wings, 
Let your imagination fly, ..................................................... ...................Chorus 
Overflow the atmosphere, 
Let shines all the purity of your being. 
 
Today I'm going to sing  
The singleness of the heart  
That no song  
Can ever express. 
 

https://youtu.be/iSFztzr4bHQ
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Flap your wings, 
Let your imagination guide the sound  
That comes out of your mouth, 
And that fills the space. 
 
I will sing for you  
The things of the heart, 
With a broken voice, .................................................. ................ Chorus 
A melodic music, 
But that comes from the bottom of the heart, 
Of a human being in formation. 
 

 

 

 
 
 

  



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

294 
 

199 - Sing my Music 
https://youtu.be/qfYPE6AESHg 

 
Please, sing my song; 
Because I have some dreams, 
But I’m not so strong, 
The street is so long. 
 
And I’m very tired 
But it isn’t too late 
To bring it to reality. 
Ohhhh Lady!  Sing to me. 
 
Let be my voice; 
That shout out in the deep of your heart 
And that echoes around 
Feeding the hearts around the world. 
Telling them that we are simple human. 
 
Let them see your pain 
The sorrow of be human ……………………………………………….. Refrain 
That thrills in your voice 
And embed in my heart. 
 
I make music because the life is art 
The art to be happy 
The art to enjoy the pain ……………………………………………….. Refrain 
The pain of can’t be human 
 
Now I count the first, the second, the forth fall 
And I become more strong 
When I remember that I’m simple human 
And as human being 
I transform the fall in life. 
 
The fall is spring of life 
The spring of the bubble jump 
Attached to the bridge 
Trying to find the way 
That join me to us. 
 
I’m in this lonely journey  
So I sing this song 
The music of life 
That I song for you. 

 

 

https://youtu.be/qfYPE6AESHg
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200 - Cante do Fundo do Coração. 
https://youtu.be/AE89V6_IJZA 

 
 
Please, cante para mim; 
Porque eu tenho alguns sonhos, 
Mas eu não sou tão forte, 
E a estrada é muito longa. 
 
Estou muito cansado 
Mas não é tarde demais, 
Para torná-lo realidade. 
Ohhhh my Lady! Cante para mim. 
 
Seja a minha voz; 
Que sai do fundo do coração, 
E ecoa ao redor do mundo, 
Alimentando os corações, 
Dizendo a eles que somos simplesmente humanos. 
 
Deixe-os ver sua dor, 
A tristeza de ser humano, ……………………………………………… .. Refrão 
Que sibila em sua voz 
E crave em meu coração. 
 
Eu faço música porque a vida é arte 
A arte de ser feliz 
A arte de desfrutar da dor, ……………………………………………… .. Refrão 
A dor de não poder ser plenamente humano. 
 
Agora eu enfrento  
o primeiro, o segundo, e o quarto revés 
E fico mais forte 
Quando me lembro que sou simplesmente humano 
E como ser humano 
Eu transformo o revés em vida. 
 
O fracasso é a lição de vida, 
De quem não teme viver, 
De quem não teme a estrada, 
Que faz à ponte, 
Entre o sucesso e o fracasso. 
E o fracasso em sucesso. 
 
Estou nesta jornada solitária 
Assim eu canto essa música 
A música para a vida 
Que eu canto para você. 
 
Jornada solitária 
Canto essa música 
Para a vida 
Que eu canto para você. 
 
 

 

https://youtu.be/AE89V6_IJZA
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201 - O Livro da Vida 
 
 

Ah, este livro da vida; 
Que está todo tempo a me enganar; 
Tento olhar para frente; 
Mas ele teima em voltar para trás. 
 
Olho para as folhas em branco; 
E imagino-te em algum lugar; 
Mas quando vejo; 
As páginas vão se escrevendo; 
E não te encontro em nenhum lugar. 
 
Olho para as páginas em branco; 
Traço as linhas do destino; 
Marco o ponto de encontro; 
Elas teimam em não se encontrar. 
 
Viro para a próxima página; 
Corro e vou rabiscando; 
Vou projetando nosso encontro; 
Mas outros lápis vão borrando; 
O cenário que fiz para você. 
 
Afasto-me do livro do destino; 
Na esperança de ver com clareza; 
Aquilo que com toda certeza; 
Deixei de perceber em você. 
 
Só então percebo; 
Que só poderei alcançar; 
A outra linha; 
Se tu a desenhares; 
De modo a me levar a você. 
 
Que aquilo que procuro; 
Aquelas páginas de pura ternura; 
Perfumadas com sua fragrância; 
Seladas com os beijos de seus lábios; 
Só podem ser abertas; 
Com o consentimento; 
Do seu verdadeiro amor. 
 
Páginas de pura ternura; 
Perfumadas com sua fragrância; 
Seladas com seus beijos, 
Só podem ser abertas; 
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Com o consentimento; 
Do verdadeiro amor. 
 

 
40:00 - https://www.youtube.com/watch?v=iIjSS_MbCGg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202 - The Life Book 
https://youtu.be/zFnv5L1Iwqs 

 
Ah, this book of life; 
Who is deceiving me all time; 
I try to look ahead; 
But it insists on going back. 
 
I look at the blank sheets  
and imagine you somewhere; 
But when I see; 
The pages are written; 
And I can't find you anywhere. 
 
I look at the blank pages; 
I draw the lines of fate; 
Mark the meeting point; 
They insist on not meeting. 
Blank pages of fate book. 
 
I turn to the next page; 
I run and scribbling; 
I plan our meeting; 
But other pencils are blurring  
the scenery I made for you. 
 
I turn away from the book of fate,  
hoping to see clearly; 
What for sure; 
I failed to see in you. 
 
Only then I realize  
that I can reach the other line; 
If you draw it; 
In order to lead me to you. 

https://youtu.be/zFnv5L1Iwqs
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You must draw it; 
In order to lead me to you. 
 
That what I'm looking for; 
Those pages of pure tenderness; 
Scented with your fragrance; 
Sealed with the kisses of your lips; 
That can only be opened; 
With the consent  
of your true love. 
 
I'm looking for; 
Pages of pure tenderness; 
Scented with your fragrance; 
Sealed with the kisses of your lips; 
That can only be opened; 
With the consent  
of the true love. 

 
 
1:24:00 - cat 
https://www.youtube.com/watch?v=qTWSM7pmGtA 
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203 - QUERO SOLIDÃO 
https://youtu.be/i_sialu_Fcs  

 
Hoje estou sozinha, 
Pensando em você, ....... .................. .........................cantora 
A casa está vazia, 
E eu só queria entender, 

Por que você se foi, 
Sem falar comigo, .......... .................. ...........................cantora 
O que foi que eu fiz, 
Se eu era o seu abrigo? 

O tempo passou, 
Você não notou, .......... .................. ...........................cantor 
Que o amor mudou, 
Fui embora para não te magoar. 
 
Não sei onde está, 
E se um dia vai voltar, 
Meu humor é sombrio, ....... .................. ............................cantora 
O ninho ficou vazio! 

Tempo passando, 
Saudade aumentando, 
Solidão chegando, .............. .................. ..........................cantora 
E eu só, ficando! 

Não quis te magoar, 
Pois só queria crescer, 
Tinha que viver, ............... .................. ............................cantor 
Sem você estar a me proteger. 
 
Não pude ficar, 
Para amizade não acabar, 
E só sobrar o rancor, ..................................................cantor 
Te não ter podido viver. 
 
Não pude deixar, 
O amor sufocar, .............. .......... ......................................cantor 
E matar as lembranças,  
Do que vivi com você. 
 
O que seria crescer? 
Essa coisa de viver, ............. .................. ...........................ambos 
De ficar experimentando, 
Para depois ficar lamentando. 
 
O que seria crescer? 
Essa coisa de viver, ............. .................. ...........................ambos 
Melhor! O que seria envelhecer 
Sem estar ao lado de você? 
 
 
Leah Poetisa & de Mello 

https://youtu.be/i_sialu_Fcs
https://www.facebook.com/leah.poetisa?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC1EQGENQVTB7V0OWAx6DnOJ3FrI1rMk3rxu1gxHIL1aufLhzidznk9YPkw6rQ7b-Ricx_3WT73TuJ6&fref=mentions


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

300 
 

204 - I want to grow 
https://youtu.be/5ae5UMQrrdA 

 
I'm alone in the world, 
Thinking of you, ....... .................. ...........................singer or songstress 
The house is empty, 
And I just wanted to understand. 
 
I really don’t know. 
Why are you gone, 
Without talking to me? .............................................singer or songstress 
 
Without any reasons, 
What I did, 
If I was your friendly shoulder. 
 
I do not know where you are, 
And if one day you will come back, 
My mood is shadowy,.................................................singer or songstress 
The nest was empty! 
 
Time is passing, 
Longing increasing, 
Solitude coming, ........................................................singer or songstress 
And I'm just staying! 
 
The time has passed, 
Didn't you notice,......................................................... songstress or singer 
That love has changed, 
I left not to hurt you. 
 
I didn't want to hurt you, 
Because I just wanted to grow up, 
I had to live, ............................................................songstress or singer 
Without you protecting me. 
 
I couldn't stay  
so as not to spoil the friendship, …………………. Songstress or singer 
And all that remains is the rancor 
of not having been able to live. 
 
I couldn't let  
The love smother, 
And kill the memories ………………………………..……. Songstress or singer 
Of what I lived with you. 
 
What would it be like to grow up? 
This thing of living, ,................................................... .............both 
To keep adventuring, 

https://youtu.be/5ae5UMQrrdA
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To be weeping later. 
 
What would it be like to grow up? 
This thing of living, ................................................... .............both 
Better! What would it be like to grow old 
Without being beside you? 
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205 - Me dê um tempo. 
https://youtu.be/g0BiQgC_SfE 

 
Se afaste de mim, 
Apenas fique longe de mim, 
Eu preciso de algum tempo para pensar, 
Algum tempo para digerir, 
A tempestade que varreu minha vida. 
 
Me dê um tempo, 
Para o sol derreter o gelo, 
Para as feridas curarem, 
E o espírito estar preparado. 
 
Me dê um tempo, 
Para que eu posso ver, 
De outro ponto de vista, 
Sob uma nova perspectiva. 
 
Me dê um tempo  
Enquanto a tempestade, 
continua a varrer o chão, 
E as flores não podem renascer. 
 
Me dê um espaço 
Enquanto os holofotes, 
ainda estão me cegando, 
E estão caminhando no escuro. 
Estou andando no escuro. 
 
Espere que as nuvens se dispersem, 
Deixe os raios de luz passarem, 
Através das copas das árvores; 
Que as primeiras camélias renasçam. 
Espere que as primeiras camélias renascerem. 
 
Espere até que o espírito esteja forte, 
Que o céu esteja claro, 
Que o luar brilhe na noite escura, 
Que o coração esteja preparado 
para um novo amor. 
 
Dê um tempo, 
Melhor! Espere por um novo amor. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/g0BiQgC_SfE
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206 - Stay away from me 
https://youtu.be/0Tp5YAEwnvo 

 
Stay away from me, 
Just stay away from me, 
I need some time to thing, 
Some time to digest, 
The hurricane that washed my life. 
 
Stay away from me, 
For the sun to melt the ice, 
For the wounds to heal, 
And the spirit to be prepared. 
 
Stay away from me, 
So I can see, 
From another point of view, 
From a new perspective. 
 
Stay away from me 
While the storm waters, 
continue to sweep the ground, 
And the flowers cannot reborn. 
 
Stay away from me 
While the spotlights, 
are still blinding me, 
And are walking in the dark. 
I’m walking in the dark. 
 
Wait for the clouds to disperse, 
Let the light rays pass,  
Through the treetops; 
And the firsts daisies were reborn. 
Wait the firsts daisies reborn. 
 
Wait until the spirit be strong, 
The sky be clear, 
May the moonlight shine the dark night, 
May the heart be prepared  
for a new love. 
 
Stay away from me 
Better! Wait for a new love. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/0Tp5YAEwnvo
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207 - A fonte da Vida 
 
 

Não está nas estrelas 
Nem mesmo no Sol 
Mas no Deus dentro de ti. 
 
Imirja nestas águas 
Que brotam desta gruta 
Rasgando seu peito 
E renovando sua face. 
 
Como tudo na vida 
Estas águas se turvam 
Sob o manto da leviandade 
Da mais pura vaidade. 
 
Domine spiritus vitae 
Memento nobis 
 
Ouço uma voz vindo da montanha 
Ouço cada dia melhor 
Uma vibração vindo da montanha 
Eis uma voz a clamar. 
 
Preparai o caminho 
Preparai o caminho do Senhor 
 
Como tudo na vida 
Estas águas se renovam 
E na mais pura singeleza 
Tornando-se a fonte da vida. 
 
Domine spiritus vitae 
Memento nobis 
 
Eu adentrarei 
No oceano do Espírito 
E ali adorarei 
Ao Deus do meu amor 
 
Espírito, Espírito 
Que desce como fogo 
Vem como em Pentecostes 
E enche-me de novo 
 
Espírito, Espírito 
Que desce como fogo 
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Vem como em Pentecostes 
E enche-me de novo 
 
Eu adorarei 
Ao Deus da minha vida 
Que me renovou 
Sem nenhuma explicação 
 
Quem me perdoou 
Sem nenhuma obrigação 
Que me deu luz 
E me encheu de amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

208 - La fonte della vita 
https://youtu.be/5ELm90-awyU 

best version - https://youtu.be/0oBM4sNXKzY 
 
La fonte della vita 
Non sta nella stela 
Nemmeno al Sole 
Ma in Dio dentro di te 
 
Immergere in queste acque 
che nasce da questa grotta 
strappandole il seno 
E rinnovare la tua faccia. 
 
Come ogni altra cosa nella vita 
Queste acque si appannano 
Sotto il mantello della leggerezza 
La più pura vanità. 
 
Domine spiritus vitae 
Memento nobis 
 
Una ibvrazione proveniente dalla montagna 
Sento ogni giorno meglio 
Una ibvrazione proveniente dalla montagna 
Ecco una voce di piangere. 
 
Prepara la strada 
Prepara la via del Signore 
 
Come ogni altra cosa nella vita 
Queste acque sono rinnovate 

https://youtu.be/5ELm90-awyU
https://youtu.be/0oBM4sNXKzY
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E nella più semplice della semplicità 
Diventa la fonte della vita. 
 
Domine spiritus vitae 
Memento nobis 
 
Entrerò 
Nell'oceano dello Spirito 
E lì io amerò 
Al Dio del mio amore 
 
Spirito, Spirito 
Che scende come un fuoco 
Vieni come a Pentecoste 
E riempi di nuovo 
 
Spirito, Spirito 
Che scende come un fuoco 
Vieni come a Pentecoste 
E riempi di nuovo 
 
Lo amerò 
Al Dio della mia vita 
Questo mi ha rinnovato 
Senza alcuna spiegazione 
 
Chi mi perdona? 
Senza alcun obbligo 
Ciò che mi ha dato luce 
E mi ha riempito d'amore. 
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209 - Amor Delivery. iLove You! 
https://youtu.be/X2B4lsDqMGs (versão cartório) 

https://youtu.be/WWnpBUlpRfo - (versão best) 

 
Ainda não estou nas nuvens, 
Para ler seus pensamentos, ....................................................79 999889663 
Para ter aquela certeza, 
De que o seu amor é só meu. 
 
Se quiser meu amor, 
Terá que me ligar, 
Meu amor é amor de homem, ....................................................................Refrão 
É amor cachorro, 
É disk amor, é amor delivery. 
 
iLove you, I Love you; 
Me entregarei para você, 
É só me ligar, 
Que irei para os seus braços, ....................................................79 999889663 
E me entregarei para você. 
 
Pelas estradas da vida, 
De bike ou de carro, .................................................................................Refrão 
Baterei às portas de seu coração, 
Me entregarei para você. 
 
É mais que delivery, acredite! 
É puro amor, 
Me ponha no seu aplicativo, ..............................................................Refrão 
Para que esse amor seja ativo. 
Acredite! Eu vou me entregar! 
 
É amor delivery! 
Vou alimentar essa paixão, ..................................Refrão 
iFood, iLove you, 
Believe! Vou me entregar, ..........................................bis 
Ah! Esse fogo da paixão. 
 
Nos seus braços vou parar, 
iLove you! Believe! 
Me ligue! Para se amor se atar. .....................79 999889663 
Para que esse amor se atar, 
Você tem que acreditar, 
Para que eu possa corresponder, 
Esse amor acontecer. 
 
Para que esse amor possa acontecer, 
Você tem que me ligar, 
Irei para os seus braços, .........................................Refrão 

https://youtu.be/X2B4lsDqMGs
https://youtu.be/WWnpBUlpRfo
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Para esse amor alimentar, ............................79 999889663 
Apaziguar esta fome, 
Para te saciar. 
 
Saciarei sua fome de amor. 
Basta acreditar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

210 - Delivery Love. iLove you! 
https://www.youtube.com/watch?v=LxwtY8OC-zc 

 
I'm still not on cloud  
to read your thoughts, 
To be sure that your love is mine. 
 
If you want my love  
you need to call me, 
My love is a man's love, ................................................. Refrain 
It's dog love, 
It's disk love, it's love delivery. 
 
iLove you, I Love you; 
I will deliver myself to you, 
Just call me and I'll go to your arms, 
And I will give myself to you. 
 
Along the roads of life, 
By bike or car, ................................................................ .....Refrain 
I will knock at the doors of your heart, 
I will deliver myself to you. 
 
It's more than delivery, believe me! 
It's pure love, 
Put me in your app, ............................................................ Refrain 
For that love to be active. ...........................................79 999889663 
Believe! I will surrender! 
 
It's love delivery! 
I'll feed this passion, ............................................................... Refrain 
iFood, iLove you, 
Believe! I'm going to surrender, ............................................... bis 
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Ah! That fire of passion. 
 
In your arms I will stop, 
iLove you! Believe! 
Call me! To connect this love. 
For this love to be tied  
You have to believe  
so that I can match, 
And that love will happen. 
 
For this love happen, 
You have to call me, 
I'll go into your arms,...................................................... Refrain 
For this love feed,  .......................................................79 999889663 
Appease this hunger, 
To satiate you. To satisfy you. 
 
I will satisfy your desire for love. 
Just believe. 
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211 - Noites com você 
https://youtu.be/ymqiCWb5ClY 

 
Tudo o que eu tinha para lhe dizer 
Não podia ser resumido 
Em uma simples melodia, .......................................... Refrão 
Nem em uma sinfonia. 
Palavras de amor. 
 
Todas as coisas que fiz, 
Foi para lhe chamar a atenção, 
Para lhe dizer que te amo, .......................................... Refrão 
Que tudo é possível. 
Tudo é possível para o coração. 
 
Baby! Escute-me amor! 
Tudo é possível, 
Quando o sentimento é honesto, 
E as intenções são verdadeiras. 
 
As intenções devem ser honestas, 
O coração deve ser verdadeiro. .......................................... Refrão 
Para que a vida cheia de percalços 
Seja perfeita. 
 
Todas as palavras ditas, 
Todas as noites com você 
Todas as desavenças, .......................................... Refrão 
Todas as noites de amor, 
Só tem sentido  
Quando vistas  
Com os olhos do coração. 
 
Amor! Baby, não desanime,  
Você deve usar os olhos do coração  
Para entender o significado da vida,  
Para ver que é amada. 
 
Tudo são sombras 
tudo são pedras  
quando não há fé  
em si mesma. 
 
Sombras em nossas vidas, 
Sombras no caminho, .......................................... Refrão 
Enquanto não aprendemos  
a ver com o coração. 
 

https://youtu.be/ymqiCWb5ClY
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Pedras se transformarão 
Em pedras preciosas, 
Tudo ficará em ordem, 
Se viver no ritmo do coração. 
 
São apenas sombras, 
Sombras! Meu amor, .......................................... Refrão 
Minha vida será 
Todas as noites com você. 
Noites com você 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

212 – All Nights with You 
Jazz - https://youtu.be/lviG1yUaQMQ 

Country folk - https://youtu.be/RKVlXsWhwMc 

 
All I had to say 
Could not be sum up 
In a simple melody, 
Not even in a symphony. 
 
All things I did 
Was to get your attention, 
To tell you that I love you, 
That anything is possible. 
 
Baby! Listen me baby! 
All is feasible 
When the feeling is true, 
And the intentions are honest. 
 
The intentions must be honest! 
The heart must be true, ……………..…..……. Refrain 
For a life full of troubles 
To be perfect. 
 
All words spoken, 
All Nights with You 
All disagreements, ……………………………..……. Refrain 
Every night of love, 
Only makes sense  
When seen with the eyes of the heart. 
 
Baby! Baby don’t dishearten, 
You should use the eyes of heart 
To understand the life meaning, 

https://youtu.be/lviG1yUaQMQ
https://youtu.be/RKVlXsWhwMc
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To see that is beloved. 
 
All are shadows, 
all are stones  
When you don't believe in herself. 
 
Shadows in our lives, 
Shadows in the way, 
While we don't learn ……………………………..……. Refrain 
To see with the heart. 
 
All stones will be diamonds, 
All be all right  
With you live …………………………….………..……. Refrain 
In the heart beat. 
 
It’s just shadows, 
Shadows! My love, 
My life will be …………………….……………..……. Refrain 
All Nights with You. 
All Nights with You 
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213 - Eu vou te beijar sem perdão, sem piedade 
 
 

Por que você olha para mim, 
Desta jeito simples, 
Como um pet pedindo carinho, 
Como um bebê pedindo amor? 
 
Eu quero te beijar de qualquer maneira 
Em qualquer caso, .............................................. .... ............................. Refrão 
Contanto que você me dê com sinceridade. 
 
Vou sufocá-la em meus braços. 
Sem piedade, sem misericórdia. 
Até que seus olhos brilhem de amor, 
Como uma estrela fulgurante. 
 
Eu quero te beijar 
Sem pretensão, 
De dia e de madrugada, 
Nas luas crescentes ou minguantes, 
Apenas para sentir sua presença. 
 
Mas o que eu realmente quero, 
É te beijar longamente, 
Tendo o sol poente, ........................................................ ........... Refrão 
Ou com a lua nascente. 
 
Sentindo o ar frio e pesado, 
Que desce a montanha, 
Bem abraçado e aconchegante, 
Nos seus braços. 
 
Como um presente de Deus, 
Como um pássaro voando no céu, 
Eu quero voar em seus braços, 
Com anjos cantando em meu coração. 
  
Eu quero te segurar pelo pescoço, 
Acariciá-lo pela nuca, ............................................................ Refrão 
Te segurar pelos cabelos, 
Me deixando me deixar levar por devaneios. 
 
Quero te beijar por muito tempo, 
Com todo o sentimento, 
Com o calor da paixão, 
Que provem do fundo do seu coração. 
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Eu quero te beijar de qualquer maneira 
Em qualquer caso, .............................................. ................... ........... Refrão 
Contanto que você me dê com sinceridade. 
Que me beijes com sinceridade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214 - I’ll kiss you without pity, without mercy 
Variations of – Oh first kiss! 

 
Why you look at me, 
In this simple way, 
As a pet asking care, 
As a baby asking love? 
 
I want to kiss you anyway  
In any case, ................................................................. ........... Refrain  
As long as you give it to me sincerely. 
 
I will choke you in my arms, ............................................... Refrain  
Without pity, without mercy. 
Until your eyes shine of love, 
As a double star. 
 
I want to kiss you          
Without engagement,  
Day and dawn,  
In the crescent or waning moons, ............................................. Refrain  
Just to feel her presence. 
 
But I really want to,  
Kiss you longly,  
Having the setting sun, ............................................. ........... Refrain  
Or with the rising moon. 
 
Feeling the cold and heavy air,  
That goes down the mountain,  
Well embraced and cozy,  
In your arms. 
 
As a gift of God, 
As a bird flying in the sky, ........................................ ........... Refrain 
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I want fly in your arms, 
With angels singing in my heart. 
  
I want to hold you by the neck,  
Caress you by your nape, ............................................ Refrain 
Hold you by the hair,  
Letting me go on daydreams.  
 
I want to kiss you for a long time,  
With all the feeling, .......................................................... Refrain  
With the heat of passion,  
That comes from the bottom of your heart. 
 
I want to kiss you anyway  
In any case, ................................................................. ........... Refrain  
As long as you give it to me sincerely. 
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215 - Yoga Sertaneja 
https://youtu.be/tIBzR5tYYUg 

 
Estou sentindo um pensamento, 
Estou vendo um belo rosto, 
Mas ela não vira o pescoço; ........................................Refrão 
Eu não vou mais aguentar. 
 
Eu juro é uma atração fatal, 
Agora é só ter paciência, ..............................................Refrão 
Estou a me concentrar, 
Já, já ela vai me olhar. 
 
Estou fazendo pensamento positivo, 
Inté já me concentrei, 
Já a visualizei em meus braços, 
Agora é só esperar. 
 
Ela não se vira para cá, 
Que yoga que nada, 
Eu que vou ser positivo, 
Vou lá para a buscar. 
 
Que yoga que nada! 
Essa carroça não vai quebrar! 
Até ela vai me levar, 
Me atirarei aos braços dela, ..........................................Refrão 
Para ela poder me amar. 
 
Isto que é pensamento positivo! 
Essa carroça não vai quebrar! 
Vou até a casa dela, ... .....................................................Refrão 
Para uma seresta cantar. 
 
Chega deste negócio de chacra, 
As coisas vão acontecer mesmo, 
Lá na chácara que é o nosso lar. 
Vai ser mesmo lá na chácara, 
Que vou me lambuzar. 
 
Venha para os meus braços, 
Para eu poder te amar, ...... ............................................Refrão 
Depois vai ficar bem calminha, 
Vai inté sonhar. 
 
Esta é a verdadeira yoga sertaneja! 
O poder na chácara te amar. 

 

https://youtu.be/tIBzR5tYYUg
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216 - Country Yoga 
 

 
I'm feeling a thought, 
I'm seeing a beautiful face, 
But she doesn't turn her neck; 
I can't take it anymore. 
 
I swear it's a fatal attraction, 
Now just be patient, ......................................................... .Chorus 
I'm concentrating, 
Now she's going to look at me. 
 
I'm using positive thinking, 
I've already concentrated, 
I've already visualized her in my arms, 
Now is just wait. 
 
She doesn't turn around, 
Enough of yoga, 
I'm going to be positive, 
I'm going there to get her. 
 
Enough of yoga! 
That cart won't break down! 
Even she will take me, 
I'll throw myself into her arms, .......................................... Chorus 
So she can love me. 
 
This is positive thinking! 
That cart won't break down! 
I go to her house, ....................................................... ..........Chorus 
For a serenade to sing. 
 
Enough of this chakra thing, 
Things will really happen, 
There in the farm that is our home. 
It will be right there on the farm, 
That I'm going to smear myself. 
 
Come into my arms  
So I can love you ………………………...................................... Chorus 
Then it will be very calm, 
Even dream. 
 
This is the true country yoga! 
The power on the farm to love you. 
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217 – Amor casca de ferida. 
https://youtu.be/m6k8pbS2wA4  

 
Sei que está ferida, 
Está com a alma partida,  
Está querendo um tempo, ..............................................................Refrão 
Para ficar a sós. 
 
Essa ferida que não cicatriza, 
Que lhe deixou marcas profundas, .................................................Refrão 
Rasgou-lhe o coração, 
Agora só quero o seu perdão. 
 
Meu erro foi lhe amar demais, 
Misturei todos os canais, .................................................................Refrão 
Fiquei lhe vigiando o tempo todo,  
Não a deixei respirar. 
 
Ai! Esse amor casca de ferida, 
Está com alma partida, ....................................................................Refrão 
Meu amor lhe sufocou, 
Não tinha como repirar. 
 
Só queria respirar, 
Eu só queria lhe cobrir de beijos, 
Tê-la em meus braços,  
Com meu amor a sufoquei. 
 
Esse amor casca de ferida, 
Sangra toda vez que toco em você, 
Que teima em não cicatrizar, ........................................................Refrão 
Meu amor está a lhe maltratar. 
 
Meu erro foi lhe amar demais, 
O medo de lhe perder, ......................................................................Refrão 
Fez você adoecer, 
E não me querer mais. 
 
Meu erro foi lhe amar demais, 
Não a queria sufocar,  
Só queria estar ao seu lado, ..........................................................Refrão 
Nossas vidas compartilhar. 
 
Meu erro foi lhe amar demais, 
Meus sonhos viraram pesadelos, 
Invadi o seu espaço, 
Não a deixei viver. 
 

https://youtu.be/m6k8pbS2wA4
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Esse amor casca de ferida, 
Que não me deixa lhe tocar, 
Que teima em não cicatrizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

218 - Wound skin love 
 

 
I know you are hurt, 
With a broken soul 
Looking for some time to be alone. 
 
This wound that doesn't heal, 
That left you deep marks, ....................................................... Refrain 
Tore your heart, 
Now I just want your forgiveness 
 
My mistake was loving you so much, 
I mixed all the channels, ........................................................... Refrain 
I was watching you all time, 
I didn't let you breathe. 
 
Ah! This wounded love, 
You are with a broken soul, ..................................................... ..Refrain 
My love suffocated you, 
There was no way to breathe. 
 
You just wanted to breathe, 
I just wanted to cover you with kisses, 
have you in my arms, 
With my love I smothered you. 
 
This wounded love, 
bleeds every time I touch you, 
Who insists on not cure, .................................................... Refrain 
My love is mistreating you. 
 
My mistake was loving you so much, 
The fear of losing you, ............................................................... Refrain 
made you sick, 
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And not wanting me anymore. 
 
My mistake was loving you so much, 
I didn't want to suffocate you, 
I just wanted to be by your side, ............................................ Refrain 
Our lives share. 
 
My mistake was loving you so much, 
My dreams turned into nightmares, 
I invaded your space, 
I didn't let you live. 
 
This wounded love, 
That won't let me touch you, 
Who insists on not curing. 
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219 - Com Rubra Face 

https://youtu.be/_pgMD1cuE_0  

 

 

Apesar de não ser mais menina, 
Já ser mulher madura, 
Ainda preserva o brilho no olhar, ..........................................Refrão 
Do puro amor de menina. 
 
Ainda desvia o olhar, 
Com um leve soslaio, 
Quando a encaro, 
E rubra levemente a face. 
 
Com rubra face, 
Estás a me olhar, 
Nem preciso adivinhar, ...............................................................Refrão 
Que se entregará para mim. 
Se entregará a mim. 
 
Apesar de mulher madura, 
Possui jeito de menina, ..............................................................Refrão 
Neste seu jeito de me olhar, 
Vai se entregar. 
 
Vai se entregar, 
Eu vou te amar, ................. ..........................................................Refrão 
Vou satisfazer seus desejos, 
Vou te mimar. 
 
Este seu jeito de menina, 
Me desmontou, 
Perdi o rumo da vida, ......................................................................Refrão 
Agora só quero te amar. 
 
Te amarei como ninguém poderá te amar, 
Seus desejos serão os meus desejos, 
Sonharei os seus sonhos, ...............................................................Refrão 
Nossa casa chamarei de lar. 
 
Te amarei como ninguém poderá te amar, 
A noite te chamarei de Madalena, 
A amarei como Madalena, 
E de dia a amarei como Maria. 
 
Nos seus lábios saciarei minha sede de vida, 
Seus olhos serão minha estrela guia, 
O perfume dos seus cabelos será o meu alento, 

https://youtu.be/_pgMD1cuE_0
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O meu ritmo será  o pulsar do seu coração. 
 
Este seu jeito de menina, 
Me desmontou, 
Perdi o rumo da vida, ..............................................................Refrão 
Agora só quero te amar. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

220 - With Red Face 
https://youtu.be/UuhoWY9DeJo 

 
Despite not being a girl anymore, 
Already being a mature woman, 
Still preserves the shine in the eyes  
of pure girl love. 
 
Still looks away, 
With a slight sideways, 
when I look at her, 
And lightly blushes the face. 
 
You're looking at me with a red face, 
I don't even need to guess  
that she will give herself to me. 
You will surrender to me. 
 
Despite being a mature woman, 
Has a girlish look, 
In your way of looking at me, 
Will surrender. 
 
She will surrender, 
I will love you, ................. ............................ .......................Chorus 
I will fulfill your wishes, 
I will pet you. 
 
This girlish way of yours  

https://youtu.be/UuhoWY9DeJo
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Dismantle me, 
I lost my way of life, ............................................................ ...Chorus 
Now I just want to love you. 
 
I will love you as no one can love you, 
Her wishes will be my wishes, 
I will dream your dreams, .................................................. ..Chorus 
Our house I will call home. 
 
I will love you as no one can love you, 
At night I will call you Magdalene, 
I will love you like Magdalene, 
And by day I will love you like Mary. 
 
On your lips I will quench my thirst for life, 
Your eyes will be my guiding star, 
The scent of your hair will be my breath, 
My rhythm will be your heartbeat. 
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221 - Uma noite na pousada 
https://youtu.be/1Zj26BHyIDw  

 
Baby, meu amor! 
Gostaria de pegar a estrada, ......................................... Refrão 
Atravessar o campo, 
Sair em liberdade com você. 
 
Desviar da autoestrada, 
Sair pelas alamedas, 
Cortando o campo e 
Atravessando os vilarejos. 
 
Me perder pelo caminho, 
Me perder de amor, .................................................... Refrão 
Junto com você, 
Pelas estradas do destino. 
 
Não quero ficar em hotel 5 estrelas, 
Quero ficar em uma pousada, .................................... Refrão 
Em uma residência típica, 
No meio do nada. 
 
Baby, meu amor! 
Quero um chalé  
Com quarto com varanda, .............................................. Refrão 
De frente para o vale, 
Para poder ver o pôr do Sol. 
 
Para poder ver o pôr do Sol 
Ao seu lado, 
No frio do fim de tarde, ................................................. Refrão 
Aconchegado a você. 
 
Em uma cama colonial, 
Com lenços de seda, 
Com bordas de renda, ................................................. Refrão 
Para me enrolar com você. 
 
Que seja perto de fazendas, 
Para que possamos cavalgar, 
Para sairmos em comitiva, ............................................... Refrão 
Só para estar ao seu lado, 
Vendo o tempo passar. 
 
Não quero ficar em um hotel 5 estrelas, 
Quero uma noite na pousada ............................................ Refrão 
Para curtir o céu estrelado 

https://youtu.be/1Zj26BHyIDw
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Simplesmente ao seu lado. 
 
Quero curtir a ascensão da lua, 
Ofuscando as demais estrelas, .......................................... Refrão 
Sentado em uma poltrona, 
Enrolado em um cobertor com você. 
 
Só para o meu coração enternecer. 
Para o meu coração enternecer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

222 - One night at the inn 
https://youtu.be/TyU3FTHKHKk 

 
Baby, my love! 
I'd like to hit the road, ................................................... Refrain 
Cross the field, 
Go free with you. 
 
Deviate from the highway, 
Go out through the valleys, 
Cutting the field and 
Crossing the villages. 
 
Get lost along the way, 
Lose myself in love, ............................................. ....... Refrain 
With you, 
On the roads of destiny. 
 
I don't want to stay in a 5 star hotel, 
I want to stay in an inn, ................................................ Refrain 
In a typical home, 
In the middle of nowhere. 
 
Lady, my love! 
I want a cottage 
With room with balcony, ................................................... Refrain 
Facing the valley, 
To be able to see the sunset. 
 
To be able to see the sunset 

https://youtu.be/TyU3FTHKHKk
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By your side, 
In the late afternoon chill, ..................................................... ...... Refrain 
Cozy to you. 
 
In a colonial bed, 
With silk scarves, 
With lace edges, ................................................................... .... Refrain 
To curl up with you. 
 
Let it be close to farms, 
So that we can ride, 
To go out in entourage, ..................................................... .. Refrain 
Just to be by your side, 
Watching time go by. 
 
I don't want to stay in a 5 star hotel, 
I want a night at the inn ........................................................... Refrain 
To enjoy the starry sky 
Simply by your side. 
 
I want to enjoy the moon rise, 
Overshadowing the other stars, .......................................... Refrain 
Sitting in an armchair, 
Wrapped in a blanket with you. 
 
Just for my heart to soften. 
For my heart to soften. 

 
 
I need you more - https://www.youtube.com/watch?v=z9vPK1PA0l4 
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223 - Nem Tudo é Ilusão 
(Estilo sertaneja Bega – Daniel.) https://youtu.be/82tCRerXGNU 

 
Receba esta flor 
Que alguém plantou ...............................................Refrão 
Que agora lhe dou 
De todo o meu coração. 
 
Foi comprada no mesmo lugar 
Daquela senhora que lhe cativou 
que lhe cativou 
E sempre lhe guardava ...............................................Refrão 
Junto com as primícias do amor. 
 
Estava sempre guardada 
Mesmo quando não a buscava 
Ficava a pobre coitada 
Até que no fim murchava. 
 
Sinta o seu perfume 
Que lhe inunda a mente ...............................................Refrão 
Com palavras de amor 
Que plantei de mansinho. 
Com todo o carinho. 
 
Nem Tudo é Ilusão 
O que vem do coração ...............................................Refrão 
Pois se materializa 
Como o orvalho da manhã. 
 
Que é invisível à noite 
E inunda nosso peito ...............................................Refrão 
E intumesce o coração 
E semeia o amor. 
 
Nem Tudo é Ilusão 
O que vem do coração ...............................................Refrão 
Pois se materializa 
Como o orvalho da manhã. 
 
Como aquela planta semeada 
Na janela da sacada  ...............................................Refrão 
Espero ansiosamente 
O dia que acordarás ao meu lado. 
 
Nem Tudo é Ilusão 
Pois brota do coração. 
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224 - Not all is an illusion 
https://youtu.be/hMpN9vt-KHA 

 
Receive this flower  
That someone planted 
Which I now give you ………………………………………………………….. Refrain 
with all my heart. 
 
Was bought in the same place 
From that lady who charmed you 
That charmed you 
And she always kept him 
Along with the first fruits of love. 
 
Was always stored 
Even when you weren’t looking for it 
The poor flower was left ………………………………………………………….. Refrain 
Until in the end it withered. 
 
Feel its perfume  
That floods your mind 
With words of love ………………………………………………………….. Refrain 
that I planted softly  
with all the affection. 
With all care. 
 
Not all is an Illusion 
That comes from the heart 
Because it materializes ………………………………………………………….. Refrain 
Like the morning dew. 
 
Which is invisible at night 
and flood our chest 
and swells the heart ………………………………………………………….. Refrain 
And seeds love. 
 
Not all is an Illusion 
That comes from the heart 
Because it materializes 
Like the morning dew. 
 
Like that seeded plant 
in the bay window 
I wait anxiously 
The day you wake up beside me. 
 
Not all is an Illusion 
Because it comes from the heart. 

  

https://youtu.be/hMpN9vt-KHA
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225 - O que você vai fazer com o seu tempo? 
https://youtu.be/lzIIBNYb-ZM  

 
Não tinha tempo para nada, 
Não parava de reclamar, 
Não havia tempo para descansar, 
Não parava de reclamar. 
 
Agora o que vai fazer? 
O que vai fazer com seu tempo? 
O que vai fazer com seu tempo? 
Pense bem meu bem, 
Pense muito bem meu bem antes de reclamar. 
 
O tempo parou meu bem! 
Agora é hora de pensar, 
Agora pare para pensar, 
Vou aproveitar para meditar, 
Para por as coisas no lugar, 
Tirar as coisas do lugar, 
Dar valor as coisas, 
As coisas que não se pode comprar. 
 
Vou refletir e pensar, 
Agora as coisas terão que vir até mim, 
Não vou correr mais atrás, 
Não meu bem, não meu bem. 
  
Não tinha tempo para se coçar, 
Muito menos para cozinhar, 
Muito menos para brincar, 
Era um tal de só jogar. 
 
Ponha a Bolsa de lado e venha jogar, 
Venha viver e pensar, 
Isto mesmo é hora de pensar, 
De meditar e de amar. 
 
Não tinha tempo para nada, 
Não parava de reclamar, 
Não havia tempo para descansar, 
Não parava de reclamar. 
 
Agora o que vai fazer? 
O que vai fazer com seu tempo? 
O que vai fazer com seu tempo? 
Pense bem meu bem, 
Pense bem meu bem antes de reclamar. 

https://youtu.be/lzIIBNYb-ZM
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Sempre há um outro meio, 
Um outro meio de viver, 
Um outro meio de pensar, 
Agora é hora de recriar e apreciar meu amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

226 - What are you going to do with your time? 
 

 
You didn't have time for anything, 
You kept complaining, 
There was no time to rest, 
You kept complaining. 
 
What are you going to do? 
What are you going to do with your time? 
What are you going to do with your time? 
think about it my dear, 
Think very well my dear before complaining. 
 
Time has stopped baby! 
Now is time to think, 
Now stop to think, 
I'm going to meditate, 
To put things in order, 
Take things out of place, 
Give value to things, 
The things you can't buy. 
 
I will reflect and think, 
Now things will have to come to me, 
I won't run back anymore, 
Not baby, not baby. 
 
Didn't have time to scratch, 
Much less for cooking, 
Much less to play with, 
Only thought about playing. 
 
Put the bag aside and come play, 
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Come live and think, 
That's right it's time to think, 
To meditate and to love. 
 
Now what are you going to do? 
What are you going to do with your time? 
What are you going to do with your time? 
Think about it my dear, 
Think well my dear before complaining. 
 
There is always another way, 
Another way to live, 
Another way of thinking, 
Now it's time to recreate and enjoy my love. 
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227 - Procura-Se Musa Inspiradora 
https://youtu.be/8egBksvx5ss 

 
Estou a procurar, 
Uma mulher que possa me encantar, 
Que me faça sonhar, 
Tanto de noite como de dia. 
 
Estou a procurar, 
Um grande amor, 
Para minha vida transformar, ................................................ Refrão 
E por vida em minha voz. 
 
Não precisa ser perfeita; 
Nem parecer uma princesa; 
Nem reunir em suas feições; 
A doçura de uma menina; 
Unida com a feminilidade felina; 
 
Mas, precisa ter o brilho; 
Do amor a vida nos olhos; 
Reunir em sua personalidade; 
A firmeza de caráter; 
E ao mesmo tempo ter; 
Um certo ar de menina; 
Ser em geral recatada; 
Mas, outras vezes levada da breca. 
Muitas vezes tem que ser levada da breca. 
 
Ser generosa para dividir seus anseios; 
Zelosa ao alimentar minha imaginação; 
Estar sempre aberta; 
E ao mesmo tempo parecer estar velada. 
Parecer estar velada e oculta para mim. 
 
Estou a procurar, 
Um grande amor, 
Para minha vida transformar, ................................................ Refrão 
E por vida em minha voz. 
 
Ser feminina o suficiente; 
Para me sentir cavalheiro; 
Ser felina o suficiente; 
Para me sentir masculino; 
Para que me sinta completo. 
 
Parecer estar desprotegida; 
Para que eu possa ser paternal; 

https://youtu.be/8egBksvx5ss
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Ser firme e resoluta; 
Para que eu saiba; 
Onde minha cabeça repousar. 
Para que no leito possa te abraçar. 
 
Ser forte o bastante;  
Para suportar meus devaneios; 
Ser nobre o bastante; 
Para guiar minha alma; 
Para poder sonhar, 
 
Estou a procurar, 
Um grande amor, 
Para minha vida transformar, ................................................ Refrão 
E por vida em minha voz. 
 
Ter fé o suficiente; 
Para que possamos; 
Nos unir em oração; 
Acreditar no futuro; 
Para estar pronta; 
Ao que der e vier.  
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228 - Inspiring Muse Wanted 
https://youtu.be/IQhqbkFqZ-c 

 
I'm looking for, 
A woman who can charm me, 
That makes me dream, 
In the night as in the day. 
 
I'm looking for, 
A great love, 
For my life to transform, ……………………………………………… Refrain 
And put life in my voice. 
 
She doesn't have to be perfect; 
Not even look like a princess; 
Nor to gather in your features; 
The sweetness of a girl; 
United with feline femininity; 
 
But, you need to have the love shine of life in your eyes; 
Get together in your personality; 
The firmness of character; 
And at the same time have; 
A certain girlish air; 
Generally be modest; 
But, other times being amusing. 
It often has to be amusing. 
 
Be generous to share your desires; 
Zealous in feeding my imagination; 
Always be open; 
And at the same time it seems to be veiled. 
Seem to be veiled and hidden from me. 
 
I'm looking for, 
A great love, 
For my life to transform, ……………………………………………… Refrain 
And put life in my voice. 
 
Being feminine enough; 
To make me feel like a gentleman; 
Be feline enough; 
To feel masculine; 
To make me feel complete. 
 
Appear to be unprotected; 
So that I can be fatherly; 
Be firm and resolute; 

https://youtu.be/IQhqbkFqZ-c
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So that I know; 
Where my head rests. 
So that I can hug you in bed. 
 
Be strong enough; 
To endure my daydreams; 
Be noble enough; 
To guide my soul; 
So that I can dream, 
 
I'm looking for, 
A great love, 
For my life to transform, ……………………………………………… Refrain 
And put life in my voice. 
 
Have enough faith; 
So we can; 
Unite in prayer; 
Believe in the future; 
To be ready; 
Whatever comes and goes. 
 

Melodia fundo -  Liberdade Provisória - Henrique e Juliano 
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229 - Terás Que Me Decifrar 
https://youtu.be/mxAXley2sUE 

 
Você quer ouvir minha voz, 
Que ela ressoe em melodias para você, 
mas não sabe como fazer, 
para que elas brotem em mim. 
 
Mas minha voz têm que ressoar 
Com toda a emoção, .....................................................................  Refrão 
Que dá vida a esta canção. 
E atinge seu coração.  
 
Sou um homem muito simples, 
Que só deseja ser amado, 
Pela sociedade escravizado, 
Por isso pareço ser complicado. 
 
Sou um homem simples, 
Mas terás que me decifrar. ............................................................ Refrão 
Terá que decifrar minha alma, 
Se desejas nela entrar. 
 
Para ligar lá em cima, 
Terá que tecer cá em baixo, 
Para amarrar os destinos, 
E do meu amor desfrutar. 
 
Sua bela face me encantou, 
Como uma bella donna, 
Una pio bela ragazza, 
Observo-a o palco dominar. 
 
Mas minha voz têm que ressoar 
Com toda a emoção, ....................................................................  Refrão 
Que dá vida a esta canção. 
E atinge seu coração.  
 
Mas terá que me decifrar. 
Terá que decifrar minha alma, 
Se desejas nela entrar,  
e do meu amor desfrutar. 
 
Mesmo que descubra  
Minhas mais recônditas intenções, 
E desarme as armadilhas do destino, 
A roda dos fatos já está em movimento. 
 

https://youtu.be/mxAXley2sUE
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Decifre minha alma, 
Antes que seja tarde demais. 
 
 
Pistas:  
1 – O produto da estrofe e do local da palavra é four you. 
2 – A diante o produto é os números de signos desta canção. 
3 – Agora o produto é a bola do meio do bilhar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

229 - You should to decipher me. 

https://youtu.be/Pntd96M1pog 
 

Do you want to hear my voice, 

May it resound in melodies for you, 

but you don’t know how to do it, 

so that they spring up in me. 

 

I’m a very simple man, 

Who just wants to be loved, 

Made slave by the society, 

So I seems to be complicated. 

 

I am a simple man, 

But you will have to decipher me. 

You will should to decipher my soul  

if you wish to enter it. 

 

To call up there, 

You will have to weave down here, 

To tie the fates, 

And my love to enjoy. 

 

Her beautiful face, 

As an bella donna, 

Una pio bela ragazza, 

I watch you master the scene. 

 

But my voice has to resonate  

with all the emotion, 

That gives life to this song, 

https://youtu.be/Pntd96M1pog
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And it hits your heart. 

 

But you will have to decipher me. 

You will have to decipher my soul  

if you wish to enter it, 

and enjoy my love. 

 

Even if you discover  

my innermost intentions, 

And disarms the traps of fate, 

The facts wheel is already moving. 

 

Decipher my soul, 

Before it’s to be late. 

 

You must Decipher my soul, 

Before it’s to be late. 

 

Back ground Melody – For the love of you. 
Clue:  

1 - The product of the stanza and the word place is four you. 

2 - Now the product is the ball in the middle of the billiards. 

3 – The next the product is equal the square of the capitals sins. 
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230 - Um ano de músicas para você 
https://youtu.be/C4Y7PAk81rg  

 
Farei um ano de músicas para você, 
Virá a primavera perfumada, 
Toda pintada e floreada,  
Inundada pelos aromas que roubaram de você. 
 
O que seriam dos perfumes exalados, 
Pelas flores não colhidas, 
Que se perdem no espaço, 
E não podem lhe atingir? 
 
O que seriam dos pássaros, 
Sem o colorido das flores, 
Para lhe dar o sentido, 
E os contornos do bom viver? 
 
Lá vem a passarada, 
Com as suas cantorias, 
Toda harmonizada, 
Para alegrar você. 
 
Vem fazendo a revoada, 
Se deslocando sob o horizonte, 
Procurando abrigo das arvores, 
Sob o manto da noite para pernoitar. 
 
Farei um ano de músicas para você, 
Virá o verão e com ele a paixão, 
E no calor das emoções, 
Me derreterei de amor por você. 
 
Sob o brilho de seu olhar, 
As flores se voltarão para você, 
Natureza cheia de vida, 
Só para poder desfrutar com você. 
 
Farei um ano de músicas para você, 
Virá o outono com suas essências, 
Dando vida a sua existência, 
Para alimentar você. 
 
E cantarei com a passarada, 
De dia e de madrugada, 
Alimentado pelo seu amor, 
Ao sabor dos deuses e do vento. 

https://youtu.be/C4Y7PAk81rg
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Farei um ano de músicas para você, 
Chegará o sopro do inverno, 
Sussurrando aos seus ouvidos, 
Que junto a mim deve se agasalhar. 
 
Sob as melodias do minuano, 
Que sobre as areias vem desenhando, 
Que o tempo eterno vai passando, 
Que comigo deve ficar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
E não viverei mais na solidão, 
Pois sempre estarei com você, ................................ Refrão 
Junto ao meu coração. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

231 - One year of music for you 
 

 
I'll make a year of songs for you, 
The fragrant spring will come, 
All painted and flowered, 
Inundated by the scents they stole from you. 
 
What would be the perfumes  
given off by unharvested flowers, 
That get lost in space  
and cannot reach you? 
 
What would the birds be, 
Without the colorful flowers, 
To make sense of it, 
And the contours of good living? 
 
Here comes the bird, 
With your singing, 
All harmonized, 
To cheer you up. 
 
It's been flying around, 
Moving under the horizon, 
Looking for shelter from the trees, 
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Under cover of night to stay overnight. 
 
I'll make a year of songs for you, 
Summer will come and with it the passion, 
And in the heat of emotions, 
I will melt with love for you. 
 
Under the shine of your gaze, 
The flowers will turn to you, 
Nature full of life, 
Just so I can enjoy it with you. 
 
I'll make a year of songs for you, 
Autumn will come with its essences, 
Bringing your existence to life, 
To feed you. 
 
And I'll sing with the birds, 
Day and dawn, 
Powered by your love, 
At the whim of the gods and the wind. 
 
I'll make a year of songs for you, 
The breath of winter will come, 
Whispering in your ear, 
That with me you should dress warmly. 
 
Under the minuano melodies, 
What about the sands he's been drawing, 
That eternal time passes, 
 
And I will no longer live alone, 
Because I'll always be with you,.................................... Chorus 
Next to my heart. 
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232 - Modo simples de viver. 
https://youtu.be/3pwPoYgV0bU  

 
Baby! Oh my Baby! 
Por que está amuada? 
Largue esse celular, 
Venha me escutar. 
 
O mundo ainda está a girar, 
Venha olhar! 
Os pássaros estão a cantar, 
E o Sol o céu a cortar. 
 
As árvores estão mudando de cor, 
É o outono chegando, 
As noites estão mais frias, 
Só para a gente se aconchegar. 
 
Venha para a janela apreciar, 
O ar está mais pesado, 
E as nuvens mais baixas, 
Para os anjos te olhar. 
 
Venha esta música escutar, 
Vamos juntos cantarolar, 
Como nos tempos em que sentávamos  
Ao redor das varandas, 
Só para cantar e conversar. 
 
Modo simples de viver, 
Era um modo simples de viver, 
Não tínhamos muitas coisas, 
Mas tínhamos muito que fazer. 
 
Era só criar para começar, 
Do nada tudo brotava, 
Era pura imaginação, 
Era pura imaginação. 
 
O tempo não passava, 
Tínhamos tempo para pensar, 
Então era só criar, 
Para o tempo começar a passar. 
 
Baby! Não deixe o tempo passar! 
É só começar a escrever, 
O que a mente está a lhe contar, 
E depois é só cantarolar. 

https://youtu.be/3pwPoYgV0bU
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É outono! Venha se aconchegar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

233 - Simple way of live 
 

 
Baby! Oh my love! 
Why are you sad? 
Put down that cell phone, 
Come listen to me. 
 
The world is still turning, 
Come look! 
The birds are singing, 
And the sun is crossing the sky. 
 
The trees are changing colors, 
It's autumn coming, 
The nights are colder, 
Just for us nestle. 
 
Come to the window and enjoy, 
The air is heavier, 
And the lowest clouds  
For the angels to look at you. 
 
Come listen to this song, 
Let's sing together  
like the times  
when we sat around the porches, 
Just to sing and talk. 
 
Simple way of living, 
It was a simple way of living, 
We didn't have many things. 
But we had a lot to do. 
 
It was just creating to start, 
From nothing everything came, 
It was pure imagination. 
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It was pure imagination. 
 
Time didn't pass, 
We had time to think, 
So it was just creating, 
For time to start passing. 
 
Baby! Don't let time pass! 
Just start writing, 
What the mind is telling you, 
And then just sing. 
 
It's fall! Come closer to me. 
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234 - Quero... 
https://youtu.be/1PAJ8vNfslU  

 
 

Quero... 
Quero momentos de magia,  
pintados de certezas,  
nas incertezas da vida, 
de dias coloridos  
com cores de primavera a florir...  

Quero... 
Caminhos de sonhos reais,  
de abraços apertados, 
de beijos marcados 
da cor da paixão  
que me fazem correr 
o sangue,  
no coração...  
 
Quero... 
Navegar no seu corpo, 
Percorrer todos os seus contornos, 
Traçar as linhas do seu corpo, 
Como os meus dedos fossem o seu cinzel. 
 
Quero..... 
Ser ofuscado pelo brilho dos seus olhos, 
Inundado pelo aroma dos seus cabelos, 
Para que possa esvaziar-me de mim mesmo, 
Para poder esculpir-te com minhas mãos. 
 
Quero ...... 
Sentir todos os seus odores, 
Em todos os frescores, 
Dos seus sais de banho, 
Nas manhãs primaveris. 
 
Quero...... 
Inflar as velas da minha imaginação, 
No pulsar melódico do seu alento, 
No movimento a pleno pulmão, 
Do marear da superfície do seu corpo, 
A me jogar de lá para cá. 
 
Quero...  
amor em meu ser, 
marcado, tatuado,  
sem "ses" nem "porquês",  
em noites cúmplices dos dias... 
 
A quero ..... 

https://youtu.be/1PAJ8vNfslU
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Em seus devaneios, 
Nas suas loucuras e diabruras, 
Na certeza de sua insensatez, 
Nos seus caprichos, 
Sim! Nos seus caprichos. 
Satisfarei todos os seus caprichos. 
Insensatez! Insensatez. 
 
Quero... 
viver ou morrer  
por este amor,  
saciar este bendito vício...  
beijar-te as mãos, 
beber-te em amor... 
 
 
Paula Centeio & de Mello 
Direitos reservados 

 

 
 
 
 
 

235 - I Want... 
 

 
I want... 
I want moments of magic, 
Painted with certainty, 
In the uncertainties of life, 
Of colorful days 
With spring colors in bloom... 
 
I want... 
Paths of real dreams, 
Of tight hugs, 
Of kisses marked  
With the color of passion  
That make run blood 
In my heart... 
 
I want... 
Navigate your body, 
Go through all its contours, 
Trace the lines of your body, 
As my fingers was your chisel. 
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I want…  
To be dazzled by the sparkle in your eyes, 
Flooded by the scent of your hair, 
So that I can empty myself of myself, 
To be able to sculpt you with my hands. 
 
I want.. 
To smell all your scents, 
In all freshness, 
Of your bath salts, 
In spring mornings. 
 
I want…  
To inflate the sails of my imagination, 
In the melodic pulse of your breath, 
In full lung movement, 
From the sea of the surface of your body, 
Throwing me back and forth. 
 
I want…  
Love in my being, 
Marked, tattooed, 
Without "ifs" or "whys", 
In nights complicit with the days... 
 
I want you..... 
In your daydreams, 
In their pranks and folly, 
In the certainty of your follishness, 
On your whims, 
Yea! On your whims. 
I will satisfy your every whim. 
Folly! Foolishness. 
 
I want to live or die for this love, 
Satiate this blessed addiction... 
Kiss your hands, 
Drink you in love... 
 
 
Paula Centeio & de Mello 
All rights reserved 
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236 - Liga para mim Baby (Série Baby, Baby Fefishinha) 

https://youtu.be/dDAFAFcMjvc  

 
Liga pra mim! 
Porque você é tão má? 
 
Baby, Baby Fefishinha 
Baby, Baby meu amor, 
Veja só a minha dor, 
De estar tão longe de você. 
 
Baby, Baby Fefishinha 
Não menospreze o meu amor, 
Pegue esse celular 
E vá logo me ligar. 
 
Baby, Baby Fefishinha 
Cante essa musica para mim, 
Ponha a vergonha de lado, 
Para que eu possa estar ao seu lado. 
 
Escute essa melodia Fefishinha, 
Que brota do meu coração, 
Que está amargurado, 
Muito longe de você. 
 
Fefishinha meu amor, 
Me recuso te esquecer, 
Porque não cantas para mim, 
Para o meu coração aquecer. 
 
Não se faça de rogada, 
Que não está nem ai! 
Pois sei que me amas, 
E quer me ver feliz. 
 
Fefishinha meu amor, 
Por favor, minha lindinha, 
Ligue para mim. 
Deixe de lado esse joguinho, 
De que não gosta de mim. 
 
Baby, Baby Fefishinha 
Eu só quero ser feliz, 
Estar ao seu lado, 
Como seu namorado. 
 
Liga pra mim! 

https://youtu.be/dDAFAFcMjvc
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Porque você é tão má? 
 

 

 
 
 
 
 
 

237 - Call me Baby! 
https://youtu.be/pEpvkybMI58 

 
Call me! 
Why are you so bad? 
Oh! Bad girl! 
 
Baby, Baby Fefishinha 
Baby, baby my love, 
See my pain, 
Of being so far away from you. 
 
Baby, Baby Fefishinha 
Don't belittle my love, 
take that cell phone 
And go call me soon. 
 
Baby, Baby Fefishinha 
Sing this song for me, 
Put the shame aside, 
So that I can be by your side. 
 
Listen to this melody Fefishinha, 
That springs from my heart, 
who is embittered, 
Far away from you. 
 
Fefishinha my love, 
I refuse to forget you, 
Why don't you sing to me, 
For my heart to warm. 
 
Don't pretend  
you don't care! 
Because I know you love me  
and want to see me happy. 
 
Fefishinha my love, 
Please my little girl, 
Call me. 

https://youtu.be/pEpvkybMI58
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Put this little game aside, 
That you don't like me. 
 
Baby, Baby Fefishinha 
I just want to be happy, 
be by your side, 
Like your boyfriend. 
 
Call me! 
Why are you so bad? 
Oh! Bad girl! 
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238 - Vou me retirar no campo. 
https://youtu.be/nIYDgMljV1c  

 
A seu cabra! 
Eu nem conto para vós mecê, 
Ai que preguiça e que lerde, 
Que esta vida urbana, 
Meu espírito contaminou. 
 
Ficar de cara amarrada, 
Em uma cadeira de plástico, 
Com a bunda sentada, 
Atrás de um par de telas. 
 
Vou voltar para o campo, 
Para a vidinha do interior, 
Para respirar um ar puro, 
Pegar em uma enxada, 
Para capinar a entrada. 
 
Podar as plantas, 
Colher umas flores, 
Decorar a sacada, 
Para o meu bem. 
 
Colherei umas flores silvestres, 
Ouvindo a passarada, 
Em um belo cesto de vime, 
Para embelezar os seus cabelos. 
 
Quero sentir o aroma do campo, 
No ar que entra pela janela, 
Se misturando com os aromas, 
Que saem do seu cabelo. 
 
Vou por fogo na lenha, 
No forno de barro, 
E água para ferver, 
No fogão a lenha, 
 
Apanharei umas mechas de capim cidreira, 
Para por na água, 
Para fazer um chá. 
 
Pegarei nas suas mãos, 
Para a massa do pão fermentar. 
Irei até a dispensa, 
Apanhar erva doce, 

https://youtu.be/nIYDgMljV1c
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Para fazer o pão de forma, 
E seus lábios adocicar. 
 
Depois iremos deitar na rede, 
Descansando o corpo, 
Apreciando a vida, 
Vendo o Sol se por. 
 
Cantarei umas modas de viola, 
Ao seu ouvido, 
Usando os seus cabelos, 
Como filtro de som. 
 
Fecharei os seus olhos 
E colarei meu rosto ao seu, 
Filosofando sobre a vida, 
Ouvindo o farfalhar do seu coração. 
 
Ao ritmo do som do seu coração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

239 - I will retire in the country 
https://youtu.be/8U7Qe4oNlZU 

 
Oh my brother! 
I don't even tell you 
Oh, what a laziness and what a read, 
That this urban life, 
My spirit vitiated. 
 
Be frowning, 
In a plastic chair, 
With the ass sitting, 
Behind a couple of screens. 
 
I'm going back to the field, 
For the country life, 
To breathe fresh air, 
Grab a hoe, 
To weed the entrance. 
 

https://youtu.be/8U7Qe4oNlZU
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Prune the plants, 
Pick some flowers, 
Garnish the balcony, 
For my love. 
 
I will pick wild flowers, 
Listening to the bird, 
In a beautiful wicker basket, 
To grace your hair. 
 
I want to smell the scent of the countryside, 
In the air that enters through the window, 
Blending with the aromas, 
That come out of your hair. 
 
I'm going to set fire to the wood, 
In the clay oven, 
And water to boil, 
On the wood stove, 
 
I'll pick up some wicks of lemongrass, 
to put in the water, 
To make some tea. 
 
I will take your hands, 
For the bread dough to ferment. 
I will go to the pantry, 
Pick sweet weed, 
To make the loaf of bread, 
And your lips sweeten. 
 
Then we'll lie in the hammock, 
Resting the body, 
Enjoying life, 
Seeing the sun go down. 
 
I will sing some viola modas, 
In your ear, 
Using your hair, 
As a sound filter. 
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240 - Um ano de músicas para você 
https://youtu.be/C4Y7PAk81rg  

 
Farei um ano de músicas para você, 
Virá a primavera perfumada, 
Toda pintada e floreada, 
Inundada pelos aromas que roubaram de você. 
 
O que seriam dos perfumes exalados, 
Pelas flores não colhidas, 
Que se perdem no espaço, 
E não podem atingir você? 
 
O que seriam dos pássaros, 
Sem o colorido das flores, 
Para lhe dar o sentido, 
E os contornos do bom viver? 
 
Lá vem a passarada, 
Com as suas cantatas, 
Toda harmonizada, 
Para alegrar você. 
 
Vem fazendo a revoada, 
Se deslocando sob o horizonte, 
Procurando abrigo das arvores, 
Sob o manto da noite para pernoitar. 
 
Farei um ano de músicas para você, 
Virá o verão e com ele a paixão, 
E no calor das emoções, 
Me derreterei de amor por você. 
 
Sob o brilho de seu olhar, 
As flores se voltarão para você, 
Natureza cheia de vida, 
Só para poder desfrutar com você. 
 
Farei um ano de músicas para você, 
Virá o outono com suas essências, 
Dando vida a sua existência, 
Para alimentar você. 
 
E cantarei com a passarada, 
De dia e de madrugada, 
Alimentado pelo seu amor, 
Ao sabor dos deuses e do vento. 
 

https://youtu.be/C4Y7PAk81rg
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Farei um ano de músicas para você, 
Chegará o sopro do inverno, 
Sussurrando aos seus ouvidos, 
 Que junto a mim deve se agasalhar. 
 
Sob as melodias do minuano, 
Que sobre as areias vem desenhando, 
Que o tempo eterno vai passando, 
Que comigo deve ficar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
E não viverei mais na solidão, 
Pois sempre estarei com você, ................................ Refrão 
Junto ao meu coração. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

241 - Songs for you 
One year of music for you 

https://youtu.be/hxkSNfkQQbw 
 
I'll make a year of songs for you, 
The fragrant spring will come, 
All painted and flowered, 
Inundated by the scents they stole from you. 
 
What would be the perfumes  
given off by unharvested flowers, 
That get lost in space  
and cannot reach you? 
 
What would the birds be, 
Without the colorful flowers, 
To make sense of it, 
And the contours of good living? 
 
Here comes the bird, 
With your singing, 
All harmonized, 
To cheer you up. 
 
It's been flying around, 
Moving under the horizon, 
Looking for shelter from the trees, 

https://youtu.be/hxkSNfkQQbw


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

356 
 

Under cover of night to stay overnight. 
 
I'll make a year of songs for you, 
Summer will come and with it the passion, 
And in the heat of emotions, 
I will melt with love for you. 
 
Under the shine of your gaze, 
The flowers will turn to you, 
Nature full of life, 
Just so I can enjoy it with you. 
 
I'll make a year of songs for you, 
Autumn will come with its essences, 
Bringing your existence to life, 
To feed you. 
 
And I'll sing with the birds, 
Day and dawn, 
Powered by your love, 
At the whim of the gods and the wind. 
 
I'll make a year of songs for you, 
The breath of winter will come, 
Whispering in your ear, 
That with me you should dress warmly. 
 
Under the winter winds melodies, 
What about the sands he's been drawing, 
That eternal time passes, 
 
And I will no longer live alone, 
Because I'll always be with you,.................................... Chorus 
Next to my heart. 

 
 

Leonard Cohen - https://www.youtube.com/watch? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch
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242 - Um ano de Músicas 
https://youtu.be/lc7umPBBE0Q 

 
A vida é como uma melodia 
Há momentos de pura monotonia 
Intercalados com momentos de harmonia 
Que devem ser preenchidos 
Com algumas dissonâncias. 
 
Músicas para alegrar o seu coração, 
Músicas para preencher o seu tempo, 
Músicas para lhe fazer companhia, 
Somente músicas para você. 
 
A vida é como um filme, 
Que se desenrola 
Diante dos nossos olhos. 
 
Deve haver uma trilha sonora, 
Um tema central, 
Uma canção que una 
A mente ao coração. 
 
Escreverei músicas para você, 
Músicas para alegrá-la, 
Músicas para emocioná-la, 
Para fazê-la se sentir viva. 
 
Farei uma novela, 
Um belo romance, 
Um conto de fadas, 
Com muitas loucuras para você. 
 
Tudo isso é uma loucura, 
Um jogo dos deuses, 
Brincando com nossas vidas, 
Cuja nota central, 
É o meu amor por você. 
 
Escreverei músicas para você, 
Músicas para alegrá-la, 
Músicas para emocioná-la, 
Para fazê-la se sentir viva. 
 
Somente músicas para você. 
 

 

 

https://youtu.be/lc7umPBBE0Q
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243 - One year of music  
https://youtu.be/lc7umPBBE0Q 

 
Life is a like a melody, 
There are moments of pure monotony  
Interleaved with moments of harmony,  
Which must be filled  
With some dissonances. 
 
Songs to make your heart happy, 
Songs to fill your time, 
Songs to keep you company, 
Only songs for you. 
 
Life is like a movie  
That unfolds before our eyes. 
 
There must be a soundtrack, 
A central theme, 
A song that put together 
The mind to the heart. 
 
I'll write songs for you, 
Songs to cheer you up, 
Songs to thrill you, 
To make you feel alive. 
Only songs for you. 
 
I will make a novel, 
A beautiful story, 
A fairy tale, 
With lots of craziness for you. 
 
All this is craziness, 
A game of the gods, 
Playing with our lives, 
Whose central note, 
It's my love for you. 
 
I'll write songs for you, 
Songs to cheer you up, 
Songs to thrill you, 
To make you feel alive. 
 
Only songs for you. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/lc7umPBBE0Q
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244 - Mulher geniosa. 

https://youtu.be/sNf1aYPw-l0 

 
Mal acabei de brigar, 
E a raiva mal abaixou, 
Estou de novo a pensar, 
Que não posso viver sem você. 
 
Sai ontem do seu apartamento, 
Não deixei nada para trás, 
Era como fosse da ultima vez, 
Mas vou ter que voltar à trás. 
 
Ai este amor furacão! 
Que quando fecha o tempo, ...............................................Refrão 
Escurece tudo, ................................................... R$ 100.000,00 
E não deixa nada no lugar. 
 
Ai esse amor genioso! 
Esse amor selvagem! 
Que não quer perder a liberdade, ................................................Refrão 
Mas lá dentro carece de mim. 
 
Amor genioso! 
Amor selvagem! 
Para que tanta briga? ....................................................Refrão 
Precisa de mim. 
 
Parece que não pode  
Viver ao lado meu. 
Que não quer se entregar a mim, 
E ao mesmo tempo  
Não pode viver longe de mim. 
 
Até parece que gosta, 
De me ver sair chutando a porta, ................................Refrão 
E descarregar a raiva no pasto, 
E voltar cheirando a bosta. .............................. R$ 100.000,00 
 
Já sei! Vou comprar para ela um alazão, 
Uma fera indomada, 
Para ela descarregar a raiva, 
E depois voltar para mim. 
 
Chega de tanta manha, 
Vou agarrá-la pela cintura, .......................................Refrão 
Puxá-la pelas ancas, 
E morde-la até o pescoço. 

https://youtu.be/sNf1aYPw-l0
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Para quê esta liberdade, 
Se não posso viver sem você? 
Para quê esta liberdade, 
Se não pode viver sem mim? 
 
Deixe de ser geniosa! 
Ponha de lado este temor, 
De se sentir tolhida 
Se for dividir comigo a tua vida. 
 
Pois amor é só pedir, 
Que saio chutando a porta, 
E depois volto para o seu colo, 
De cabeça murcha e cheirando a bosta. 
 
A bosta de cavalo. 
Para seu deleite. 
 
 
 
 
 
 
 
 

245 - Warm-blood love 
https://youtu.be/dSiF2DvCQpU 

 
I just had a fight, 
And the anger barely passed, 
I'm thinking again 
That I can't live without you. 
 
I left your apartment yesterday, 
I left nothing behind, 
It was like the last time, 
But I'll have to go back. 
 
Oh this hurricane love! 
That when time closes, …………………………………………………… Refrain 
everything darkens  
and leaves nothing in its place. 
 
Oh, this Warm-blood love! 
That wild love! 
Who doesn't want to lose her freedom, ...... ..................................Refrain 
But inside you lack me. 
 

https://youtu.be/dSiF2DvCQpU
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Warm-blood love! 
Wild love! 
Fight for nothing, ...... .....................................................Refrain 
You need me! 
You love me! 
Fight for nothing. 
 
Looks like you can't live next to me. 
Who doesn't want  
to give himself to me, 
And at the same time  
you can't live far from me. 
 
It seems like he likes  
to see me kicking out the door  
and venting his anger in the pasture, 
And come back smelling like shit. 
 
I already know! I'll buy her a sorrel, 
an untamed beast, 
For her to vent her anger, ...... ................................................Refrain 
And then come back to me. 
 
Enough of this morning, 
I'll grab you by the waist, ................................................Refrain 
Pull her by the hips, 
And bites her up to the neck. 
 
Why this freedom? 
If I can't live without you? 
Why this freedom? ...... .....................................................Refrain 
If you can't live without me? 
 
Stop being witty! 
Put aside this fear, 
of feeling constrained 
If you're going to share your life with me. 
 
'Cause love is just asking, 
That I go out kicking the door, 
And then I go back to your lap, 
With a withered head and smelling like shit. 
 
The horse shit. 
For your delight. 
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246 - Cansei de só ficar a te admirar. 
https://youtu.be/jGRBjuyN8uo  

 
Ai esse amor, 
Que não pode se realizar! 
Me cansei de ficar 
Todo dia a te admirar. 
 
Não quero mais ficar a te olhar! 
Virarei a página, 
Mudarei o canal, 
Procurarei outro amor, 
Para sintonizar. 
 
Não estava no momento certo, 
Quando precisava de mim. 
Agora está impedida, 
A vida é mesmo assim. 
 
Pare de reclamar, 
Que não paro de escrever. 
Nem tudo é para você, 
Você pode crer. 
 
Toda mulher deve ser amada. 
Muito mais declamada. 
Por isso escrevo em verso e prosa, 
Essa canção melodiosa. 
 
Só quero uma mulher para mim. 
Para que eu possa dividir meus sonhos, 
Passar o tempo junto, 
E partilhar as coisas do mundo. 
 
Mas ela tem que ser forte, 
Para ludibriar as ilusões do tempo, 
Ter imaginação fértil e, 
Encarar meus devaneios. 
 
Mas pode acreditar, 
Que em cada verso, 
Há algo de mim para você, 
Por isso não posso parar de escrever. 
 
Se Deus é o espírito do amor, 
Então, você é a chave, 
Que abre as portas do meu coração, 
Para a estrada da felicidade. 

https://youtu.be/jGRBjuyN8uo
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Olhe bem para o horizonte, 
E veja aquele vulto ao longe, 
Que caminha a sua frente, 
Antes que ele desapareça, 
Na próxima alameda. 
 
Deus é o espírito do amor. 
Abra as portas do meu coração. 
 
 
 
 
 
 
 
 

247 - I'm tired of just admiring you 
https://youtu.be/iOr0awXkrBM 

 
Oh this love, 
Which cannot come true! 
I got tired of staying 
Every day admiring you. 
 
I don't want to watch at you anymore! 
I will turn the page, 
I will change the channel, 
I'll look for another love  
to tune into. 
 
It wasn't the right time. 
When you needed me. 
Now not available, 
Life is just like that. 
 
Stop complaining, 
That I don't stop writing. 
Not everything is for you 
You can believe. 
 
Every woman must be loved. 
Much more declared. 
That's why I write in verse and prose, 
That sweet song. 
 
I just want a woman for myself. 
So I can share my dreams, 
spend time together, 

https://youtu.be/iOr0awXkrBM
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And share the things of the world. 
 
But she has to be strong, 
To deceive the illusions of time, 
Have a vivid imagination and 
Face my daydreams. 
 
But believe me, 
That in each verse, 
There's something from me to you, 
So I can't stop writing. 
 
If God is the spirit of love, 
So you are the key, 
That opens the doors of my heart, 
To the road of happiness. 
 
Look out to the horizon, 
And see that figure in the distance, 
that walks in front of you, 
Before he disappears, 
In the next street. 
 
God is the spirit of love. 
She opens the doors of my heart. 

 
10:40 - https://www.youtube.com/watch?v=tSp1nWbUGc8 
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248 – Este é o seu melhor lado  

(Cante a sua dor) https://youtu.be/Zwy_3tdLx7o  

 

Veja o mundo sob outro olhar! 

Não adianta só reclamar, 

Dizer que não consegue viver, 

Que estou a lhe tolher. 

 

Apesar de sua alma estar nublada, 

O Sol brilha lá fora, 

As nuvens carregadas, 

Continuam a Terra regar. 

 

Vivia a sem por hora, 

Não tinha tempo para pensar, 

Muito menos para semear, 

Tudo era prazer ou dever. 

 

Agora o tempo parou. 

O mundo exterior se fechou, 

Você tem que se conectar, 

E o que vai falar? 

 

Não tinha mais desejos, 

Tudo estava enlatado, 

Seu ser tinha sido posto de lado, 

Agora não sabe o que fazer. 

 

O que escrever? 

Então se ponha a cantar! 

Aquilo que vem do coração, 

É só começar a recitar. 

 

Olhe ao seu lado, 

Que esta dor não é só sua. 

Cante a sua dor, 

Que tocará os corações ao seu lado. 

 

Veja seu lado humano, 

Contido nos seus sentimentos. 

São iguais a de todo mundo, 

Principalmente dos que estão ao seu lado. 

 

Este é o seu melhor lado! 

O seu lado humano, 

Que estava sufocado, 

Pelo ruído exterior. 

 

Este é o seu melhor lado! 

https://youtu.be/Zwy_3tdLx7o
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O seu lado humano, 

Que estava represado, 

Que tem que deixar fluir. 

 

Não serão só rios de lágrimas, 

Que irão correr. 

Os corações irão ressoar, 

Nas vibrações do seu coração. 

 

Nas vibrações do seu coração. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

249 - This is your best side 
https://youtu.be/d9xWnIbxWaw 

 
See the world from another point of view! 
It's no use just complaining 
Say you can't live, 
That I'm holding you back. 
 
Though your soul is clouded, 
The sun shines outside, 
The charged clouds continue  
to water the Earth. 
 
You lived without an hour, 
You didn't have time to think, 
Much less to sow, 
Everything was duty or pleasure. 
Everything was pleasure. 
 
Now time has stopped. 
The outside world closed in, 
You have to connect, 
And what will you say? 
 
Had no more desires. 
Was closed, 
Your being had been put aside, 
Now you don't know what to do. 
what to do? what to do? 

https://youtu.be/d9xWnIbxWaw
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What to write? 
Then start singing! 
What comes from the heart, 
Just start reciting. 
Singing those thing that comes from the heart. 
 
Look beside you, 
That this pain is not yours alone. 
Sing your pain, 
That will touch the hearts by your side. 
 
See your human side  
Contained in your feelings. 
They are the same as everyone else, 
Especially those around you. 
 
This is your best side! 
The human side   
That was choked  
By the noise outside. 
 
This is your best side! 
Your human side  
That was dammed up, 
That you have to let go. 
 
It won't just be rivers of tears  
That will flow. 
Hearts will resonate  
To your heart beat. 
 
In the vibrations of your heart. 
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250 - O mundo deve ser regido por duas mãos 
https://youtu.be/xyoZqSmNpD8 

 
A roda da fortuna  
É girada por uma única mão, 
Sempre cambaleando  
Para o lado da argumentação. 
 
Sempre girando para a direta, 
Segurada por cinco dedos, 
Cujo único poder e razão, 
É o poder nuclear. 
 
As Nações Unidas 
São regidas  
Pelo poder de coerção, 
Fruto do espólio de guerra, 
Da partilha das nações. 
 
Nações Unidas 
Pela partilha das nações, 
Nações Unidas 
Pela partilha das nações, 
 
Nações Unidas, 
Para poucos, 
Nações Unidas, 
Para poucos. 
 
Nações Unidas pelo poder do império, 
Deve ser regida pelo poder do amor, 
Das nações que se reergueram, 
Dos destroços da guerra. 
 
O império da guerra, 
Deve ser contrabalanceado, 
Pelo poder da humanidade, 
E pelo poder da razão. 
 
O Senhor dos Anéis, 
E das alianças sagradas, 
Só pode ser empunhado, 
Pela mão esquerda. 
 
Pelo hemisfério direito, 
Pela contra parte, 
Da Cruz da humanidade, 
Pela sabedoria. 

https://youtu.be/xyoZqSmNpD8
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Enquanto isso não acontece, 
A roda da humanidade, 
Gira cambaleante, 
Regida por uma única mão. 
 
Por uma única razão, 
Pela herança do império. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

251 - The World must be ruled by two hands 
https://youtu.be/BAoqziXS-I0 

 
The wheel of fortune  
Is turned by a single hand, 
Always staggering  
To the side of contention. 
 
Always turning to the right, 
Held by five fingers, 
Whose only power and reason, 
It's nuclear power. 
 
The United Nations 
They are governed  
By the power of coercion, 
Fruit of the spoils of war, 
Of the division of nations. 
 
United Nations 
For the division of nations, 
United Nations 
For the division of nations. 
 
For five Nations 
Never for all. 
For five Nations 
Never for all. 
 
United Nations by the power of empire, 
Must be ruled by the power of love, 
Of the nations that rose again, 

https://youtu.be/BAoqziXS-I0
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From the wreckage of war. 
 
The empire of war, 
It must be balanced, 
By the power of humanity, 
And by the power of reason. 
 
Lord of the Rings, 
And of the sacred alliances, 
It can only be wielded 
By the left hand. 
 
From the right hemisphere, 
On the other hand, 
From the Humanity’s cross, 
By the wisdom. 
 
Until then, 
the wheel of humanity, 
staggering turning, 
Ruled by a single hand. 
 
For only one reason, 
For the legacy of the empire. 
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252 – Castelos de Areia 

https://youtu.be/2ysYZ0iGRG0  

 

Brincadeiras na varanda,  

Quase que não me lembro mais; 

Pega-pega, esconde-esconde,  

Queimada e não sei mais; 

Tudo ficou no passado,  

Num passado que não volta mais; 

 

Almoço na varanda e lanches na dispensa; 

Adultos conversavam assuntos; 

Que não importam mais. 

 

Ouvindo causo e histórias 

Criança ingênua se doutorou 

Nas lições de vida 

Que gerações acumulou. 

 

Biscoitinhos e geleias 

Nossas bocas adoçou 

Ouvindo contos divertidos 

Minha alma se inspirou. 

 

O Tempo quase que não passava; 

Até parecia que não acabaria mais; 

Mas o Tempo passou; 

E tudo ficou para trás. 

 

As brincadeiras ingênuas se perderam; 

E com elas os sonhos de heróis e de mocinhos; 

E com ela foi se tudo mais. 

 

Vai se tempo dos meus tios 

Vai se tempo dos meus avós 

Agora faz se tempo 

Que tudo isto acabou. 

 

Meus tios envelheceram e nós também; 

Minhas tias avós morreram; 

E com elas um pouco de nós também; 

Até os docinhos não existem mais. 

 

Laços de família se romperam; 

E tudo o mais que ficou para trás; 

Foi pela frouxidão do tempo; 

Que não para de passar mais. 

 

Agora vai tio Dario; 

https://youtu.be/2ysYZ0iGRG0
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E mais um laço se desfez. 

E impotente observo tudo; 

Tudo o que o tempo desfez. 

 

 

 
 
 
 
 
 

253 - Sandcastles 
https://youtu.be/2nfOnCAkLzw 

 
Porch games, 
I almost don't remember anymore; 
Catch one, catch all, hide and seek, 
Dodge and I don't know anymore; 
Everything is in the past, 
In a past that don't come back anymore; 
 
Lunch on the balcony  
and snacks in the pantry; 
Adults talked about subjects  
that no longer mattered. 
 
Listening to cases and stories,  
a naive child became master,  
in the life lessons  
that generations had accumulated. 
 
Biscuits and jellies  
our mouths sweetened 
Hearing fun tales  
inspired my soul. 
 
Time passed slowly; 
It even looked like it would never end; 
But Time has passed; 
And everything was left behind. 
 
The naive jokes were lost; 
And with them the dreams  
of heroes and good guys; 
And with her went everything else. 
 
It's time for my uncles 
It's time for my grandparents 
Now it's been time 

https://youtu.be/2nfOnCAkLzw
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that all this is over. 
 
My uncles have aged and so have we; 
My great aunts died; 
And with them a little bit of us too; 
Even the sweets no longer exist. 
 
Family ties were broken; 
And everything else that was left behind; 
It was through the looseness of time; 
Which never stops. 
 
Now goes Uncle Darius; 
And yet another bond was broken. 
And helplessly I watch everything; 
Everything that time has undone. 
 
Everything was Sandcastles. 
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254 - Gata do Mato 
https://youtu.be/uAN-HdDax9A  

 
 

Menina faceira; 
Sorriso brejeiro; 
Desabrocha em flor. 
 
Olhar cismado; 
Como gata do mato; 
Brilha de amor. 
 
Amor pela vida, 
Pela alegria de viver, 
Que me contagiou. 
 
Como menino descuidado; 
Embrenho no mato; 
Em busca de seu amor. 
 
Mas a vida não é simples assim, 
Há época para se plantar, 
E há época para colher. 
 
Ai esse amor humano, 
Que tem que ser alimentado, 
Para não morrer. 
 
Em espinhos me corto; 
Em lodo me atolo; 
E não sinto dor. 
 
Em busca do seu amor, 
Coloquei tudo de lado, 
Fui ao seu encalço, 
Mas não te encontrei. 
 
Ficou um grande vazio, 
De um menino perdido, 
Que não te encontrou. 
 
Lembranças de sua face; 
Curam minhas chagas; 
Apagam as mágoas. 
 
Do sabor amargo; 
Do ciúme ingrato; 
Do amor não partilhado. 
 

 
 

 
 
 

https://youtu.be/uAN-HdDax9A
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255 - Cheeky Girl 
https://youtu.be/suGtbM0rqAI 

 
Cheeky girl; 
Mischievous smile; 
It blooms in flower. 
Cheeky girl…… 
 
Brooding look; 
Like a wild cat; 
Love shine. 
Shine full of Love……. 
 
Love for life, 
For the joy of living, 
That infected me. 
 
Like a careless boy; 
I get into the bush; 
In search of your love. 
 
But life is not that so simple, 
There is a time to plant, 
And there is a time to reap. 
 
Oh this human love, 
That has to be fed, 
Not to die. 
Human love…… 
 
In thorns I cut myself; 
I get stuck in the mud; 
And I don't feel pain. 
 
In search of your love, 
I put everything aside, 
I went after you, 
But I didn't find you. 
I can’t find you ……. 
 
There was a big void, 
Of a lost boy, 
That didn't find you. 
I can’t find you ……. 
 
Memories of her face; 
Heal my wounds; 
Erase the sorrows. 

https://youtu.be/suGtbM0rqAI
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Not was simple sorrows ……. 
 
Of the bitter taste; 
Of ungrateful jealousy; 
Of unshared love. 
 
Cheeky Girl 

 
 
Back music - https://www.youtube.com/watch?v=EX4mY0gSczk 
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256 - Me tire o couro, mas tire o melhor de mim. 
https://youtu.be/RVHbp-NsUh4 

 
Mas porque desta pirraça? 
Já está ficando sem graça, ...........................................refrão 
Vamos apimentar, 
Esta brincadeira. 
 
Para mim não é brincadeira, 
Estar apaixonado por você! 
Desde o momento que lancei os dados, 
Do jogo do amor com você, 
Fiquei preso na sua casa. 
 
Estou pagando por isso, 
Mas a vida é assim mesmo, ..........................................refrão 
Quando voltar ao tabuleiro, 
Sairei ao seu encalço. 
 
Ai, vamos acertar as contas, 
Ficará de castigo, .............................................................refrão 
Vendo eu jogar, 
Presa na minha casa. 
 
Continua a me maltratar, 
Que me porá na rua, ........................................................refrão 
Fica a me ameaçar, 
Que vai me tirar o couro. 
 
Vai me tirar o couro? 
Me tire o couro,  
mas tire o melhor de mim, 
Que vou te surpreender. 
 
Me tire o couro,  
mas tire o melhor de mim, .................................................refrão 
para que possa curtir, 
o que há de melhor de mim. 
 
Extraia o melhor de mim, 
Para que eu possa amá-la ..................................................refrão 
De todo meu coração, 
E de toda a minha alma. 
 
A amarei de toda a minha alma. 
 
 

 

https://youtu.be/RVHbp-NsUh4
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257 - Skin me, but get the best of me. 
https://youtu.be/aKmzrxvG7m0 

 
But why this slyness? 
It's getting annoying already, ..................................... Refrain 
Let's spice up this game. 
 
It's no joke for me  
to be in love with you! 
From the moment I rolled the dice, 
From the game of love with you, 
I was trapped in your house. 
 
I'm paying for it, 
But that's life anyway, ................................................... Refrain 
When I return to the board,  
I will hunt you.  
 
Oh, let's settle the score, 
You will be punished  
watching me play, 
Stuck in my house.  
 
Keep on mistreating me 
Who will put me out on the street, .................................... Refrain 
Keeps threatening me  
That you are going to take my hide. 
 
Will you skin me? 
Skin me, 
But get the best of me, 
That I will surprise you. 
I will surprise you. 
 
Skin me, 
But get the best of me, ................................................ Refrain 
So you can enjoy, 
The best of me. 
 
Get the best out of me, 
So that I can love you ................................................... .......Refrain 
with all my heart, 
And with all my soul. 
 
I will love you with all my soul. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BmPcpJFvVMY 

  

https://youtu.be/aKmzrxvG7m0
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258 - Agora quer voltar atrás. 
 https://youtu.be/RcZSFFjF70w   

 
Sempre lhe tratei 
Com amor e carinho, 
Talvez não fosse bom o suficiente, 
Ou talvez só se enjoou. 
 
Me largou e foi embora, 
Não havia mais jeito, 
Tudo tinha sido arruinado, ........................ ................ ...................Refrão 
E não havia mais conserto. 
 
Agora quer voltar atrás! 
Não há mais jeito, 
Para o que não tem conserto, .......... ................................................Refrão 
Nem mesmo remendo, 
De um passado que não volta mais. 
 
Nada no mundo é perfeito 
Nem há objeto que necessite remendo. 
Assim é a arte da vida, 
De estar sempre a fazer. 
 
Fazer para lhe agradar 
Fazer para lhe agradecer .................................................................Refrão 
Talvez só para lhe irritar, 
No final só para lhe chamar a atenção. 
 
Se tudo fosse igual 
E tudo fosse sempre a mesma coisa 
Não perceberia o tempo passar .................. ........................................Refrão 
E a falta que me faz. 
 
A falta que sinto de você, 
De acordar sentido seu cheiro, ...........................................................Refrão 
Mas que agora não tem mais jeito, 
Tudo ficou em um tempo 
Que não pode voltar à trás. 
 
As mágoas corroeram  
Os alicerces da casa, 
Junto com todos os seus sonhos, ............ ...............................Refrão 
Que teima em não desmoronar. 
 
Não há como voltar atrás. 
 

Melodia - https://www.youtube.com/watch?v=TNmFSzuKnzU 

 

https://youtu.be/c_XhN029c9g
https://youtu.be/c_XhN029c9g
https://www.youtube.com/watch?v=TNmFSzuKnzU
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259 - Now want to go back 
https://youtu.be/PmYQA2KXIjo 

 
I always treated you  
With love and affection, 
Maybe it wasn't good enough, 
Or maybe you just got tired. 
 
Left me and went away, 
There was no other way 
Everything had been ruined  
And there was no way to fix it. 
 
Now you want to go back! 
There's no other way, 
For what can't be fixed, ........................................................... Refrain 
Not even patch, 
From a past that never comes back. 
 
Nothing in the world is perfect 
Nor is there an object that needs mending. 
Such is the art of life, 
To always be doing. 
 
Do to please you 
Do to thank you ...................................................................... Refrain 
Maybe just to annoy you, 
In the end just to get your attention. 
I need your attention 
 
If everything was the same 
And everything was always the same 
I wouldn't notice the time passing ................................. ........ Refrain 
And I miss you. 
 
The way I miss you, 
Of waking up smelling your scent, ............................................ Refrain 
But now there's no other way, 
Everything stayed in a while 
That you can't go back. 
 
Sorrows have corroded 
The foundations of the house, 
Along with all your dreams, ............ .................................. Refrain 
That insists on not come down. 
 
There's no way of going back. 

https://www.youtube.com/watch?v=sviHOGsB4NM 

https://youtu.be/PmYQA2KXIjo
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260 - Lúcifer Apaixonado 
 
 

Homens desterrados 
Expulsos do paraíso 
Vagando pelo deserto 
Na Terra perdidos. 
 
Na Terra perdidos 
Onde está o paraíso? 
Na Terra perdidos 
Qual é o caminho? 
 
Foi pelo fruto proibido 
Que o amor foi concebido. 
Foi pelo fruto proibido 
Que o amor foi concebido. 
 
Envolto em trevas 
Cheio de penúria 
Revestido de mortalhas 
Feitas de carne. 
 
Não olhes para trás 
O amor está ao seu lado. 
Não olhes para trás 
O amor está ao seu lado. 
 
Olhe para o céu 
O céu estrelado 
O orvalho da noite 
Brilha ao seu lado. 
 
Cadê você? 
Cadê você? 
Estou enamorado; 
Cadê você? 
Cadê você? 
Estou enamorado; 
 
O amor é assim 
O amor é assim 
Suave de dia 
E brasa à noite. 
Fogo ameno; 
Fogo ameno; 
Põe a prova 
Os namorados. 
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O amor é vida 
Vida é o amor 
A vida é eterna 
Eterno é o amor. 
 
O amor é assim 
Na porta do paraíso 
Está um Querubim; 
 
O amor é assim 
Na porta do paraíso 
Está um Querubim; 
 
As chaves do paraíso 
Estão contigo sim; 
As chaves do paraíso 
As dê para mim. 
 
Lúcifer apaixonado 
Cortou as asas 
E as deu para ti; 
Cortou as asas 
E as deu para ti; 
 
Agora as dê para mim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

261 - Love conceived by the forbidden fruit 
https://youtu.be/-aOVUcSzC-g 

 
Exiled men 
Expelled from paradise 
Wandering in the desert 
On earth lost. 
 
Lost on earth 
Where is paradise? 
Lost on earth 
What’s the way? 
 

https://youtu.be/-aOVUcSzC-g
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It was by the forbidden fruit  
that love was conceived. 
It was for the forbidden fruit 
That love was conceived. 
 
Wrapped in darkness 
Full of penury 
Coated in shrouds 
Made of flesh. 
 
Do not look back 
Love is on your side. 
Do not look back 
Love is on your side. 
 
Look at the sky 
The starry sky 
The dew of the night 
Shines by your side. 
 
Where are you? 
Where are you? 
I am in love; 
Where are you? 
Where are you? 
I am in love; 
 
Love is like that 
Smooth by day 
And hot at night. 
Mild fire; 
Mild fire; 
Put to the test 
The boyfriends. 
 
Love is life 
Life is love 
Life is eternal 
Eternal is love. 
 
Love is like that 
At the gate of paradise 
There is a Cherub; 
 
Love is like that 
At the gate of paradise 
There is a Cherub; 
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The keys to paradise  
Are with you; 
The keys to heaven  
Give them to me. 
 
Lucifer in love  
Cut his wings,  
And gave them to you; 
Cut his wings, 
And gave them to you; 
 
Now give them to me. 

 
 
Chris Isaak - https://www.youtube.com/watch?v=nF1cT4tfQ_c 
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262 – PRECISO DE TI (Versão alfa ) 
https://youtu.be/0dEA2JUxgLo  

 
Preciso de ti 
não na grandeza eloquente dos versos 
nem nas rimas como sinais de bons desígnios, 
nem para abrilhantar os destinos mais excelsos. 
Mesmo que para prever tempos de amor. 
 
Preciso de ti 
nas chegadas simples dos pequenos gestos 
nesses cais de acenos e de regressos 
desejos suspirados e ansiados 
nos abraços em mim apertados 
todos eles verdes azuis e anilados. 
 
Preciso de Ti 
Menos na perfeição das palavras escolhidas e arrumadas, 
Nem tanto na perfeição do seu belo rosto, 
E na beleza excelsa do seu corpo. 
 
Preciso de ti 
não na palavra certa e escolhida 
mas na outra sentida e solta que me entregas 
sem pensares muito nela 
dada assim de mão beijada 
como migalhas de pão que se dão aos pássaros, 
só pelo bel prazer de os vermos saciar. 
 
Preciso de ti 
por simplesmente de ti necessitar 
De poder estar ao seu lado, 
não na tua rebuscada inspiração 
não no teu nocturno vacilar. 
 
Preciso de ti assim 
nesse dar de ti p'ra mim sem razão 
nesse passo meio desengonçado 
que corre travessa na minha direção 
nesse saltito despovoado de ensaio 
nesse estado de falar apaixonada 
e do comum sempre ameninada. 
 
Preciso de ti 
nas manhãs pacatas, quieta e deitada 
com o olhar travesso e de soslaio, 
Simplesmente olhando para o alto. 

https://youtu.be/0dEA2JUxgLo
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pois... 
é esse afinal o teu espaço de céu 
o que guardas dentro do teu peito 
nos momentos transbordados de coração. 
 
Susana Nunes & de Mello 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

263 - I need you like this 
https://youtu.be/NRPy8QyKW98 

 
I need you 
Not in the eloquent grandeur of the verses, 
Nor in rhymes as signs of good designs, 
Nor to brighten the most exalted fates. 
Even if to predict times of love. 
 
I need you 
In the simple arrivals of small gestures, 
On these piers of waves and returns, 
Breathing and longing desires, 
In the hugs in me tight, 
All of them blue and indigo green. 
 
I need you 
Less in the perfection of words  
chosen and arranged, 
Not so much in the perfection of your beautiful face, 
And in the sublime beauty of your body. 
 
I need you 
not in the right and chosen word 
but in the other sense  
and let go that you give me 
without thinking too much about her 
given like this with a kissed hand 
like crumbs of bread given to birds, 
just for the pleasure of seeing them satiate. 
 

https://youtu.be/NRPy8QyKW98
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I need you 
for simply needing you 
To be able to be by your side, 
not on your far-fetched inspiration 
not in your nocturnal falter. 
 
I need you like this 
in this giving of you to me  
without reason 
in that awkward step 
that runs across the street towards me 
in this unpopulated rehearsal jump 
in this state of talking in love 
and always sweet. 
 
I need you 
on quiet mornings, quiet and lying down 
with a mischievous and sideways glance, 
Simply looking up. 
 
then... 
this is after all your space of heaven 
what do you keep inside your chest 
in the overflowing moments of heart. 
 
 
Susana Nunes & de Mello 

 
Calcanhoto - https://www.youtube.com/watch?v=pjAZPO_6L7o 
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264 - Dei-lhe as mãos 
https://youtu.be/QKySJtKMQAQ  

 
Mesmo quase sem perceber, 
Tolas e mãos bobas, 
Elas foram ao seu encontro, 
No inicio sem destino, 
desvalidas das linhas da vida. 
Dei-lhas 
as minhas mãos. 
 
Dei-lhe as minhas mãos 
todas as que eu tinha 
para serem tuas nessa hora  
Libertei-as dos bolsos 
de embaraços 
de entrelinhas 
de cansaços e… 
…sabe Deus como derreadas as trazia. 
 
Dei-lhe 
as minhas mãos 
Calejadas e insensíveis, 
As únicas que tinha, 
Para lhe dar suporte 
Nestes momentos difíceis. 
 
Dei-lhe 
As mãos 
Mas não a minha boca, 
Nestes momentos de silêncio, 
Em sua companhia. 
 
Dei-lhe 
As mãos 
E os meus ouvidos, 
Para ouvir seus lamúrios. 
 
Dei-lhe 
As mãos 
E toda a atenção, 
Já não sabia o que era meu 
nem o que era seu. 
 
Não sei mais 
O que vivi 
Ou o que tu viveste, 
Tudo se amalgamou, 

https://youtu.be/QKySJtKMQAQ
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Nestes versos e prosas, 
 
Tudo se resumiu nesta melodia. 

 
 Susana Nunes & de Mello 

 

 

 

 

 

265 - I gave my hands 
Calcanhoto style - https://youtu.be/TLDmu0oUCAw 

Country Chill - https://youtu.be/YkH2J5jSM6g 

I gave my hands 
Even without realizing it, 
Foolish and silly hands, 
They went to meet you, 
At first aimless, 
With frayed life lines. 
I gave them 
my hands. 
 
I gave you  
my hands 
all the ones I had 
to be yours at that time 
I freed them from my pockets 
of embarrassment 
hesitations 
tired and… 
…God knows how tired I brought them. 
 
I gave you  
my hands 
Calloused and callous, 
The only ones I had, 
to support you 
In these difficult times. 
 
I gave her  
my hands 
But not my mouth, 
In these moments of silence, 
In your company. 
 
I gave her 
The hands 
And my ears, 
To hear your sorrows. 

https://youtu.be/TLDmu0oUCAw
https://youtu.be/YkH2J5jSM6g
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I gave  
The hands 
And all the attention 
I no longer knew what was mine 
nor what was your. 
 
I do not know anymore 
what I lived 
Or what you lived, 
Everything came together, 
In these verses and prose, 
 
All was resumed in this melody. 
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266 - Porque estás a me provocar? 
https://youtu.be/_7jBVc8lIlU 

 
Os dias estão a passar, 
O tempo não para, 
Nada está acontecer, 
Ai! lembrei-me de você. 
 
De como a vida pode ser bela! 
Como é bela a vida, ........................................................... Refrão 
Nesse seu olhar, 
Que estas a me mirar. 
 
Porque estas a me mirar, 
Com este olhar, 
Estas a me provocar, ......................................................... Refrão 
Porque Joana? 
 
Joana! Porque estás a me provocar? 
Se esse amor não pode realizar? 
Porque Joana? 
Ai! esse joguinho do amor! 
 
Ai! Esses seus trejeitos, 
Essa forma de me olhar, .................................................... Refrão 
De jogar os cabelos, 
De se fazer percebida. 
 
Agora não tem jeito! 
Esse olhar fulminante, 
Me alvejou, 
Como bala perdida 
Entrou em minha imaginação, 
Se alojou no meu coração. 
 
Porque estas a me mirar, 
Com este olhar, 
Estas a me provocar, ......................................................... Refrão 
Porque Joana? 
 
Olhos de serpente me cativou, 
Agora não tem mais jeito, 
Não tem mais concerto, 
Penetrou no meu coração. 
 

 

 

https://youtu.be/_7jBVc8lIlU
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267 - Why are you teasing me? 
https://youtu.be/4WVyFvKSPpo 

 
The days are passing, 
Time does not stop, 
Nothing is happening, 
Oh! I remembered you. 
 
How beautiful life can be! 
How beautiful is life, ……………………………………….………………… Refrain 
In your way of looking, 
That you're looking at me. 
 
Why are you looking at me? 
With your way of looking, 
You are teasing me ................................................................ Refrain 
Why Joan? 
 
Joana! Why are you teasing me? 
If this love can not perform? 
Why Joan? 
Oh, this little game of love! 
 
Ah, those yours mannerisms, 
This way of looking at me, .................................................. Refrain 
To play with your hair, 
To be noticed. 
 
Now there is no way! 
That glowing gaze, 
Shot me, 
Like a stray bullet 
Entered my imagination, 
It lodged in my heart. 
 
Why are you looking at me with that look? 
You are teasing me, 
Why Joan? 
 
Snake eyes captivated me, 
Now there's no other way, …………………………………………………… Refrain 
No more concert 
You penetrated my heart. 

 
(17:10) - https://www.youtube.com/watch?v=qTWSM7pmGtA 

 
 

 

https://youtu.be/4WVyFvKSPpo
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268 - Tudo é questão de Destino 
https://youtu.be/JVSyNA0YWtM 

 
Não sei o que aconteceu, 
De repente você apareceu,  
Não estava esperando,      
Fui pego desprevenido. 
 
Não devia ter ficado abalado,   
No meio de tantas, 
Parecia ser mais uma, 
A se mostrar no noticiário. 
 
Havia um vazio 
Uma cavidade no coração, 
Um buraco profundo,  
Um lugar para se preencher. ........................................... Refrão 
 
Ai você apareceu! 
Tudo aconteceu, ................. ........................................... Refrão 
De repente e novamente, 
O amor renasceu. 
 
Como flores na primavera, 
Na primavera!  
Na primavera tudo volta a brotar, 
Pássaros a revoar. 
 
Sementes a brotar, 
Ideias a germinar, .................................................... Refrão 
Abelhas a zumbir, 
E o amor a unir. 
 
O amor a unir, 
Ao som dos pássaros a cantar, 
Crianças a correr e a brincar, 
Jovens a enamorar. 
 
Joana! Escute a música tocar, 
Que está a te chamar, 
A te declamar, 
Que o amor vai voltar. 
 
Que o amor vai voltar! 
A esperança vai brotar, 
Os corações irão florir, ........................................... Refrão 
E as crianças a sorrir. 
 

  

 

 

 
 

 

 

  

https://youtu.be/JVSyNA0YWtM
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Ai você apareceu! 
Tudo aconteceu, 
De repente e novamente, ........................................... Refrão 
O amor renasceu. 
 
Tudo é questão de Destino. 
 

Instrumental guitar chill music - https://www.youtube.com/watch?v=4e94e3U-2o0 
 
 

 

 

 

 

269 - Everything is a matter of fate 
https://youtu.be/WxFRr7I-RHA 

 
I do not know what happened, 
Suddenly you appeared, 
I wasn't waiting for you 
I was get caught unprepared. 
I was  unprepared. 
 
I shouldn't have been shaken. 
In the midst of so many,  
She seemed to be one more,  
When appearing on the news. 
 
There was an emptiness 
A cavity in the heart, ………………………………………………… Refrain 
a deep hole, 
A place to fill up. 
 
Then you showed up! 
Everything happened, ………………………………………………… Refrain 
Suddenly and again, 
Love was reborn. 
 
Like flowers in spring, 
In the spring! 
In spring everything starts to sprout again, 
Birds flying. 
 
Sprouting seeds, 
Ideas to germinate, 
Buzzing bees, 

https://youtu.be/WxFRr7I-RHA
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And love to unite. 
 
Love uniting to the sound  
Of birds singing, 
Children running and playing, 
Young people falling in love. 
 
Mary! Listen to the music play, 
Who is calling you, …………………………………………..………………… Refrain 
Declaiming you, 
That love will come back. 
 
That love will return! 
Hope will sprout, 
Hearts will bloom, 
And the children smiling. 
 
Oh you showed up! 
Everything happened, ………………………….……………………………… Refrain 
Suddenly and again, 
Love was reborn. 
 
Everything is a matter of Fate. 

 
 

Instrumental guitar chill music - https://www.youtube.com/watch?v=4e94e3U-2o0 
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270 - O amor é como a chuva 
https://youtu.be/j9CsMP2MWi4  

 
Joana! Meu amor! 
O amor é como a chuva, 
Quando vem leva tudo, ................................... Refrão 
Lava a alma, 
E limpa o coração. 
 
Mas a chuva é como o amor. 
Se vem em demasia 
Inunda tudo 
Nos afoga em sentimentos, 
E nubla a razão. 
 
Joana! Meu amor! 
A chuva é como o amor ................................... Refrão 
E o amor é como a chuva. 
 
Se vem na medida certa 
E no tempo certo 
Renova a natureza ............................................ Refrão 
E os corações. 
 
Se vem na medida errada 
E na hora errada 
Se perde rio abaixo 
Na enxurrada das emoções. 
 
Das emoções de não ter podido lhe amar, 
De não ver a terra frutificar, 
De ver a casa desmoronada, 
Ou de ficar preso em casa. 
 
Joana! Meu amor! 
A chuva é como o amor 
E o amor é como a chuva. 
 
Mesmo quando vem na medida errada, 
Depois de ter feito alguma desgraça, 
O Sol reaparece, 
E a Terra encharcada, 
Se põe novamente a brotar. 
 
E as sementes perdidas, 
Se põe a brotar, 
E a mãe flora flores a germinar, ............................... Refrão 
E frutos para nos alimentar. 

https://youtu.be/j9CsMP2MWi4
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E o seu sorriso misturado 
Aos sorrisos infantis, 
Adornado de flores silvestres, ................................. Refrão 
Me levam a te amar. 
 
Deixe-me te amar. 
 

 

 

 

 

 

271 - Love is like a rain 
https://youtu.be/l0obI0LoPqA 

 
Jhoanna! My love! 
Love is like rain, 
When it comes, it takes it all, ......................................... Refrain 
Wash the soul, 
And cleanse the heart. 
 
But rain is like love. 
If it comes too much 
Flood everything 
Drowns us in feelings, 
And clouds reason. 
 
Jhoanna! My love! 
Rain is like love .............................................................. Refrain 
And love is like rain. 
 
If it comes in the right measure 
And in the right time 
Renew nature ..................................................................... Refrain 
And the hearts. 
 
If it comes in the wrong measure 
And at the wrong time 
Get lost downstream 
In the flood of emotions. 
 
From the emotions of not having been able to love you, 
Of not seeing the earth bear fruit, 

https://youtu.be/l0obI0LoPqA
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To see the house collapsed, 
Or being stuck at home. 
 
Jhoanna! My love! 
The rain is like love ………………………………………………… Refrain 
And love is like rain. 
 
Even when it comes in the wrong measure, 
After having done some misfortune, 
The sun reappears, 
And the sodden Earth, 
It starts to sprout again. 
 
And the lost seeds, 
starts to sprout, 
And the mother flora flowers to germinate, .............................. Refrain 
And fruits to feed us. 
 
And your mixed smile 
To childish smiles, 
Adorned with wild flowers, ................................................................ Refrain 
Make me love you. 
 
Let me love you.  
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272 - O amor não é pano de chão 
https://youtu.be/5g6DN9acuwg   Ver-2 = https://youtu.be/J9JSZio-izM  

 
Oh! Meu amor, 
O amor não é bem assim, .................................................................... Refrão 
Procura quando precisa, 
E descarta quando não necessita mais. 
 
O amor não é pano de chão 
Para se limpar as besteiras, ................................................................... Refrão 
E as muitas asneiras 
Que deixamos para trás. 
 
Amor é pano de prado, 
Tem que ser pintado .............................................................................. Refrão 
E todo bordado, 
Para se enxugar os pratos. 
 
O prato que te alimentou, 
Que adoçou a sua boca, 
Com aquela pasta (massa) 
Toda molhada e recheada.  
 
O amor não é pano de chão! 
É aquela toalha, 
Que lhe cobriu o corpo, ......................................................................... Refrão 
Quando estava ensopada. 
 
Aquela toalha felpuda, ........................................................................... Refrão 
Toda bordada, 
Que estava aos pés de sua cama, 
Para depois do amor ser usada. 
 
O amor não é pano de chão! 
Que tem que estar aos seus pés, ..................................................................... Refrão 
Sempre que você quiser, 
Para limpar a sola dos seus pés. 
 
O amor é aquele vestido, 
Que um dia lhe comprei, 
Que acariciou o seu corpo, ...................................................................... Refrão 
E a lhe protegeu. 
 
Aquele vestido escolhido .................................................................... Refrão 
Com muito cuidado, 
Para seu corpo ficar adornado, 
Sob o manto do amor. 
 

https://youtu.be/5g6DN9acuwg%20-%20Ver-2
https://youtu.be/J9JSZio-izM
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O amor não é pano de chão! 
É aquele cobertor, 
Que você tirou lá do armário ................................................................ Refrão 
Que te aqueceu, 
E te acolheu de madrugada. 
 
O amor não é pano de chão! ...................................................................... Refrão 
É o manto que cobre o seu coração. 
 

 

 

 

 

 

 

273 - Love is not a floor cloth 
https://youtu.be/0naP_taMZIc 

 
Oh! My Lady, 
Love is not quite like that, ........................................... Refrain 
Search when you need 
And discard it  
When you no longer need it anymore. 
 
Love is not a floor cloth 
To clean up the bullshit, .............................................. Refrain 
And the many blunders 
That we left behind. 
 
Love is meadow cloth, 
It has to be painted .......................................................... Refrain 
And all embroidered, 
To dry the dishes. 
 
The dish that fed you, 
That sweetened your mouth, 
With that pasta (spaghetti) 
All wet and stuffed. 
 
Love is not a floor cloth! 
It's that towel 
That covered your body, ................................................... Refrain 
When she was soaking wet. 
 

https://youtu.be/0naP_taMZIc
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That fluffy towel, ................................................................ Refrain 
All embroidered, 
That was at the foot of your bed, 
Used after love. 
 
Love is not a floor cloth! 
That has to be at your feet, ............................................. Refrain 
Whenever you want, 
To clean the soles of your feet. 
 
Love is that dress, 
That one day I bought you, 
That caressed your body, ............................................... Refrain 
And protected you. 
 
That chosen dress .......................................................... Refrain 
Very carefully, 
For your body to be adorned, 
Under the cloak of love. 
 
Love is not a floor cloth! 
It's that blanket, 
That you took out of the closet ............................................ Refrain 
That warmed you, 
And welcomed you in the morning. 
 
Love is not a floor cloth! ........................................................... Refrain 
It is the mantle that covers your heart. 
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274 - Quero cada um dos seus predicados. 
https://youtu.be/NiGUY5Qb0EE 

 
Quero toda poesia, 
Que fale da vida, 
Da dor e da felicidade, ........................................................... Refrão 
Principalmente do amor. 
 
Quero todo verso, 
Que me ponha do avesso, 
Que transpasse o coração, ........................................................... Refrão 
Que me lembre de você. 
 
Toda poesia, todo verso, 
Cada metáfora, cada predicado, 
Cada sinônimo e música, ........................................................... Refrão 
Que me recorde de você. 
 
Quero cada metáfora 
Que transponha a palavra, 
Que me solte das amarras, ........................................................... Refrão 
Que liberte a imaginação, 
 
Quero cada predicado, 
Cada sinônimo, 
Que me ponha em sintonia, ........................................................... Refrão 
Com cada detalhe  
Que me recorde de você. 
 
Quero toda música, 
Cada melodia, 
Que faça emergir de minha imaginação. 
O quanto amo você. 
 
Toda poesia, todo verso, 
Cada metáfora, cada predicado, 
Cada sinônimo e música, 
Que me recorde de você. 
 
Quero toda recordação, 
De seus trejeitos, 
De suas maneirices, ......................................................................... Refrão 
Que guiem a minha imaginação. 
 
Quero cada um dos seus predicados. 
Para compor esta melodia, ........................................................... Refrão 
Para libertar cada verso, 
Desta folha de papel. 

https://youtu.be/NiGUY5Qb0EE
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275 - Voglio ognuno dei tuoi predicati 
https://youtu.be/62fuIzDV-BU 

 
Voglio tutta la poesia 
Che parlano di vita, 
Di dolore e di felicità, ............................................... ........ Ritornello 
Principalmente dall'amore. 
 
Voglio ogni verso 
Che mi mette sottosopra, 
Che trafigge il cuore, ............................................... ....... Ritornello 
Possa io ricordarti. 
 
Tutta poesia, tutti i versi, 
Ogni metafora, ogni predicato, 
Ogni sinonimo e canzone, ............................................... Ritornello 
Questo mi ricorda te. 
 
Voglio ogni metafora 
Che traspongono la parola, 
Lasciami liberare dai vincoli, ................................................ Ritornello 
Lascia correre la immaginazione, 
 
Voglio ogni predicato, 
Voglio ogni sinonimo, 
Questo mi ha messo in sintonia, ...................................... Chorus 
Con ogni dettaglio 
Questo mi ricorda te. 
 
Voglio tutta la musica 
Ogni melodia, 
Lascia che emerga dalla mia immaginazione. 
Quanto ti amo. 
 
Tutta poesia, tutti i versi, 
Ogni metafora, ogni predicato, 
Ogni sinonimo e canzone, 
Questo mi ricorda te. 
 
Voglio ogni ricordo 
Delle tue vie, 
Delle tue maniere, ................................................ ....................... Ritornello 
Lascia che la mia immaginazione guiare. 
 
Voglio ciascuno dei suoi predicati, 
Per comporre questa melodia, ................................................... Ritornello 
Per liberare ogni verso, 
Questo foglio di carta. 

https://youtu.be/62fuIzDV-BU
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276 - Precisamos de um pouco mais de amor 
https://youtu.be/h9w0Zs7raMk 

 
O que precisamos? 
Precisamos de um pouco mais de amor, 
Esperança, fé e valor, 
Precisamos que alguém se importe mais. 
 
O mundo precisa de mais amor, 
Razão manda sacrificar 
Ordena acumular 
Para não faltar. 
 
Falta razão 
Quando calamos o coração. 
Quando fechamos os olhos 
E paramos de ver a humanidade. 
 
Onde está a humanidade? 
Ao vender o bem social? 
Onde está a humanidade? 
Quando o dever é substituído pela ganância? 
 
A nova geração e 
As novas companhias 
Já vivem em harmonia 
E compartilham o lucro com o dever. 
 
O dever de viver em harmonia, 
Em harmonia com a humanidade, 
Compartilhar e transmutar o lucro 
No bem real para a humanidade. 
 
Mas o homem velho (expressão do Novo Testamento) 
O homem velho continua a caçar 
Os bens da humanidade para enterrar. 
Para se auto-mumificar. 
 
Então meu amigo. 
O que precisamos? 
Precisamos de um pouco mais de amor, 
Esperança, fé e valor, 
Precisamos que alguém se importe mais. 
 
Precisamos que a palavra desperte, 
E vejamos que tudo é todos. 
Que não podemos cavar um buraco ao lado 
Sem poder não nos afundar. 

https://youtu.be/h9w0Zs7raMk
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A Terra é um ser vivo. 
A deusa Gaya. 
Apenas um ar, 
O mesmo ar que todos nós respiramos, 
A mesma água que bebemos. 
 
Acordem para a vida, 
Porque quando a vida terminar, 
O que você vai fazer com o lucro? 
O que você vai fazer com a riqueza? 
 
 

Melodia de fundo - https://www.youtube.com/watch?v=uEKBDUmumnA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

277 - We need a little more love 
https://youtu.be/0sPZYHwDcmM 

 
What we need? 
We need a little more love, 
Hope, Faith and Value, 
We need someone to care more. 
 
The world needs more love, 
Reason commands sacrifice 
Order to accumulate 
Not to miss. 
 
Lack of reason 
When we shut the heart. 
When we close our eyes ……….. [don’t close your eyes]  
And we stop seeing the humanity. 
 
Where is humanity? 
By selling the social good? 
Where is humanity? 
When is duty replaced by greed? 
 
The new generation and 
The new companies 

https://youtu.be/0sPZYHwDcmM
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Already live in harmony …………… [live in harmony] 
And share the profit with the duty. 
 
The duty to live in harmony, 
In harmony with humanity, 
Share and transmute profit 
In the real good for humanity. 
 
But the old man (New Testament expression) 
The old man continues to hunt 
The goods of humanity to bury. 
To self-mummify. 
 
So my friend. 
What we need? …………………………….. [a little more love] 
We need a little more love, 
Hope, Faith and Value, 
We need someone to care more. 
 
We need the word to wake up, 
And let's see that everything is everyone. 
That we can't dig a hole on the side 
Without being able not to sink. 
 
Everything is everyone. 
Everyone is everything. 
 
Earth is a living being. 
The goddess Gaya. 
Just one air, 
The same air we all breathe, ……………………………… bis 
The same water we drink. 
 
Wake up to life, 
Cause when life ends, 
What are you going to do with the profit? 
What are you going to do with the wealth? 
 

 
 
10:30 - https://www.youtube.com/watch?v=vU9eIMP3Oj4 
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278 - Quero estar com você nesta Primavera  
https://youtu.be/Mvwe8_UE78s 

 
Quero estar com você nesta Primavera, 
Apreciar a Terra a florir, a perfumar, ............................ Refrão 
Saborear todos os aromas, 
Que os seus cabelos estão a exalar. 
 
Ver a campina florir, 
Se tingir de todas as cores, .............................................. Refrão 
Ver o Sol subir mais alto, 
E a brisa do vento amornar. 
 
Estar ao seu lado Joanah, 
Quando o rouxinol se pôr a cantar, 
E as aleluias estiverem a voar, 
Revoada de pássaros a se fartar. 
 
Mas também vou te azucrinar, 
Lhe tirar do sério, 
Fazer você se mexer, 
Só para te irritar. 
 
Lhe pegarei pelas ancas, Joanah 
Puxar-lhe-ei pelos braços, 
Fingirei que vou lhe soltar, 
Só para tê-la novamente em meus braços. 
 
De tempos em tempos em meus braços, 
Ora nos amasso, 
Ora só para estar ao seu lado, 
Como fosse seu namorado. 
 
Neste fim de inverno, 
Quero deixar o frio de lado, 
Entrar nesta primavera, 
Vendo em sua face um lindo sorriso a florir. 
 
Quero estar nesta Primavera com você 
Apreciar a Terra a florir, a perfumar, .............................. Refrão 
Saborear todos os aromas, 
Que os seus cabelos estão a exalar. 
 
Ver a campina florir, 
Se tingir de todas as cores, ......... ........................................... Refrão 
Ver o Sol subir mais alto, 
E a brisa do vento amornar. 
 

https://youtu.be/Mvwe8_UE78s


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

408 
 

Joanah,,,,,,,, 
As brisas de fim de tarde 
De agora em diante serão mais aconchegantes, 
Os raios de Sol pela janela adentrar, 
E as flores se pondo ao ar perfumar. 
 
Joanah,,,,,,,, 
Tê-la em meus braços no fim de tarde, ............................bis 
Para minha vida alegrar. 

 

Melodia de entrada e finalização - Clive Lendich - Rainforest Rendezvous (album) 
Meio - Notificação Preferida - Zé Neto e Cristiano 
https://www.youtube.com/watch?v=Hojb2XVjIWE 
 

 

 

 

 

279 - I want to be with you this spring 
https://youtu.be/tETnHk5qx3U 

 
I want to be with you this spring, 
Appreciate the Earth blooming, perfuming, ............................ Refrain 
Savor all the aromas, 
That your hairs are exhaling. 
 
See the meadow bloom, 
If dyed in all colors, ................................................................... Refrain 
See the sun rise higher, 
And the breeze of the wind warms up. 
 
To be by your side Joanah, 
When the nightingale starts to sing, 
And the hallelujahs are flying, 
Flock of birds to have their fill. 
 
But I'm also going to piss you off, 
Make you lose the cool, 
Make you move, ................................................................... Refrain 
Just to annoy you. 
 
I'll take you by the waist, Joanah 
I will pull you by the arms, 
I'll pretend to let you go, 

https://www.youtube.com/watch?v=Hojb2XVjIWE
https://youtu.be/tETnHk5qx3U
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Just to have you in my arms again. 
 
From time to time in my arms, 
Now I love us, ................................................................... Refrain 
Now just to be by your side, 
Like your boyfriend. 
 
In this late winter, 
I want to leave the cold behind, 
Enter this spring, 
Seeing on your face  
A beautiful smile blooming. 
 
I want to be with you this spring, 
Appreciate the Earth blooming, perfuming, ............................ Refrain 
Savor all the aromas, 
That your hairs are exhaling. 
 
See the meadow bloom, 
If dyed in all colors, ......... ..................................... ......... Refrain 
See the sun rise higher, 
And the breeze of the wind warms up. 
 
Joanah,,,,,,,, 
The late afternoon breezes 
From now on they will be more cozy, 
The sun's rays through the window enter, 
And the flowers setting in the air to perfume. 
 
Joanah,,,,,,,, 
To have you in my arms in the late afternoon, ............................bis 
For my life to brighten. 
 
 

2:00 - https://www.youtube.com/watch?v=vU9eIMP3Oj4 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vU9eIMP3Oj4
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280 - Palavras de amor voaram até você. 
https://youtu.be/zF_ZFncEy0g 

 
He, He , He, ...... eeeee 
Minhas palavras de amor, 
Voaram até você, 
Encontram as portas fechadas, 
E dissiparam ao vento, 
E retornaram para mim. 
 
Mas meu coração ressoou 
Com as ondas de amor, 
A dor que me causou, 
Só fez minha voz, 
Entoar com mais clamor. 
 
Mas eu sou vaqueiro, 
Boiadeiro das madrugadas, 
Já estive no oriente, 
Agora vivo no ocidente, 
De dia sob o Sol de raiar, 
E a noite sob o luar.  
 
Mas eu sou vaqueiro, 
Acostumado às longas jornadas, 
A vaguear e transitar 
Pelas estradas de terra e piçarra. 
 
Mas não se engane não, 
Tenho um lar para onde voltar, 
Sou como gaivota, 
Pelo ar a voar. 
 
Não importa onde eu esteja, 
Meu coração está a me chamar, 
A me indicar o caminho, 
De onde é o meu lar. 
 
Mas eu sou vaqueiro, 
Boiadeiro das madrugadas, ..................................... Refrão 
Já estive no oriente, 
Agora vivo no ocidente, 
De dia sob o Sol de raiar, 
E a noite sob o luar.  
 
Sobre as ancas do cavalo baio, 
Com o corpo a oscilar, 
Ao ritmo da comitiva, 
E o coração a cantar.  
 
A saudade do jardim perfumado, 
Todo florido com camélias, 
Jaqueline ao meu lado, 
Ouvindo o rouxinol a cantar. 
 
Deitado sob a sombra da aroeira, 

https://youtu.be/zF_ZFncEy0g
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Observando o gado pastar, 
Digerindo meu almoço, 
Não vendo a hora de voltar. 
 
Jaqueline está me aguardando, 
Toda arrumada e perfumada, 
Com os cabelos arrumados, 
Só pelo prazer de me ver os desmanchar. 
 
Só pelo prazer de me ver os desmanchar. 
 

 
Melodia de fundo - Karaokê Caso Indefinido - Cristiano Araújo 

 

 

 

 

 

281 - Words of love flew to you. 
https://youtu.be/9knBAkgq1tY 

 
He, He, He, ...... Eeeee 
My words of love, 
Flew to you, 
They find the doors closed, 
And dissipated in the wind, 
And they returned to me. 
 
But my heart resounded 
With the waves of love, 
The pain you caused me, 
Just made my voice, 
Sing more loudly. 
 
But I'm a cowman, 
Early morning cowboy, 
I've been to the east, 
Now I live in the west, 
By day under the rising sun, 
And the night under the moonlight. 
 
But I'm a cowboy, 
Used to long journeys, 
To transit and wander, 
On dirt and slate roads. 
 
But don't be fooled, 
I have a home to return to, 
I'm like a seagull, 
Flying through the air. 
 

https://youtu.be/9knBAkgq1tY
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No matter where I am, 
My heart is calling me, 
To show me the way, 
To where my home is. 
By your side. 
 
But I'm a cowman, 
Early morning cowboy, 
I've been to the east, 
Now I live in the west, 
By day under the rising sun, 
And the night under the moonlight. 
 
Over the back of the sorrel horse, 
With the body swaying, 
At the rhythm of the entourage, 
And the heart singing. 
 
The longing for the fragrant garden, 
All in bloom with camellias, 
Rachel by my side, 
Listening to the nightingale singing. 
 
Lying under the shade of the cottonwood tree,  
Watching the cattle graze, 
Enjoying my lunch, 
I can't wait to go back. 
 
Rachel is waiting for me, 
All tidy and fragrant, 
With her hair done, 
Just for the pleasure of watching me rip them apart. 
 
Words of love flew to you. 
Under the shadow of a cottonwood tree. 

 
 
1:18:30 - https://www.youtube.com/watch?v=tSp1nWbUGc8&t=4210s 
https://www.youtube.com/watch?v=vU9eIMP3Oj4&t=1865s 
27:00 - https://www.youtube.com/watch?V=vu9eimp3oj4 
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282 - Jazz para Cozinhar 
https://youtu.be/7vf3L09KFG4  

 
Como é bom poder viver, ............................... main theme 
Junto de você, 
Procurando a perfeição ................................................... Refrão 
Em seu rosto e feições.  
 
Procurando a perfeição, ............................... main theme 
Nos gostos e aromas ................................................... Refrão 
Que emanam de você.  
 
Tente obter a maior nota, ............................... main theme 
Aquela que sai da garganta, 
Quando agente canta, ................................................... Refrão 
“Mangia que fa bene”. 
 
Escute-me meu bem, 
Estou-lhe a preparar um belo jantar, 
Não adianta reclamar ............................................................ Refrão 
que minha cabeça está em outro lugar. 
 
Venha aqui saborear 
Este legumes e quitutes. 
Não vai dar nem para a entrada, 
Mas traga seu cheirinho para me motivar. 
 
Traga as carnes para descongelar 
Que os condimentos vou preparar. ......................................... Refrão 
Escolha a massa que desejar, 
Que Il mio amore la pasta vou devorar. 
 
Pegue o manjericão, salsinha e o alecrim, 
Que o molho será ao pesto de manjericão. 
Separe um bom vinho e o pão, 
Para acompanhar a refeição. 
 
Pegue os queijos principalmente o parmesão, 
Que preparei o molho quatro queijos, 
E o camarão para brincar de chiclete com você. 
Para brincar de chiclete com você. 
 
Pegue o azeite, mostarda e o creme rose, 
Vou preparar uma bela salada para você. 
 
Cadê o atum e o tomate cereja? 
Pegue o vinho branco 
Para a nossa relação aquecer. 

https://youtu.be/7vf3L09KFG4
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Mas não deixe passar do ponto. 
 
Se aconchegue aqui, 
Aproxime seu rosto, 
Deixe-me te morder, 
Para o ponto do sal poder encontrar. 
 
Como é bom poder viver, 
Junto de você, 
Procurando a perfeição 
Em seu rosto e feições. 
 
Procurando a perfeição, 
Nos gostos e aromas 
Que emanam de você. 
 
Tente obter a maior nota, ............................... main theme 
Aquela que sai da garganta, 
Quando agente canta, ................................................... Refrão 
“Mangia que fa bene”.  
 
 
 

 

 

283 - Jazz to Cooking. 
https://youtu.be/Wk1QsWbY_pI 

 
How good it is to be able  
To live with you, 
Looking for perfection  
In your face and features. 
 
Looking for perfection, ................................................... Main theme 
In tastes and aromas ..................................................... ..... Refrain 
That emanate from you. 
 
Try to get the highest score, ........................................ Main theme 
The one that comes out of the throat, 
When we sing, ……………………………………………………………. ..... Refrain 
“Mangia que fa bene”. 
 
Listen to me my dear, 
I'm preparing you a nice dinner, 
No point in complaining ............................................. ............. Refrain 
That my head is elsewhere. 
 

https://youtu.be/Wk1QsWbY_pI
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Come here taste 
This vegetables and delicacies. 
It won't even make it to the entrance, 
But bring your scent to motivate me. 
 
Bring the meats to defrost 
That the condiments I will prepare. ............................................ Refrain 
Choose the dough you want, 
That Il mio amore la pasta will devour. 
 
Take the basil, parsley and rosemary, 
That the sauce will be the basil pesto. 
Set aside a good wine and bread, 
To accompany the meal. 
 
Take the cheeses, especially the Parmesan, 
That I prepared the four cheese sauce, 
And the shrimp to play bubble gum with you. 
To play bubblegum with you. 
 
Take the oil, mustard and the rose cream, 
I'll make you a nice salad. 
 
Where's the tuna and cherry tomatoes? 
Take the white wine 
For heat up our relationship. 
But don't miss the point. 
 
Cozy up here, 
Bring your face closer, 
Let me bite you, 
To be able to find the point of salt. 
 
How good it is to be able to live, 
Next to you, 
Looking for perfection 
On your face and features. 
 
Looking for perfection, 
In tastes and aromas 
That emanate from you. 
 
Try to get the highest note, .......................................... Main theme 
The one that comes out of the throat, 
When we sings, ......................................................... ..... Refrain 
“Mangia que fa bene”. 
 

 



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

416 
 

284 – Estou esperando você ligar. 
https://youtu.be/vT6wofONd-0  

 
Meu amor! 
As coisas não são tão simples assim, 
Você não me ligou, 
Não posso aparecer assim, .......................................................... Refrão 
Sem mais ou menos. 
 
Você não é qualquer uma, 
Que eu possa aparecer assim. 
Você não tão diferente assim, ........................................................ Refrão 
Mas é muito especial para mim. 
 
Se eu quiser um grande amor, 
Terei que a cativar, 
Para você poder me aceitar; 
Não posso ir na contramão. 
 
Ir na contramão, 
Estacionar o meu caminhão, 
Na frente do seu apartamento, 
Para o seu tormento. 
 
Mas se desejar, 
Colocarei um som, ......................................................... Refrão 
Mandarei pendurar várias faixas, 
Para o meu amor declarar. 
 
Mas não a deixarei em casa, 
Nem mandarei fazer um quadro, 
Para na parede pendurar; 
Ao meu lado é o seu lugar. 
 
Pegarei a estrada  
Pelas montanhas a viajar; ............................................... Refrão 
Descerei a serra  
para vê-la sobre as areias desfilar. 
 
Construirei projetos de vida, 
Ao lado seu; 
Sonharei romances e melodias, ........................................ Refrão 
Que o meu coração roubar. 
 
Que o seu ser me inspirar, 
Que o meu coração contar, ............................................... Refrão 
Coisas que só o amor pode inspirar, 
A um pobre homem mortal. 

https://youtu.be/vT6wofONd-0
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Mas ao lado seu, 
Sonharei grandes sonhos, ................................................. Refrão 
Viverei grandes histórias, 
Que só o amor pode realizar. 
 
Ao lado seu meus sonhos se concretizarão.  
Estou esperando você ligar. 
Estou esperando você me ligar, 
Ao ser de minha alma. 
 
Estou esperando você me ligar. 
 
 
 
 

 

 

285 - I'm waiting you call me 
https://youtu.be/cGI17Uz-DGg 

 
My Lady! 
Things are not so simple, 
You didn't call me 
I can't just appear ....................................................................... .. Refrain 
No more or less. 
 
You are not anyone, 
That I can appear like this. 
You are not so different, .............................................................. Refrain 
But it's very special to me. 
 
If I wish a big love, 
I will have to attract you, 
So you can accept me; 
I can't go in the other way. 
 
Go in the other way, 
Park my truck, 
In front of your apartment, 
For your torment. 
 
But if you wish, 
I will put a sound, .................................................................. ........... Refrain 
I will have several banners hung, 
To declare my love. 
 

https://youtu.be/cGI17Uz-DGg
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But I won't leave you at home, 
Nor will I have a picture made, 
To hang on the wall, 
By my side is your place. 
 
I will take the road 
To travel in the mountains; .............................................................. Refrain 
I will go down the ridge, 
To see you move over the sands. 
 
I will build life projects  
By your side; .................................................................................... .. Refrain 
I will dream all novels and melodies  
That my heart will steal. 
 
That your being inspire me, 
Things that my heart tells, .............................................................. Refrain 
Things that only love can inspire, 
To a poor mortal man. 
 
But beside you, 
I'll dream big dreams, ..................................................................... ... Refrain 
I will live great stories, 
That only love can do. 
 
By your side my dreams will come true. 
I'm waiting for you to call. 
I'm waiting you to connect me  
To the being of my soul. 
 
I'm waiting for you to call me. 

 
 
24:00 - https://www.youtube.com/watch?v=vU9eIMP3Oj4 
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286 - Uma Montanha para Transpor  
https://youtu.be/fZCH6DNixzY  

 
Havia uma montanha para transpor, 
Ela sempre esteve lá no horizonte, 
Sempre lá de fronte para se admirar, 
Quieta e solitária. 
Parecia tão grande e distante, 
Que duvidaria que poderia alcançar. 
Mas nos preparamos e acreditamos, 
E um belo dia estávamos a atravessar. 
 
Acredite seu moço! 
No começo tínhamos até que nos preparar, 
Levávamos algumas semanas, 
Combinando e arrumando as coisas, 
Para podermos chegar lá. 
 
Tínhamos que pegar a estrada, 
Passar por um punhado de pasto, 
Atravessar a linha do trem, 
Para poder chegar aos seus pés. 
 
E o tempo passou ela continuava lá. 
E nós continuávamos a escalar, 
Ela imponente e imóvel, 
E nós alegres e sorridentes. 
 
Com o tempo ela não só fazia parte da paisagem, 
Mas vazia parte de nós. 
Sempre estava lá, 
Para nos receber e para a escalar. 
 
Não podíamos mais sentar na varanda, 
Sem perceber e contemplar, 
Aquele punhado de terra e rochas, 
Que se erguia de fronte de nós. 
 
Ela se tornou tão familiar, 
Que costumávamos ir à pé 
Ou a cavalo para lá. 
Já não era um obstáculo no horizonte, 
Era um pedaço de nós. 
 

https://youtu.be/fZCH6DNixzY
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Íamos crescendo e ela não era mais uma montanha. 
Aquele colosso de rocha, 
Era apenas um alto morro, 
Que Deus pusera lá, 
Para nós acreditar que não era possível, 
Para aqueles meninos chegar lá. 

 
Melo de fundo – na hora da raiva. 

 
 

 

 

 

 

287 - A Mountain to Transpose 
https://youtu.be/buAavL6W8bA 

 
There was a mountain to climb, 
It was always there on the horizon, 
Always there for you to admire, 
Quiet and lonely. 
She looked so big and far away, 
Who would doubt she could achieve. 
But we prepare and we believe, 
And one fine day we were crossing. 
 
Believe my friend! 
In the beginning we even had to prepare ourselves, 
We took a few weeks, 
Combining and arranging things, 
So we can get there. 
 
We had to hit the road, 
Pass through a handful of pasture, 
Cross the train line, 
To be able to get to your feet. 
 
And time passed and she was still there. 
And we kept climbing, 
She imposing and immobile, 
And we are happy and smiling. 
 
Over time it was not only part of the landscape, 
But it belonged to us. 
She was always there 

https://youtu.be/buAavL6W8bA
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To welcome us and to climb it. 
 
We could no longer sit on the porch, 
Without contemplating and realizing, 
That handful of earth and rocks, 
That rose in front of us. 
 
She became so familiar, 
That we used to walk to there, 
Or on horseback, 
It was no longer an obstacle on the horizon, 
It was a part of us. 
 
We were growing up and she was no longer a mountain. 
That rock colossus, 
Was just a high hill, 
that God had put there, 
For us to believe it was impossible, 
For those boys to get there. 
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288 - Mulher Vestida de Vermelho 
https://youtu.be/2n6noUI48qY  

 
Não me lembro mais onde estávamos, 
Se na portaria ou no saguão de entrada, 
Ela vinha com aquele caminhar, ........ ................................ Refrão 
Trajada majestosamente com aquele vestido, 
Na cor escarlate, na cor do fogo da paixão. 
 
Seus cabelos revoavam ao vento, 
Seus olhos brilhavam de vida, 
E o meu coração me dizia, 
Que o que vinha a minha cabeça, 
Era o puro e o verdadeiro amor. 
 
Seu perfume inundava o ar, 
Minha cabeça estava a rodopiar, 
Meus hormônios inundavam a cabeça, 
Não havia mais lógica nem sentimento, 
Era pura paixão. Era pura paixão! 
 
Woman in red, 
In Scarlet color, 
Pôs minha cabeça em brasa, ...................................... Refrão 
Deixou meu coração em chamas, 
E agora não quer me ligar. 
 
Acendeu o fogo no meu coração  
Ligou a chama da inspiração ..................................... Refrão 
Perfumou a minha alma, 
Me arremessou para o infinito, 
E agora não quer me resgatar. 
 
Não quer me resgatar, 
Vai me deixar em órbita, 
Com um tremendo vácuo no peito, 
Sem poder matar a sede de amor, 
Em seus lábios. 
 
Atenda o celular, 
Atenda os reclamos do meu coração, 
Deixe-me sorver da fonte do amor, ................................ Refrão 
Sentir todo o seu calor. 
 

https://youtu.be/2n6noUI48qY
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Woman in red, 
In Scarlet color, 
Pôs minha cabeça em brasa, ................................ Refrão 
Deixou meu coração em chamas, 
E agora não quer me ligar. 
 
Dressed in red. 

 

 

 

 

 

289 - Woman Dressed in Red 
https://youtu.be/m4YVZqu31VA 

 
I don't remember where we were anymore,  
If at the concierge or in the entrance hall,  
She came with that walk, ........ ............................................................... Refrain  
Majestically dressed in that dress,  
In scarlet color, in the color of the fire of passion. 
 
Hair flying in the wind,  
Her eyes shone with life,  
And my heart told me, ........ .................................................................... Refrain 
That what came to my head,  
It was pure and true love. 
 
Her perfume filled the air, 
My head was spinning, ........ ................................................................. Refrain 
My hormones flooded my head, 
There was no more logic or feeling, 
It was pure passion.  
It was pure passion! 
 
Woman in red, 
In Scarlet color, 
He set my head on fire, ........................................................................ Refrain 
Set my heart on coal fired, 
And now you don't want to call me. 
 
Put fire in my heart 
Turned on the flame of inspiration ................................................. Refrain 
Perfumed my soul, 
Threw me to infinity, 
And now you don't want to rescue me. 

https://youtu.be/m4YVZqu31VA


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

424 
 

 
Don't want to rescue me 
Will leave me in orbit, ........ ................................................................ Refrain 
With a tremendous vacuum in the chest, 
Without being able to quench the thirst for love, 
In your lips. 
 
Answer the cell phone, 
Answer the demands of my heart, 
Let me drink from the fountain of love, ............................................... Refrain 
Feel all your heat. 
 
Woman in red, 
In Scarlet color, 
He set my head on fire, ...................................................................... Refrain 
Set my heart on coal fired, 
And now you don't want to call me. 
 
Dressed in red. 
 

 
19:00 - https://youtu.be/m4YVZqu31VA 
 

 

 

  

https://youtu.be/m4YVZqu31VA
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290 - Eu te Seguirei pela Estrada da Vida  
(Adaptação música Frei Gilson) 

 
 

Eu vou 
Seguir te para onde você for, oOoO 
Seu amor me basta 
O seu querer é o meu querer,  
Eu amo você, eEeE 
Sempre te amarei. 
 
Vou seguir meu rumo pela vida, aAaA 
Sempre ao lado de você, eEeE 
Vou por esta estrada, aAaA 
Sempre ao lado seu, 
Vou por esta estrada, aAaA 
Sempre ao lado seu. 
 
Eu vou 
Por esta jornada, 
Mesmo que esta estrada, 
Seja muito tortuosa, 
E muito longa. 
 
Eu vou te seguir, 
Pelos caminhos da vida, 
Mesmo que tenham, 
Muitos altos e baixos. 
 
Eu vou 
De tempos em tempos, 
Desviar do caminho, 
Para colher rosas e flores, 
E oferecer a você. 
 
Eu vou 
De tempos em tempos, 
Pernoitar pelo caminho, 
Só para poder observar, 
O tempo passar, 
Ao lado seu. 
 
Eu vou 
Seguir te para onde você for, oOoO 
Pelas estrada da vida 
Ao sabor do vento, 
Ouvindo os cantos dos pássaros, 
Ao lado seu. 
 
Com você viverei 
Com você crescerei 
Pelas estrada da vida 
Sempre ao lado seu. 
 
Deixar-me-ei guiar 
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Pelo amor a você 
Pelas estrada da vida 
Sempre ao lado seu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

291 - I will follow you through the Life Road 
https://youtu.be/833m3KCfWpQ 

 
I'll 
Follow you wherever you go, oh, oh 

Your love is enough for me, eeee 
Your want is my desire,  
I love you, 
I will always love you. 
 
I will follow my path through life, 
Always beside you, 
I'm going down this road, 

Always by your side, eeee 
I'm going down this road, 

Always by your side. eeee 
 
I'll 
For this journey, 
Even if this road, 
Have lots of curves, 
And very long. 
 
I will follow you, 
Along the paths of life, 
Even if they have 
Lots of ups and downs. 
 
I'll 
From time to time, 
Deviate from the path, 
To pick roses and flowers, 
And offer to you. 
 

https://youtu.be/833m3KCfWpQ
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I'll 
From time to time, 
Overnight on the way, 
Just to be able to observe, 
Time pass, 
Next to you. 
 
I'll 
Follow you wherever you go, oooo 
Along the road of life 
With the wind, 
Listening to the birdsong, 
Next to you. 
 
I will live with you 
With you I will grow 
Along the road of life 
Always by your side. 
 
I will let myself be guided 
For the love of you 
Along the road of life 
Always by your side. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fwB2qp-PHWs 
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292 – Rock Story – Tema Diana (Amanda) 
 
 

Ah Diana; 
Deixe esse amor rolar;  ................................................ Refrão 
Vamos dançar; 
Deixe o mundo rodopiar; 
Esse amor te consumir. 
 
Ai Diana; 
Porque és tão ruim assim;  ..................................................... Refrão 
Veja a verdade; 
Que você foi feita pra mim. 
 
Não se apegue a mim; 
Todo amor é igual; 
Todos os dias são iguais; 
A vida é simples assim. 
 
Largue essa fixação; 
Que lhe toma o coração; 
E não deixa espaço; 
Para outro amor tomar. 
 
Abandone essa fixação; 
De ele lhe dá tesão; 
Tudo não passa de pura ilusão; 
De uma menina encantada. 
 
Ai Diana; 
Porque és tão ruim assim;  .................................................. Refrão 
Veja a verdade; 
Que você foi feita pra mim. 
 
Não queira o amor dela; 
Seja feliz como ela; 
Olhe quem está ao seu lado; 
E fixe seus olhos em mim. 
 
Deixe esse capricho; 
Desse fetiche; 
Que ele é seu homem; 
E que vai te fazer feliz. 
 
Vamos nos enlaçar; 
Nesse embaralhar; 
Deixe seu coração falar; 
Que foi feita para mim. 
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Ai Diana; 
Porque és tão ruim assim;   Refrão 
Veja a verdade; 
Que você foi feita pra mim. 
 
Ah Diana; 
Deixe esse amor rolar;    Refrão 
Vamos dançar; 
Deixe o mundo rodopiar; 
Esse amor te consumir. 
 

 

 

 

 

 

293 - Rock Story – Diana Theme 
 

 
Ah Diana; 
Let this love roll; ............................................................. Refrain 
Let's dance; 
Let the world spin; 
Let this love consumes you. 
 
Oh Diana; 
Why are you so bad? ………………………………………………. Refrain 
See the truth; 
That you were made for me. 
 
Don't mold to me; 
All love is equal; 
Every day is the same; 
Life is very simple. 
 
Forget that whim; (love) 
That takes your heart; 
And leaves no space; 
For another love to occupy. 
 
Drop this fixed idea; 
He makes you horny; 
Because i don't smell  
Your wet woman scent. 
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Oh Diana; 
Why are you so bad? ……………………………………………….. Refrain 
See the truth; 
That you were made for me. 
 
Don't want his love; 
Be happy like him; 
Look who is beside you; 
And fix your eyes on me. 
 
Leave that whim; 
Of this fetish; 
That he is your man; 
And that will make you happy. 
 
Let's embrace; 
In this shuffle; 
Let your heart speak; 
That was made for me. 
 
Oh Diana; 
Why are you so bad? ……………………………………………….. Refrain 
See the truth; 
That you were made for me. 
 
Ah Diana; 
Let this love roll; ............................................................. Refrain 
Let's dance; 
Let the world spin; 
Let this love consumes you. 
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294 - Viúva Negra Fatal 
https://youtu.be/IGxnIobZ-Zs 

 
Mulher aranha, viúva negra, 
Mulher fatal cruzou meu caminho, 
Tentou me enredar em seus encantos, 
Tentou me seduzir, ………………………………………..........………………… Refrão 
Prendeu-me em suas teias mortais. 
 
Mulher aranha, viúva negra, 
Envolveu-me em seus encantos, 
Com seu charme me fisgou, 
Envenenou meu destino, 
A sina de te amar. 
 
Mulher fatal cruzou meu caminho, 
Prendeu-me em suas teias mortais, 
Não quer mais me libertar, 
Emaranhou nossos destinos, 
Diz que sou propriedade dela. 
 
Mulher aranha, viúva negra, 
Com seu ciúme venenoso, 
Envenenou nosso amor, 
Paralisou-me, 
Me deixou atordoado. 
 
Mulher fatal cruzou meu caminho, 
Com seus olhos brilhantes me ofuscou, ……………………………… Refrão 
Perdi meu rumo. 
Congelou meu coração. 
 
Viúva Negra, 
Me enredou em sua teia, 
Cegou meu coração, ………………………………………………………… Refrão 
Não teve pena de mim. 
 
Mulher aranha, viúva negra, 
Mulher fatal cruzou meu caminho, …………………………………………… Refrão 
Arrastou-me para as profundezas da rede, 
Sem choro, sem perdão. 
Sem perdoar, sem chorar. 
 
Mulher fatal cruzou meu caminho, 
Enredou-me em seus encantos, ………………………………………… Refrão 
Seduziu-me, 
Prendeu-me em suas redes mortais. 
Congelou meu coração. 

https://youtu.be/IGxnIobZ-Zs
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Spider woman! Fatal woman. 

 
 
 
 

 

 

 

 

295 - Black Spider Woman 
https://youtu.be/_9hEJC5zYek 

 
Fatal woman cross my way, 
Tried to entangle me in your charms, 
Tried to seduce me, ………………………………………………………… Refrain 
Trap me in their fatal webs. 
 
Black spider woman, 
Entangle me in your charms, 
With your charm you hooked me, 
Poisoned my fate, 
The destiny of loving you. 
 
Fatal woman cross my way, 
Trap me in their fatal webs, 
Don't want to set me free anymore, 
Entangled ours destinies, 
Says I’m just her. 
 
Black spider woman, 
With your poisonous jealousy, 
Poisoned our love, 
Paralyzed me, 
Left me stunned. 
 
Fatal woman cross my way, 
With your light bolt eyes, 
Overshadowed me, ………………………………………………………… Refrain 
I lost my way. 
Froze my heart. 
 
Spider woman, 
Entangled me in the dark web, 
Blinded my heart, ………………………………………………………… Refrain 

https://youtu.be/_9hEJC5zYek
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Blinded my heart, 
Doesn’t had pity of me. 
 
Black spider woman, 
Fatal woman cross my way, ……………………………………………… Refrain 
Dragged me to the depths of the web, 
No crying, no forgiven. 
Without forgiven, without crying. 
 
Fatal woman cross my way, 
Entangle me in your charms, ………………………………………… Refrain 
Seduce me, 
Trap me in her fatal webs. 

 
36:00 - https://www.youtube.com/watch?v=tSp1nWbUGc8 
Skank – Vamos fugir / Vou deixar 
 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tSp1nWbUGc8
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296 - Sadi! Ouça a guitarra a chorar. 
https://youtu.be/qI9D7WdtsgE 

 
 
Ah, Ah, Ah, Sadi! 
Ah, Ah, Ah, Sadi! 
A guitarra está a chorar; 
A guitarra está a chorar. 
 
Ah, Ah, Ah, Sadi! 
Ah, Ah, Ah, Sadi! 
Porque deste olhar? 
Porque deste olhar? 
 
Este véu de frieza! 
Este véu de frieza! 
Ricamente ornamentado 
Está a lhe ocultar. 
 
Seu rosto está a ocultar. 
Seu rosto está a ocultar. 
Nesta lua nascente 
O amor sempre crescente. 
 
Ah, Ah, Ah, Sadi! 
A guitarra está a chorar; 
Seu coração vai tocar. 
Seu coração vai tocar. 
 
Amor, amor 
Sob o véu do silencio 
O som da guitarra vai te alcançar. 
O som vai te tocar. 
 
Doce amor, 
Sob o véu da indiferença, 
Esconde-se um brilho no olhar, 
Um brilho no olhar. 
 
Sadi! Ouça a guitarra a chorar. 
A guitarra está a chorar. 
 
Ah, Ah, Ah, Sadi! 
Ah, Ah, Ah, Sadi! 
 
 
 
 

https://youtu.be/qI9D7WdtsgE
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297 - Sadi! Hear the guitar crying. 
https://youtu.be/t3-ruLaEeNo 

 
Ah, Ah, Ah, Sadi! 
The guitar is crying. 
Ah, Ah, Ah, Sadi! 
The guitar is crying. 
 
Ah, Ah, Ah, Sadi! 
Why this look? 
That look so far away? 
Why this look? 
 
This veil of coldness! 
Richly adorned, 
It's hiding you. 
This veil of coldness! 
 
Your face is hiding. 
On this rising moon 
The ever-growing love. 
Your face is hiding. 
 
Oh, oh, oh, Sadi! 
The guitar is crying; 
Will touch your heart 
The sound of music, 
Will touch your heart 
 
Love, love! 
Under the veil of silence 
The sound of the guitar will reach you. 
The sound will touch you.  
 

Sweet love, 
Under the veil of indifference, 
There's a glint in your eyes, 
A glint in the eye. 
 
Sadi! Hear the guitar crying. 
The guitar is crying. 
 

Ah, Ah, Ah, Sadi! 
Ah, Ah, Ah, Sadi! 

 
Second voice  
Let bus, winter Wind - https://www.youtube.com/watch?v=vU9eIMP3Oj4 
 

https://youtu.be/t3-ruLaEeNo
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299 - S.A.U.D.A.D.E.  e  D.E.S.P.E.D.I.D.A 
https://youtu.be/MQAqgLUswxw 

 
 
Sei que vai embora, 
E não quer se despedir, -------------------------Cantora 
Meu coração chora, 
De saudade de ti! 
 
A dor do adeus, conheço, 
Confesso, que já senti, 
Então eu me despeço, -------------------------Cantora 
Sozinha, lembrando de ti! 
 
Eu ainda não parti, 
Não sei o que aconteceu 
O meu coração gelou----------------------------------Cantor 
Mas ainda estou aqui. 
 
Tudo ficou na memória 
Como aquela linda história----------------------------Cantor 
De um romance adolescente 
Que um dia foi Lua crescente. 
 
Hoje é lua minguante 
Em um Sol poente-------------------------------------Cantor 
Que deixou o amor da gente 
Esfriar sob o Luar. 
 
Se puder, me escreva, 
Uma carta bonita, 
Que prometo guardar, ------------------------------Cantora 
Envolta em laços de fita! 
 
Cada dia dos namorados 
Olharei o porta-retratos--------------------------------Cantor 
Recordarei os sonhos meus 
E lhe escreverei. 
 
E se um dia voltar, 
Não deixe de telefonar, ------------------------------------Cantora 
Mas se houver casado, 
Poupe-me desse fardo! 
 
Não quero sofrer, 
Uma nova desilusão, ------------------------------------Cantora 
A dor de uma saudade, 
Que senti em vão! 

https://youtu.be/MQAqgLUswxw
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Não guarde o lençol manchado 
Nem a fronha molhada------------------------------------Cantor 
Muito menos aquele travesseiro 
Que repartias comigo. 
 
Mesmo não estando casado 
Com roupas novas estarei trajado 
Mas o mesmo homem velho----------------------------Cantor 
Que um dia te amou 
Estará do seu lado. 
 
 

Leah Poetisa and de Mello 

 
 

 
 
 

299 - M.I.S.S and F.A.R.E.W.E.L.L 
https://youtu.be/u4lr2zWbqy0 

 
I know you're leaving 
And don't want to say goodbye, ------------------------------ Songstress 
My heart cries,  
With missing you! 
 
The pain of goodbye, I know, 
I confess that I already felt, ---------------------------------- Songstress 
So I say goodbye, 
Alone, remembering you! 
 
I haven't left yet 
I do not know what happened 
My heart froze ---------------------------------------------------Singer 
But I'm still here. 
 
Everything stayed in memory 
Like that beautiful story --------------------------------------Singer 
From a teenage romance 
That once day was a crescent moon. 
 
Today is the waning moon 
In a setting sun ----------------------------------------------------Singer 
That left our love 
Cool under the moonlight. 
 

https://youtu.be/u4lr2zWbqy0
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If you can, write to me, 
A beautiful letter, 
Which I promise to keep, ------------------------------ Songstress 
Wrapped in ribbon bows! 
 
Every valentine's day 
I'll look at the pictures --------------------------------------Singer 
I will remember my dreams 
And I will write to you. 
 
And if one day you come back, 
Be sure to call, --------------------------------------------------- Songstress 
But if you are married, 
Spare me that burden! (bale) 
 
I do not want to suffer, 
A new disappointment, --------------------------------------- Songstress  
The pain of longing, 
How I felt in vain! 
 
Do not keep the stained sheet 
Not even the wet pillowcase ------------------------------------Singer 
Much less that pillow 
That you shared with me. 
 
Even not being married 
With new clothes I will be dressed 
But the same old man---------------------------------------------Singer 
That one day loved you 
You will be on his side. 

 
 

Leah Poetisa and de Mello 
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300 – Dia sim, dia não 
https://youtu.be/8X45qmCpwTI 

 
Dia sim, dia não 
Farei para ti uma canção; 
Uma canção simples assim 
Que fala ao coração. 
 
Dia sim, dia não 
Falarei ao coração 
Palavras de alegria 
Algumas vezes de perdão. 
Coisas do coração. 
 
Dia sim, dia não 
Vou escrever uma melodia, 
Uma bela e simples canção, 
Uma oração para os anjos do destino, 
Amolecerem o seu coração. 
 
Dia sim, dia não 
Cantarei uma canção; 
Que como você 
Surge pelo simples prazer. 
 
Pelo simples prazer de viver 
De saber que existe 
Um ser igual a você 
Que um dia vou conhecer. 
 
Um dia sim, um dia não 
Para a gente conviver; 
Desfrutar os prazeres da vida 
Ou para poder crescer. 
 
Para poder crescer 
Um dia sim, um dia não 
Para que não aja solidão 
Nem o eterno ramerrão. 
 
Um dia sim, um dia não 
Eu brigo sim 
Não preciso ter razão; 
Pois só quero seu perdão. 
 
Um dia sim, um dia não 
Eu te amo sim; 
Não preciso ter razão; 
São coisas do coração. 

https://youtu.be/8X45qmCpwTI
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Pois, são coisas do coração. 

 
 
Joyful – 32:00 - https://www.youtube.com/watch?v=qTWSM7pmGtA 
 

 

 

 

 

 

 

301 - Every other day 
https://youtu.be/DM0Shvd86H8 

 
Every other day 
I will make you a song; ………………………………………………… Refrain 
Such a simple song 
That speaks to the heart. 
 
Every other day 
I will speak to the heart 
Words of joy 
Sometimes forgiving. 
 
Every other day 
I will sing a song; ………………………………………….……………… Refrain 
That like you 
Comes out of simple pleasure. 
 
For the simple pleasure of living 
To know that there is  
A being just like you 
That one day I will meet. 
 
Every other day 
For us to live together; ………………………………………………… Refrain 
Enjoy the pleasures of life 
Or to be able to grow. 
 
To be able to grow 
Every other day  
So that there is no loneliness,  
Nor the eternal routine. 

https://youtu.be/DM0Shvd86H8
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Every other day 
I’ll certainly fight 
I don't need to be right; 
I just want your forgiveness. 
 
Every other day 
I love you this way;  
I don't need to be right; ………………………………………………… Refrain 
They are things of the heart. 
 
Well, these are things of the heart. 

 
 
 
  



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

442 
 

302 – Cadê o pau Brasil, cadê a aroeira, 
https://youtu.be/pRwb520m9Io 

 
Canta, canta meu passarinho, 
Que o dia já amanheceu, 
Tem que ir buscar comida, 
Para ninhada alimentar. 
 
Voa longe, voa alto, 
Que a moto serra devastou, 
Pôs abaixo a floresta, 
E toda a vegetação. 
 
Vá para a cidade, 
Lá onde há chácaras, 
Arvores frutíferas, 
Para se alimentar. 
 
Canta, canta passarinho, 
Para a madame acordar, 
Que logo cedo, 
Migalhas ao muro colocar. 
 
Cadê o pau Brasil, 
Cadê a aroeira, 
Para as aves se assentar, 
Para o gado abrigar? 
 
A floresta é brasileira, 
Não é mercadoria para exportar. 
O ouro é riqueza, 
Não é veneno para contaminar. 
 
Os rios são as veias da Terra, 
Que servem para a alimentar. 
Não são depósitos de lixo, 
Para os peixes contaminar. 
 
Mas o caboclo foi expulso, 
De suas terras e de suas raízes, 
Foi para a periferia morar, 
Pois não há mais lugar. 
 
Foi morar junto com os passarinhos, 
Lá emporeilado no morro, 
Encaixotado no transporte publico, 
Sem ter onde morar. 
Sem o leito onde sonhar. 

https://youtu.be/pRwb520m9Io
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Canta, canta passarinho, 
Que o dia já amanheceu, 
Tem que ir buscar comida, 
Para ninhada alimentar. 
 

Sona Jobarteh - https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo&t=118s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

303 - Where is the Pau Brazil, where is the Aroeira 
https://youtu.be/zWVRyvxfGTg 

 
Sing, sing my little bird, 
That the day has already dawned, 
You have to search food 
To feed the litter. 
 
Fly far, fly high, 
That the chainsaw devastated, 
Brought down the forest, 
And all the vegetation. 
 
Go to the city, 
Where there are ranch, 
Fruit trees, 
To feed. 
 
Sing, sing bird, 
For the lady to wake up, 
That soon will put  
Crumbs on the wall. 
 
Where's the pau Brasil wood, 
Where's the Aroeira wood? 
For the birds to settle down, 
For the cattle to shelter? 
 
The forest is Brazilian, 
It is not a commodity to be exported. 
Gold is wealth 
Isn’t poison to contaminate. 

https://youtu.be/zWVRyvxfGTg
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The rivers are the veins of the Earth, 
Which are used to feed it. 
They are not garbage dumps, 
For the fish to contaminate. 
 
But the country man was expelled, 
From their lands and their roots, 
He went to the outskirts to live, 
Well, there's no more room. 
 
He went to live with the birds, 
There, perched on the hill, 
Boxed in public transport, 
With nowhere to live. 
Without a bed to dream. 
 
Sing, sing my little bird, 
That the day has already dawned, 
You have to search food 
To the litter feed. 
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304 - Alma Gêmea 
https://youtu.be/WhYNc2WTjlg 

 
Essência, ......................... 
Cara metade, .................... 
Puro amor, .......................... 
Romantismo? .......................... 
 
Não é pura imaginação 
Imaginação ou ilusão, ................................... Refrão 
É um sentimento de solidão 
De estar sem você. 
 
É um vazio na alma 
Tudo é Maia 
Um Bosque florido 
Sem um pomar. 
 
Você é minha essência, 
Minha contraparte alma, 
Que me completa, 
Sem você eu sou …………….. 
 
Árvore sem frutos 
Arbusto sem flores................................................ Refrão 
Noite sem lua 
Apenas um caminhar. 
 
Que presença é essa 
Que faz meu peito ressoar 
E a árvore brotar 
E os pássaros cantar. 
 
Dê um sentido  
Para minha pobre vida 
Limitada pelas cadeias 
Do destino que me liga a você. 
 
Cadê o espaço, 
Quando penso em você, 
Cadê as ilusões, 
Quando estou com você. 
 
O tempo para 
E o fluxo de pensamentos 
Que era o meu tormento 
Agora se torna o meu alento. 
 

https://youtu.be/WhYNc2WTjlg
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Mergulho no fundo do meu ser 
Navego no vácuo do ser 
E uma paz profunda     Refrão 
Me funde a você. 
 
E o tempo não para 
E a Terra gira 
E o Sol se põe 
E a Lua nasce. 
 
As estrelas se unem 
Formando constelações 
Para prever seu querer 
Do meu bem querer 
De estar com você. 
 

 
 
 
 
 

305 - Soulmate 
https://youtu.be/_R7eiBE54ls 

 
Essence, ………. ………………… 
Counter part, ………………………. 
Pure love, ………………………… 
Romanticism? ……………… 
 
It's not pure imagination 
Imagination or illusion, ............................................. Refrain 
It's a lonely feeling 
Of being without you. 
 
It's an emptiness in the soul 
Everything is more 
A flowering forest 
Without an orchard. 
 
You are my essence, 
My counter part soul, ..................................................... Refrain 
That completes me, 
Without you I’m …………….. 
 
Tree without fruit 
Shrub without flowers ..................................................... Refrain 
Moonless night 
Just a lonely walk. 

https://youtu.be/_R7eiBE54ls
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What presence is this 
That makes my chest resound 
And the tree sprout 
And the birds sing. 
 
Give a sense 
For my poor life 
Bound by chains 
Of the fate that turns on me to you. 
 
Where's the space  
When I think of you? 
Where are the illusions  
When I'm with you? 
 
Time stops  
And the flow of thoughts  
That was my torment 
Now it becomes my breath. 
 
I dive into the depths of my being 
I navigate in the void of being 
And a deep peace Chorus 
I merge with you. 
 
And time doesn't stop 
And the Earth turns 
And the sun sets 
And the moon rises. 
 
The stars unite 
Forming constellations 
To predict your want 
Of my good will 
To be with you. 
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306 – Bar Terapia 
(https://youtu.be/Ps6rloiwbXI) 

 
Ai essa luta do dia a dia, 
Arrumar a cama e lavar a pia, 
Arrumar o cabelo, 
E ir trabalhar. 
 
Mulher neurótica, 
Dirige como uma psicótica, ..........................................Refrão 
Aumentou o som do rádio, 
Está indo trabalhar. 
 
Mulher neurótica, 
Dirige como uma psicótica, 
Aumentou o som do rádio, ..........................................Refrão 
Se pôs a cantar. 
 
Pegou o elevador, 
Abriu a porta, 
Chegou causando, .......................................................Refrão 
Jogou a bolsa na mesa, 
Foi para o banheiro se maquiar. 
 
Hoje peguei pesado, 
Vou arrumar um namorado, 
Vou para a balada, .......................................................Refrão 
Fazer bar terapia. 
 
Mulher mui hermosa, 
Mulher mui formosa, .......................................................Refrão 
Com uma pitada de tresloucada, 
Pronta para a balada. 
 
Vou fazer bar terapia, 
Caçar lobo solitário, .......................................................Refrão 
Armada com bala de prata, 
Bala de prata para caçar. 
 
Vou pô-lo para dançar, 
Jogar caçapa, 
Que alvo imóvel, .......................................................Refrão 
Não têm graça. 
 

https://youtu.be/Ps6rloiwbXI
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Ai bala de prata! 
Pegue o lobo solitário, .......................................................Refrão 
Arranque o couro, 
Trague-o pro meu colo. 
 
Trague-o pro meu colo. 
 

O alvo - https://www.youtube.com/watch?v=_b4coJGT4ho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

307 - Bar Therapy 
https://youtu.be/yC5SgisqoPE 

 
Oh, this day-to-day struggle, 
Make the bed and wash the sink, 
Brush the hair, 
And go to work. 
 
Psycho woman 
Drives a crazy car, .......................................... Refrain 
Turned up the radio, 
She's going to work. 
 
Psycho woman 
Drives a crazy car, .......................................... Refrain 
Turned up the radio, 
She started to sing. 
 
Went up in the elevator, 
Opened the door, 
Came causing, ..................................................... ........ Refrain 
She threw the bag on the table, 
She went to the bathroom  
To put on makeup. 
 
Today I got heavy, 
I'm going to get a boyfriend 
I'm going to the club ............................................. .......... Refrain 
Do bar therapy. 
 

https://youtu.be/yC5SgisqoPE
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Mui hermosa woman, 
A very beautiful woman ............................................................. ......... Refrain 
With a hint of madness, 
Crazy woman, 
Ready for the ballad. 
 
I'm going to do bar therapy, 
Hunt lone wolf, ............................................................. ......... Refrain 
Armed with a silver bullet, 
Silver bullet for hunting. 
 
I'll make you dance, 
Play pocket, 
What an immovable target, ............................................. ......... Refrain 
It's not funny. 
 
Oh silver bullet! 
Catch the lone wolf, ............................................. .......... Refrain 
Rip the leather, 
Bring him to my lap. 
 
Bring him to my lap. 
 

 
Amy MacDonald 
This Is The Life - https://www.youtube.com/watch?v=lZKyAiYRyW8 
https://www.youtube.com/watch?v=dyIjTLDJlBg 
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308 - Namoro à Moda Antiga 
 

 
Oi amor! Semana que vem é dia dos namorados, 
Vamos sair no dia dos namorados, 
Eu quero passar o dia todo com você, …………………………… cantor (homem)  
Vou te levar para jantar. 
 
Oh meu amor! Me ouça!  
O próximo domingo,  
vou passar com você, ... ............................. Todos os direitos reservados  
No próximo domingo,   
Vou passar o dia todo com você. 
 
Oh meu Deus! Isto não pode ser.  
Isto não pode ser. ………………………………………………… cantora   
O Dia dos Namorados cai no domingo,  
Mãe não irá me deixar sair com você,  
Meu Senhor! O que vou fazer?  
Mãe nunca vai me deixar sair. 
O que vou fazer? 
 
Este é o plano. 
Vou fazer o seu bolo favorito,  
Vou fazer uma bela cobertura de chocolate,  
Vou limpar a cozinha,  
Colocar flores nos vasos. …......................... Todos os direitos reservados  
 
Mãe vai ter que me deixar sair,  
No próximo domingo é o dia dos namorados,  
Vou passar com meu amor,… ............................. Todos os direitos reservados 
Pai não pode saber que fugi. 
 
Eu vou te encontrar na igreja,… ..… ........... Todos os direitos reservados  
Na igreja vou encontrar o meu amor,  
Ai Jesus! Ajude-me a dobrar o coração da mamãe,  
Ai Jesus! Perdoe-me por enganar a mãe.  
 
Depois do culto estarei esperando por você, 
Nas portas dos fundos.  
Eu estarei esperando por você na porta dos fundos,  
Na porta dos fundos da igreja. 
 
Deixe-me repassar o plano,  
Fazer o bolo favorito,  
Fazer cobertura de chocolate, ………………………………………… refrão  
Limpar a cozinha, ……………………………………… .. bis (ambos)  
Colocar flores nos vasos.  
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Orar ao Senhor,  
Para mãe deixar-me ir, …………………………....................…………… refrão  
Ficar na porta dos fundos, …………………...…………………… .. bis (ambos)  
Depois do culto esperando por você. 
Não posso esquecer! 
 
Oh dia dos namorados! …..…...................... Todos os direitos reservados  
Por que o namoro no interior,  
É tão complicado?  
 
Eu só quero passar um dia,  
Um dia com meu namorado,  
Cheirar e tocar as flores, ................................................... Cantora 
Beijar seus lábios,  
Tocar o seu rosto. 
 
Oh dia dos namorados!  
Por que o namoro no interior,  
É tão complicado?  

 
 
 
 
 
 

309 - Complicated Country Dating 
Or Katie Petersen song 

 
Hello my Love! 
Next week is Valentine's Day, …………………………………. prelude 
I want spend all day with you, …………………………… singer (man) 
(And at the end a romantic dinner.) 
I will take you for a dinner. 
 
Oh My love! 
Listen me! 
Next Sunday I’ll spend with you, …........... All rights reserved 
Next Sunday, (next Sunday,) 
I will spend all day with you. 
 
Oh my God! 
This cannot be. 
This cannot be. ………………………………………………… singer (woman) 
The Valentine's Day is at Sunday, 
Mama never leave me go out with you, 
My Lord! What will I do?  
Mon will never let me go. 
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This is my plan 
I'll make your favorite cake,  
I'll make a nice chocolate icing,  
I'll clean up the whole kitchen,  
and put flowers in vases. ….............................. All rights reserved 
 
Mama will must let me go, 
Next Sunday is Valentine’s day, 
I will pass with my love, …................................. All rights reserved 
Father can’t know that I run away. 
 
I will meet you in the church, …..……….......... All rights reserved 
In the church I will meet my love, 
Oh Jesus! Help me bend mom’s heart, 
Oh Jesus! Forgive me for deceiving mama. 
 
After the service  
I will be waiting for you at the back doors. 
I’ll be waiting for you in the back door, 
In the church back door. 
 
Let me go over the plan, 
Make the favorite cake, 
make a nice chocolate icing, ………………………………………… refrain 
clean up the kitchen,  ……………………………………….. bis (both) 
put flowers in vases. 
 
Pray to the Lord, 
To mama let me go, ………………………………………………… refrain 
Stay in the back door, ……………………………………….. bis (both) 
After the service 
Waiting for you. 
 
Oh Valentine’s Day! …..…............................... All rights reserved 
Why the country dating, 
Is so complicated? 
 
I just want spend a day, 
A day with my boyfriend, 
Smell and touch the flowers, 
And kiss his lips, 
And touch his face. 
 
 Oh Valentine’s Day! 
Why the country dating, 
Is so complicated? 
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310 - Não há l’amour sem glamour. 
https://youtu.be/JGs88qQAlPk  

 
Qual seria a nota chave desta arte ? 
A harmonia entre os odores e sabores, 
A nota chave do sabor e da cor, 
Que se oculta nas formas de um bom prato. 
 
A arte de revestir em sabores, 
Sob o fogo lento da chama do amor, 
Sob o cozimento do tempero perfeito, 
Na nota chave do glamour. 
 
Arte dos aromas e sabores? 
Como dominar esta nobre arte ? 
Aromas e sabores invadem minha imaginação, 
Textura, cores, massas e licores, 
Tingem de vida a massa inerte, 
Que repousa sobre a mesa. 
 
Minerais, ervas finas e sais, 
Molhos ardendo no fogo, 
Na panela de pressão, 
Ou na frigideira, 
A arte do Chief é posta a prova. 
E posta a prova. 
 
Culinária Italiana ou Francesa, 
O calor humano deve refogar, 
Refogar os sabores da vida, 
Que dão vida aos momentos, 
Aos momentos de prazer, 
De prazer de viver com você. 
 
O sentir e viver o amor, 
L’amour de la vie, 
O amor pela existência 
L’amour de l’existence, 
Que se renova em cada refeição, 
Em cada prato repartido. 
 
Foie Gras, Escargot, Bouef Bourguignon,  
Soup D’oignon, Ratatouille,  
Croque Monsieur, Coq au vin, Soufflé, Cassoulet.  

https://youtu.be/JGs88qQAlPk
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Risoto, una bella pasta, una Focaccia, 
Saboreada em família, 
Acompanhada com uma sangria, 
Con La mama Che dice, 
Manja que fa bene. 
 
Mas lembre-se! 
Não há l’amour sem glamour, 
Não há l’amour sem glamour! 
Não há amor sem prazer, 
Não há amor sem cortejo. 
 
Quero te cortejar, 
Te levar para jantar, 
Misturar seu cheiro, 
Aos aromas e sabores de uma boa mesa, 
Que se perpetuam na aura e na névoa, 
Que iluminam os lençóis, 
Sob a luz do luar. 
 
Não há l’amour sem glamour, 
Não há l’amour sem glamour! 

 
 
 
 
 
 

311 - There is no l'amour without glamor 
https://youtu.be/wSvQe1tysVE 

 
What would be the keynote of this art? 
The harmony between odors and flavors, 
The key note of flavor and color, 
Which is hidden in the forms of a good dish. 
 
The art of coating in flavors, 
Under the slow fire of love's flame, 
Under the cooking of the perfect seasoning, 
On the keynote of glamour. 
 
Art of aromas and flavors? 
How to master this noble art? 
Scents and flavors invade my imagination, 
Texture, colors, pasta and liqueurs, 

https://youtu.be/wSvQe1tysVE
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Dye the inert mass with life, 
Which rests on the table. 
 
Minerals, fine herbs and salts, 
Sauces burning in the fire, 
In the pressure cooker, 
Or in the fridge, 
The Chief's art is put to the test. 
put to the test. 
 
Italian or French cuisine, 
Human warmth must sauté, 
Refreshing the flavors of life, 
That give life to the moments, 
In moments of pleasure, 
Pleasure to live with you. 
 
To feel and live the love, 
L'amour de la vie, 
love for existence 
L'amour de l'existence, 
That renews itself in every meal, 
On each plate shared. 
 
Foie Gras, Escargot, Bouef Bourguignon,  
Soup D’oignon, Ratatouille,  
Croque Monsieur, Coq au vin, Soufflé, Cassoulet.  
 
Risoto, una bella pasta, una Focaccia, 
Enjoyed with family, 
Accompanied with sangria, 
Con La mama Che dice, 
Manja que fa bene. 
 
But remember! 
There is no l'amour without glamour, 
There is no l'amour without glamour! 
There is no love without pleasure, 
There is no love without courtship. 
 
There is no l'amour without glamour, 
There is no l'amour without glamour! 
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312 – Um dia, uma noite, para sempre. 
https://youtu.be/db4_EaLE688 

 
Um dia, uma noite a caminhar, 
Caminhar noite adentro 
Sem rumo, sem direção, 
Só esperando te encontrar. 
 
Encontrar-te pelos caminhos da vida, 
Pelas vielas e pelas estradas, 
Que cortam este mundo 
E me levam para o teu coração. 
 
Para o teu coração, 
Irei em perseguição, 
Do meu destino 
De estar junto a ti. 
 
De estar junto a ti, 
Pelos caminhos da vida, 
Pelas estradas entrecortadas, 
De flores e espinhos. 
 
O amor não é só flores, 
Também é espinhos e dor, 
É levantar e cair, 
Para poder desfrutar 
O prazer de lhe conquistar. 
 
Mas o amor é mesmo assim, 
Quanto mais difícil, 
Mais forte ficará, 
E muito mais tempo perdurará. 
 
E nas manhãs de inverno 
A te abraçar e esquentar; 
Nas manhãs de outono  
Só para o seu lado estar; 
 
Nas manhãs de primavera 
Para poder te cheirar; 
Nas manhãs de verão 
Para ver o Sol raiar. 
 
Para ver o Sol raiar, 
E renovar a vida 
Que tiro de ti 
O meu respirar. 

https://youtu.be/db4_EaLE688
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Inalar o seu perfume, 
A te abraçar e te roçar, 
Pegar na sua mão, 
Só para estar, 
Para estar ao seu lado. 
 
Para adormecer ao seu lado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

313 - One Day, one night, forever 
https://youtu.be/fQDyTS9TP7A 

 
One day, one night, one walk, 
Walk into the night 
No direction, no way, ………………………………………….. refrain 
Just waiting to find you. 
 
Meet you on the paths of life, 
Through the alleys and the roads, 
That cut this world 
And take me to your heart. 
 
I will go in pursuit, 
Of your heart, ………………………………………………………………. refrain 
Of my destiny 
To be with you. 
 
To be with you, 
Along the paths of life, 
Along the broken roads, …………………………………………… refrain 
Of flowers and thorns. 
 
Love is not just flowers, 
It is also thorns and pain, 
It's rise and fall, 
To be able to enjoy 
The pleasure of conquering you. 
 
But love is just like that, 
The more difficult, 
The stronger it will be, 

https://youtu.be/fQDyTS9TP7A
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And it will last much longer. 
 
And on winter mornings 
To hold you and warm you; 
In autumn mornings 
To be by your side; 
 
So I can smell you  
On spring mornings, 
To see the sun rise  
On summer mornings 
 
To see the sun rise, 
And renew the life …………………………………………………… Refrain 
That I take my breath  
From you. 
 
Inhale your perfume, 
To hug you and touch you, 
Take your hand, 
Just to be, 
To be by your side. 
 
To fall asleep next to you. 
One Day, one night, forever. 
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314 – Me explique amor, 
https://youtu.be/OZGJFWHRxlo 

 
Quais seriam as regras, 
Desse jogo complicado, 
Desse tal jogo do amor. 
 
Como pode haver, 
Um jogo de sorte e azar, 
Um jogo a dois, 
Para nós dois, 
Onde não há ganhador? 
 
Como seria este dueto, 
Essa música ou melodia, 
Esse acorde secreto, 
Que da dissonância cria harmonia? 
 
Que cântico de guerra serie esse? 
Que convida os gladiadores, 
Para uma marcha vitoriosa, 
Em direção ao leito nupcial. 
Oh marcha nupcial! 
 
Que tipo de paz  
Eu poderia escolher? 
A “Rex in pace” 
Ou a paz conquistada aos pedaços. 
 
Minha senhora!  
Os mais velhos me disseram,  
Que a paz no casamento,  
A paz no amor,  
Precisa ser construída,  
Precisa ser sedimentada,  
Nas pequenas coisas do dia a dia. 
 
O quadro da sua vida,  
Deve ser pintado com as duas mãos, Com os pequenos detalhes,  
Que compõe a imagem.  
 
Olhos azuis ou castanhos,  
Cabelo escuro ou loiro,  
Desde que combine com sua face 
E realce seus lábios. 
 
Senhora! Oh meu amor,  
Eu não quero uma paz convencional,  
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Mas uma paz construída em detalhes de amor,  
Uma paz construída aos pedaços.  
 
Este palete deve ser pintado pela paz. 

 
Calum Scott - you are the reason  

 

 

 

 

315 - The peace built on piece 
https://youtu.be/B9562cbzK4U 

 
Explain me my love,  
What would be the rules,  
Of this complicated game,  
The game of love. 
 
How can there be,  
A game of luck and chance,  
A game for two,  
For we two, 
Where is there no winner? 
Where winner sounds winter. 
 
What would this duet looks like,  
That song or melody,  
That secret chord,  
 From dissonance creates harmony? 
 
What battle canticle would be that? 
that invite the contenders, 
In a victory march, 
To the nuptial bed. 
Oh victory march! 
 
What kind of peace, 
Could I choose? 
The “Rex in pace”, 
Or the peace built on piece? 
 
My Lady!  
The olds told me, 
That the peace in marriage, 
The peace in love, 
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Need be construct, 
Need be sedimented, 
In the little things of the day. 
 
The picture of your life, 
Must be painted  by two hands, 
With the little details, 
That make up the picture. 
 
Blue or brown eyes, 
Dark or blonde hair, 
As long as it matches your face, 
And highlight your lips. 
 
Lady! Oh my love, 
I don’t want a conventional peace, 
But a peace built in love details, 
A peace built by pieces. 
 
This pallet must be painted by peace. 
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316 - Voar alto para mergulhar profundamente 
https://youtu.be/rhMRNSkR38U  

 
Andar pelas planícies, 
Sob os pés a grama e arbustos, 
Sobre a cabeça as sombras, 
De Árvores verdejantes. 
 
De passo lento e certo, 
Serpenteando as trilhas, 
Quero caminhar livremente, 
Nas costas de equinos. 
 
Ora com passo lento, 
Ora ao vento cavalgar, 
No oriente as cordilheiras, 
E o mar ao ocidente, 
Estes são os limites de minha excursão. 
 
Os limites de minha excursão, 
Pelas planícies e estepes, 
Que se estendem ao longo do horizonte, 
Limitadas pelo céu azul. 
 
Sob a pena de perecer no limbo da terra, 
Tomo emprestado as asas dos pássaros, 
Para voar mais alto, 
Voar muito mais alto, 
Para ver sob uma nova perspectiva, 
Sob a perspectiva de quem sabe voar. 
 
Quem sabe voar e planar,  
Sobre o céu e o mar, 
Enxergar mais longe, 
Para poder mergulhar. 
 
Submergir sob a superfície, 
Nas profundezas do mar, 
Onde somente os mamíferos gigantes, 
Podem chegar. 
 
Mergulhar profundamente, 
Nas águas límpidas e geladas, 
Pelos peixes e sereias, 
Protegidas e habitadas. 
 
Voar mais alto, 
Voar muito mais alto, 

https://youtu.be/rhMRNSkR38U
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Mergulhar fundo, 
Mergulhar profundamente, 
Só para poder compartilhar, 
Os sonhos do céu azul, 
Os cantos das sereias, 
O cavalgar e o caminhar, 
Sobre as trilhas e os caminhos, 
Cujo o único sentido, 
É me guiar até você. 
 
Guiar-me pelas alturas, vales e profundezas, 
Que me levaram até você. 
Que me levam a você. 

 
 
 

 

 

 

317 - Fly high to dive deep 
https://youtu.be/mx1f0_9eLF4 

 
Walk across the plains, 
Underfoot the grass and bushes, 
Over the head the shadows, 
Of green trees. 
 
Slowly and surely, 
Snaking the trails, 
I want to walk freely 
On the backs of horses. 
 
Now with a slow step, 
Now ride the wind, 
The mountain ranges to the east, 
And the sea to the west, 
These are the limits of my tour. 
 
The limits of my excursion, 
Through plains and steppes, 
That stretch across the horizon, 
Bound by the blue sky. 
 
On pain of perishing in the limbo of the earth, 
I borrow the wings of birds, 
To fly higher, 

https://youtu.be/mx1f0_9eLF4
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Fly much higher, 
To see it from a new perspective, 
From the perspective of someone who knows how to fly. 
Someone who knows how to fly. 
 
Who knows how to glide and fly, 
Over the sky and the sea, 
See further, 
To be able to dive. 
 
Submerge under the surface, 
In the depths of the sea, 
Where only the giant mammals, 
Can arrive. 
 
Dive deep, 
In the clear and icy waters, 
For fish and mermaids, 
Protected and inhabited. 
 
Fly higher, 
Fly much higher, 
Dive deep, 
Dive in the gist, 
Just to be able to share, 
Blue sky dreams, 
Sirens' songs, 
Riding and walking, 
On the trails and paths, 
Whose only sense, 
Is to guide me to you. 
 
Guide me through the heights, valleys and depths, 
That led me to you. 
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318 – Quando eu te pedir 
https://youtu.be/ZE1SWL8B69o  

 
Quando eu te pedir ajuda, 
É porque bateu o cansaço, 
De caminhar sozinho, 
Por uma estrada, 
Que só pode ser trilhada a dois. 
 
Que cansei de estar cansado, 
De esperar ao teu lado, 
Mesmo que seja imaginário, 
Que as linhas paralelas do destino, 
Algum dia se cruzem. 
 
Quando eu te pedir paciência, 
É que estou em uma encruzilhada, 
Para desatar o nó do destino, 
Que teima e insiste, 
Em nos manter separados. 
 
Que minha ciência, 
Minhas palavras e minha voz, 
Não movem as turbinas, 
Não dinamizam as forças, 
Que vivifica o teu amor. 
 
Quando eu te pedir perdão, 
É porque não sei mais, 
Todos os caminhos e atalhos, 
Que me levam ao teu coração. 
 
É que cansei de esperar, 
Que o acaso e o momento, 
Se deslumbre para mim, 
Para lhe dizer que te amo. 
 
Quando eu te pedir um abraço,  
É porque já bateu o cansaço, 
De criar e recriar as trilhas 
De cobrir os espaços vazios 
Os vazios que preenchem o meu coração. 
 
Que minha imaginação, 
Não consegue mais criar, 
Nem cobrir de luzes e de flores, 
Os caminhos e alamedas, 
Que lhe cative a atenção. 

https://youtu.be/ZE1SWL8B69o
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Quando eu te pedir um abraço,  
É porque o meu corpo,  
Já se entregou a todos os, 
Apelos da minh'alma. 
 
De Mello (15/07/2021) 

Ultima estrofe é de Cirlene Stolf 
 
 

 

 

 
 
 
 

319 – When I ask you (Song) 
https://youtu.be/10jcmB3oNpA 

 
When I ask for help, 
It's because I'm tired  
Of walking alone on a road, 
That can only be traveled by two. 
 
That I'm tired  
To wait by your side, 
May the parallel lines of fate, 
Someday will cross. 
 
When I ask you, 
It's just that I'm at a crossroads, 
To untie the knot of fate, 
That stubborn and insists, 
In keeping us apart. 
 
That my science, 
My words and my voice  
Don't move the engines, 
Don’t energize  
The forces that vivify your love. 
 
When I ask you for forgiveness, 
It's because I don't know anymore 
All paths and shortcuts, 
That take me to your heart. 
 

https://youtu.be/10jcmB3oNpA
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I'm tired of waiting, 
That chance and moment, 
Appear to me, 
To tell you I love you. 
 
When I ask you for a hug, 
It's because the tiredness has already hit, 
To create and recreate the tracks 
To cover the empty spaces 
The voids that fill my heart. 

That my imagination, 
Can't create anymore 
Nor cover with lights and flowers, 
The paths and alleys, 
That capture your attention. 
How can I capture your attention? 
 
When I ask you for a hug, 
Because my body, 
Already surrendered  
To all the appeals of my soul. 
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320 – Um cão velho e rabugento 
https://youtu.be/R8JlBZ0-BcA  

 
Um cachorro velho e rabugento, 
Perambulando pelas estradas, .............................................. Refrão 
Sem Donna, sem beira e coleira, 
Sem onde se deitar. 
 
Um cachorro sarnento, velho e rabugento, 
Vagando pelas ruas, 
Revirando as lixeiras, ............................................................... Refrão 
Sem teto, sem abrigo, sem Donna. 
 
Livre a vagar sob o luar, 
Seja na cidade, no campo ou no mar; 
Perambulando sob o Sol ardente, 
Ou sob a chuva torrencial. 
 
Até que um dia,  (bis) < 
Uma Donna foi avistar, ........................................................... Refrão 
E o rabo pôs a abanar, 
Para a moça cativar. 
 
Tomou banho de loja, 
Se perfumou todo, .................................................................... Refrão 
Até fez uma tosa, 
Para se enfeitar. 
 
Cantou sob o luar, 
Fez graças e peripécias, ......................................................... Refrão 
Fez um post e um clip, 
Só para lhe agradar. 
 
Cantou sob o luar, 
Fez rezas e preces, 
Sob a abobada celeste, 
Só para lhe cativar. 
 
Um cachorro sarnento, velho e rabugento, 
Vagando pelas ruas, 
Sem Donna e sem paradeiro, 
Até te encontrar. 
 
Tomou banho de loja, 
Se perfumou todo, 
Até fez uma tosa, 
Para se enfeitar. 
 
Mas nada disso adiantou, 
Nem por isso me notou, 

https://youtu.be/R8JlBZ0-BcA
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Nem parecia que eu existia, 
Me deixou só na esquina. 
 
Até que um dia, (bis) < 
Na sua porta foi se deitar, 
Um cachorro sarnento, velho e rabugento, 
E ficou ali a te admirar. 
 
E a porta se abriu, 
E um cachorro velho e rabugento, 
No seu colo foi se abrigar, .................................................... Refrão 
E aos seus pés foi se deitar. 
 
Depois de tanto tempo, 
E de tanto tentar e cantar, .............................................. Refrão 
Um cão velho e sarnento, 
Sua Donna foi encontrar. 
 
Donna só desejava, 
Ter um rabugento, 
Para acariciar. 

 
 
 
 
 
 

321 - A Cranky Old Dog 
https://youtu.be/oDgBUrb5P3Y 

 
A cranky old dog  
Roaming the roads  
With no Lady, no leash and  
No where to lie down. 
 
A cranky old mangy dog, 
Wandering the streets, 
Turning the trash cans ..................................................... ...... Refrain 
Without house, homeless, without Lady. 
 
Free to roam under the moonlight, 
Whether in the city, in the country or at sea; 
Wandering under the burning sun, 
Or under torrential rain. 
 
Until one day, (bis) < 
A Lady went to sight, ............................................. .............. Refrain 
And the tail wagged, 
For the girl to captivate. 

https://youtu.be/oDgBUrb5P3Y
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He took a shower in the store, 
Was all perfumed, ..................................................... .......... Refrain 
Even made a shear, 
To dress up. 
 
Sang under the moonlight, 
Made graces and mishaps, ........................................ Refrain 
Made a post and a clip, 
Just to please you. 
 
Sang under the moonlight, 
He prayed and a pray, 
Under the vault of heaven, 
Just to captivate you. 
 
A cranky old mangy dog, 
Wandering the streets, 
No Lady and no whereabouts, 
Until I find you. 
 
Took a shower in the store, 
If all perfumed, 
Even made a shear, 
To dress up. 
 
But none of that helped, 
Didn't even notice me, 
She didn't even feel like I existed 
Left me alone on the corner. 
 
Until one day, (bis) < 
At her door he went to bed, 
A cranky old mangy dog, 
And he stood there admiring you. 
 
And the door opened, 
And a cranky old dog, 
In her lap, he went to take shelter, ....................................... Refrain 
And at her feet he went to lie down. 
 
After so long, 
And from so much trying and singing, ................................ Refrain 
An old mangy dog, 
His Lady went to find it. 
 
Lady only wished, 
Have a cranky, 
To caress. 
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322 - O Tempo Cura Tudo 
https://youtu.be/O-WAPTsWl4s 

 
Faz-se o tempo; 
Que o amor reinou; ....................................................... Refrão 1 
E das melodias; 
Só as dissonâncias restou.  
 
Dos aromas e gostos; 
Dos prazeres da vida; ....................................................... Refrão 
Das doçuras e amarguras; 
Só o gosto amargo restou. 
 
Há muitas boas lembranças; 
Que trás sempre a esperança; 
Mas as feridas não cicatrizadas; 
Teima o presente estragar. 
 
Cicatrizarão as feridas, 
Quando tudo isso passar, ....................................................... Refrão 
Afastamos nossas vidas, 
É hora de recomeçar! 
 
A situação é outra, 
Temos que nos acostumar, 
A saudade não é pouca, ....................................................... Refrão 
Mas podemos suportar, 
 
Um novo amor, de repente, 
Com certeza, surgirá, 
E a química da gente, 
Logo vai se acabar, 
 
O verão não é eterno, 
E o outono virá, 
Porque o frio do inverno, 
Faz a primavera chegar! 

 
__Léa Marinho__Luiz Adolfo de Mello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/O-WAPTsWl4s
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323 - Time Heals Everything 
 

 
Once Upon a time 
that love reigned 
And of the melodies  
only the dissonances remained. 
 
Of aromas and tastes 
Of the pleasures of life 
Of sweetness and bitterness 
Only the bitter taste remained. 
 
There are many good memories 
That always brings hope 
But the unhealed wounds 
The gift insists on spoiling. 
 
They’ll cure the wounds, 
When all this passes, 
We took our lives away, 
It's time to start over! 
 
The situation is different, 
We have to get used to it 
The longing is not small, 
But we can bear it. 
 
A new love, suddenly! 
will surely come, 
And the chemistry of people, 
will be over soon, 
 
Summer is not eternal, 
And autumn will come, 
'Cause the cold of winter, 
Make spring come! 
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324 - Procura-Se Musa Inspiradora 
https://youtu.be/8egBksvx5ss 

 
Estou a procurar, 
Uma mulher que possa me encantar, 
Que me faça sonhar, 
Tanto de noite como de dia. 
 
Estou a procurar, 
Um grande amor, 
Para minha vida transformar, ................................................ Refrão 
E por vida em minha voz. 
 
Não precisa ser perfeita; 
Nem parecer uma princesa; 
Nem reunir em suas feições; 
A doçura de uma menina; 
Unida com a feminilidade felina; 
 
Mas, precisa ter o brilho; 
Do amor a vida nos olhos; 
Reunir em sua personalidade; 
A firmeza de caráter; 
E ao mesmo tempo ter; 
Um certo ar de menina; 
Ser em geral recatada; 
Mas, outras vezes levada da breca. 
Muitas vezes tem que ser levada da breca. 
 
Ser generosa para dividir seus anseios; 
Zelosa ao alimentar minha imaginação; 
Estar sempre aberta; 
E ao mesmo tempo parecer estar velada. 
Parecer estar velada e oculta para mim. 
 
Estou a procurar, 
Um grande amor, 
Para minha vida transformar, ................................................ Refrão 
E por vida em minha voz. 
 
Ser feminina o suficiente; 
Para me sentir cavalheiro; 
Ser felina o suficiente; 
Para me sentir masculino; 
Para que me sinta completo. 
 
Parecer estar desprotegida; 
Para que eu possa ser paternal; 
Ser firme e resoluta; 
Para que eu saiba; 

https://youtu.be/8egBksvx5ss
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Onde minha cabeça repousar. 
Para que no leito possa te abraçar. 
 
Ser forte o bastante;  
Para suportar meus devaneios; 
Ser nobre o bastante; 
Para guiar minha alma; 
Para poder sonhar, 
 
Estou a procurar, 
Um grande amor, 
Para minha vida transformar, ................................................ Refrão 
E por vida em minha voz. 
 
Ter fé o suficiente; 
Para que possamos; 
Nos unir em oração; 
Acreditar no futuro; 
Para estar pronta; 
Ao que der e vier.  
 
 

 
 
 
 
 
 

325 - Looking for Inspiring Musa for Poet 
https://youtu.be/do-17IecPF8 

 
[I'm looking for, 
A woman who can enchant me, 
that make me dream, 
Both night and day.] 
 
[I'm looking for, 
A big love, 
For my life to transform, ................................................... ... Chorus 
And put life in my voice.] 
 
[It doesn't have to be perfect; 
Nor look like a princess; 
Nor gather in their features; 
The sweetness of a girl; 
United with feline femininity;] 
 
Looking for ………….. 
I’m looking for ……… 
Inspiring Musa for Poet. 

https://youtu.be/do-17IecPF8
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She doesn't have to be April, 
Nor possess global beauty, 
Nor gather in her features 
The sweetness of a rabbit 
United with feline femininity; 
 
But she must have  
the sparkle of love for life in your eyes; 
Gather strength of character in your personality 
And at the same time  
having a certain girlish air; 
Be generally maiden like, 
But other times, be playful. 
 
Be generous to share your desires; 
Zealous in feeding my imagination; 
always be open 
And, at the same time, seem to be veiled. 
 
be feminine enough 
To feel gentlemanly; 
be feline enough 
To feel masculine. 
 
appear to be unprotected 
So that I can be fatherly; 
be firm and resolute 
so that I know 
Where my head rests. 
 
To be strong enough  
to bear my daydreams; 
To be noble enough  
to guide my soul. 
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326 - Garota Intelectual (Música) 
https://youtu.be/em3K48Py7q8 

 
Olhar distante ..... 
 
Com um olhar distante; 
Como fosse uma viajante; 
Mergulhada em seus sonhos; 
Que se confunde com o mundo. 
 
Olhar distante ..... 
Uma viajante ........ 
Em um mundo que não é seu. 
 
Como um livro fechado; 
Que deve ser folheado; 
Para que seu conteúdo; 
Possa ser vivenciado. 
 
Ora sendo levada pela imaginação; 
Viajando na imaginação ........... 
Ora vivendo de emoções; 
Mergulhada nas emoções ......... 
 
Ora sendo guiada por memórias; 
Ora vivendo de recordações; 
Ora vivendo em um mundo incriado; 
Ora criando um mundo de imaginações. 
 
Vivendo no breu das emoções; 
Em um mundo insípido; 
Que não alimenta suas emoções; 
E não espelha sua imaginação. 
 
Sem saber como fundir; 
Em um único ser; 
A doce e meiga menina; 
Com a doce e meiga rebeldia. 
 
A doce e meiga menina; 
Com a doce e meiga rebeldia. 
 
De Mello 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/em3K48Py7q8
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327 - INTELLECTUAL GIRL 
https://youtu.be/fZGxOxNgkMw - old version https://youtu.be/-nyglwMkOzg 

 
Don’t use trying 
try to deceive me (Abby) 
With that tomgirl's face, 
With that girl face. 
Don’t try Abby.  
Intellectual Girl! 
 
Distant look ..... 
 
With a distant look; 
Like a traveler; 
Immersed in your dreams; ……………………………. refrain 
That merges with the world. 
 
Distant look ..... 
A traveler........ 
In a world that is not yours. 
 
Like a closed book; 
Which must be read; ……………………………. refrain 
For your content; 
Can be experienced. 
 
Now being carried away by day dreams; 
Traveling in the ideas world ............ 
Now living on emotions; 
(Steeped) Diving in emotions............ 
 
Now being guided by memories; 
Sometimes living on memories; 
Now living in an uncreated world; 
Sometimes creating a world of dreams. 
 
Living in the pitch black of emotions; 
In a tasteless world; 
That doesn't feed your emotions; 
And it doesn't mirror your mental world. 
 
Not knowing how to merge; 
In a single being; 
The gentle and sweet girl; 
With the gentle and sweet rebellion. 
 
The gentle and sweet girl; 
With the gentle and sweet rebellion. 
 
[Don’t try Abby.  
Intellectual Girl!] 
 

------------------- De Mello (31/12/2022) ------------------------- 
funk back track - https://www.youtube.com/watch?v=upPBnu_gQ08 
 

https://youtu.be/fZGxOxNgkMw
https://youtu.be/-nyglwMkOzg
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328 - Ser poeta! (Música) 
https://www.youtube.com/watch?v=kC8XjWE9HS8 

 
Ser poeta é sonhar acordado 
Vendo o Céu estrelado 
Quando estamos num jardim 
Com imaginação sem fim. 
 
Imaginação sem fim. 
De um mundo incriado, 
De um mundo abstrato, 
Velado para ti. 
 
Ser poeta é mais do que juntar rimas 
Muito mais do que construir quadras 
Muito mais do que semânticas 
Que tolhem a alma. 
 
Amarras e regras, 
Que animam as palavras, 
As enchem de vida, 
Sob as regras da harmonia. 
 
É mergulhar no espírito das coisas 
Dar vida as palavras 
Por alma nas frases 
É o sopro de vida 
Que anima as frases mortas. 
 
É como penetrar 
Nas entranhas da nossa alma 
Que nosso espírito acalma, 
Percorrendo o infinito 
Neste labirinto. 
 
É expressar em palavras 
Os sentimentos e anseios 
Adornando-os em rimas 
E até em cânticos ou melodias. 
 
Expressar as alegrias 
As dores e os sofrimentos 
Todos os anseios 
Dos amores e dos desamores. 
 
Ser poeta é ser o artífice 
O que faz a fusão 
Entre os frios pensamentos 
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E os ardentes sentimentos. 
 
É velar as angustias 
E as paixões obscuras 
Sob o manto sagrado 
Das harmonias. 
 
Sob o manto sagrado 
Das harmonias. 
Velo palavras de amor, 
Para preencher sua vida. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=psEV5JJ2_JA 
 
 
 
 
 
 
 

329 - Be Poet! 
https://youtu.be/JaPVYra1d-g 

 
Be a poet is to dream awake 
Seeing the starry sky 
When we're in a garden 
With endless dream mind. 
 
Endless dream mind. 
Of an uncreated world, 
From an abstract world, 
Veiled to you. 
 
Being a poet is more than joining rhymes 
Much more than building blocks 
Much more than semantics 
That limit the soul. 
 
Strings and rules, 
That animate the words, 
Fill them with life, 
Under the rules of harmony. 
 
It's diving into the spirit of things 
Give life to words 
Put soul in sentences, 
Is the breath of life 
That animates dead sentences. 
 

https://youtu.be/JaPVYra1d-g
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It's like penetrating  
The depths of our soul 
That our spirit calms, 
Running through infinity 
In this labyrinth. 
 
It’s to express in words  
The feelings and desires 
Adorning them in rhymes 
And even in chants or melodies. 
 
To express the joys 
The pains and sufferings 
All yearnings 
Of loves and dislikes. 
 
To be a poet is to be the craftsman 
What does the merger 
Between the cold thoughts 
And the burning feelings. 
 
Is to veil the anguish 
And the dark passions 
Under the holy mantle 
Of the harmonies. 
 
Under the holy mantle 
Of the harmonies. 
I veil words of love, 
To fill your life. 

 
 
Inst. Folk music - https://www.youtube.com/watch?v=psEV5JJ2_JA 
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330 - Se Fosse Verdade! 
https://youtu.be/eAWRPilCXHM 

 
Se eu tivesse seu telefone 
Não precisava imaginar ..................................................Refrão 
E nem a fantasiar, 
Que está a acenar para mim. 
 
Se ligasse para mim, 
Teríamos um mundo a construir, 
Nas palavras de amor, ..........................................................Refrão 
Que inspiras em mim. 
 
Se fosse minha amiga, 
Não precisaria desconfiar, ................................................Refrão 
Nem mesmo temer, 
Aquilo que tenho a lhe dizer.       (bis) 
 
Porque destas desconfianças e deste temor? 
 
Se ouvisse o que coração tem a dizer, 
Para o mundo e para você, ..................................................Refrão 
Saberia que nem tudo é melodia, 
Nem mesmo harmonia, 
Que temos que crescer.      (bis)  
 
Melodias e harmonias para crescer. 
 
Se tudo fosse verdade, 
O que dizem de você, 
Eu não a amaria 
E não construiria 
Castelos de fadas para você. 
 
Mas não precisa ser você, 
Se não quiser viver, ..............................................................Refrão 
Colherei outra rosa, 
No lugar de você. 
 
Se não quiser viver! 
E só dizer, 
Que ao amanhecer, 
Deixarei você. 
 
Mas é só dizer, 
Que com as gotas de orvalho, 
Aquele amor ressecado, 
Voltará a viver. 
 

https://youtu.be/eAWRPilCXHM
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É só deixar brilhar, 
Que o amor voltará, 
É só deixar brilhar,         (bis em dois tons acima - forte) 
Que o amor voltará, 
 
Com os cravos a florescer. 
Só para você. 
Perfumados só para você. 

 
 
10:30 - https://www.youtube.com/watch?v=vU9eIMP3Oj4 
 
 
 
 
 
 
 

331 - If it were true 
https://www.youtube.com/watch?v=LVCL7zQ7neg 

 
If I had your phone 
Didn't have to imagine ..................................................... ... Refrain 
And do not make fantasy, 
Which is waving to me. 
 
If you called me, 
We would have a world to build, 
In the words of love, ................................................... ..... Refrain 
That you inspire in me. 
 
If you were my friend, 
You wouldn't have to mistrust, ......................................... Refrain 
Not even fear, 
What I have to say. 
 
Why these mistrust and fears? 
 
If you hear what my heart has to say, 
For the world and for you, ..................................................... Refrain 
You would know that not everything is melody, 
Not even harmony 
That we have to grow. 
 
Melodies and harmonies to grow. 
 
If everything were true, 
What do they say about you? 
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I wouldn't love you 
And I wouldn't build 
A fairy castle for you. 
 
But it doesn't have to be you, 
If you don't want to live, ............................................. ... Refrain 
I will pick another rose, 
In place of you. 
 
If you don't want to live! 
Just say it, 
That at dawn, 
I will leave you. 
 
But just say, 
That with the dew drops, 
That parched love  
Will live again. 
 
All will reborn if  
Dew drops in the parched love. 
 
Just let shine, 
That love will return, 
Just let shine,    (two-tone encore above - strong) 
That love will return. 
 
With the gillyflower blooming. 
Only for you. 
Scents just for you. 

 
 
Inicio - https://www.youtube.com/watch?v=kUZTWj2Lxo0 
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332 - Vou Pegar a Estrada 
(To Luiza Levy) 

https://youtu.be/m1Iog8Iq58U 
 

La, La, La, ,,,, La, La, La; 
O’Reilly  por essa estrada eu vou, 
Não me diga que não, 
Que estou na contramão, 
Mas ele é bonitão.     (se de Mello – Mas ela é um tesão) 
 
Não há outra direção. 
 
O’Reilly não me proteja, 
Pois tenho a certeza, 
Que por essa estrada, 
Pela vida aprenderei.      bis 
 
O'Reilly! Eu vou embora, 
SE você puder me encontrar, 
Olha para o bar, 
No parque de Nova York. 
 
Mãe! Eu te amo muito, 
Mas eu vou mudar a velha Halley 
Por um novo Honda, 
E eu serei Zen. 
 
Eu me espelho em você, 
Então eu vou arquitetar minha vida, 
Mesmo que seja um mero esboço 
De um bom modo de vida. 
 
Apenas um esboço. 
 
Mãe! Sou tão jovem. 
Mas eu não tenho medo (susto) 
Para viver do meu jeito 
Para te contar meu conto de fadas. 
 
Vou pegar esta estrada. 

 
(Vou lhe dar um cinto) 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/m1Iog8Iq58U
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333 - I will take this road 
https://youtu.be/pje6LPeaUKY 

 
La, La, La, ,,,, La, La, La; 
O'Reilly I'm going down on this road, 
Don't tell me no, 
That I'm in the other direction. 
But she is a horny.                  (in the case of songstress: but he is handsome) 
 
There is no other direction. 
 
O'Reilly don't protect me, 
That I'm sure 
That along this road, 
By life I will learn.      bis 
 
O’Reilly! I go away, 
IF you can find me, 
Look at the snack bar, 
In the New York square. 
 
I’ll be in the NY square. 
 
 Mother! I love you so much, 
But I will change the old Halley 
For a new Honda, 
And I will be Zen.       bis 
 
I mirror in you, 
So I gonna project my life, 
Even if it is a mere sketch 
Of a good way of life. 
 
It is a mere sketch of a way of life. 
 
Mother! I’m so young   (girl: baby) 
But I’m not fear (scare) 
To live my way 
To tell you my fairytale. 
 
I will take this road 

 
(I gonna give you a belt) 

 
4:00 - https://www.youtube.com/watch?v=qTWSM7pmGtA 
 
 
 

https://youtu.be/pje6LPeaUKY
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334 – Alma Afra 
https://youtu.be/7FYFxs9AfiI 

 
Eh, Ei..... Eh, Ei, 

Um ar sereno, 
De uma brisa amena, 
Que preenche o campo 
E que esta a me acalentar. 
 
Ai essa timidez, 
Esse olhar tímido, 
De um pensamento reprimido, 
Que insiste em voltar. 
 
Mas o leão ruge lá dentro, 
Ecoa no peito, 
Na selva africana 
Que não quer calar. 
 
Diallo, Nbape and Mendy 
Lopy, Bapende and Kuba 
Venham para o meu peito retumbar. 
Maconde, Keitá, Kamara,  
Ekambi, Ndombélé, 
Deixe minha alma afra falar. 
 
Afro Zulu está acordar, 
Ai, Jeruza porque quer me calar, 
Jeruza não sele meus lábios, 
Que a dor quer abrandar. 
 
Iwobi, Bapedi,  
Tsonga, Musa, Maasai, 
Ekambi, Ndidi, Konaté. 
Vão voltar a reinar. 
 
Ai Jeruza meu amor, 
Vou para o campo lutar, 
Sou homem guerreiro, 
Ekonda, Kouyaté venham me ajudar. 
 
Jeruza não me prendas, 
Tenho um mundo a conquistar, 
Venham Makua, Soko, Benteke, 
Os espíritos ancestrais venerar. 

 
(Estilo Sona Jobarteh) 

https://www.youtube.com/watch?v=WWRB82DM49w&t=165s 

https://youtu.be/7FYFxs9AfiI
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335 – African Soul 
https://youtu.be/imHXCXkEWBY 

 
A serene air, 
Of a gentle breeze, 
That fills the field 
And that is warming me. 
 
Oh this shyness, 
That shy look 
From a repressed thought, 
Who insists on coming back. 
 
But the lion roars inside, 
Echoes in the chest, 
In the African jungle 
Who doesn't want to shut up. 
 
Diallo, Nbape and Mendy 
Lopy, Bapende and Kuba 
Come rumble in my chest. 
Maconde, Keitá, Kamara,  
Ekambi, Ndombélé, 
Let my African soul speak. 
 
Afro Zulu is waking up, 
Oh, Jeruza, why do you want to shut me up? 
Jeruza don't seal my lips, 
Want to ease my pain. 
 
Iwobi, Bapedi, 
Tsonga, Musa, Maasai, 
Ekambi, Ndidi, Konaté. 
They will reign again. 
 
Oh Jeruza my love, 
I go to the field to fight, 
I am a warrior man, 
Ekonda, Kouyaté, come help me. 
 
Jeruza don't arrest me, 
I have a world to conquer, 
Come Makua, Soko, Benteke, 
The ancestral spirits venerate. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WWRB82DM49w&t=165s 
 

https://youtu.be/imHXCXkEWBY
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336 - A Força do Olhar 

(V1 - https://youtu.be/svwRuTzLWXY) 

(V2 - https://youtu.be/M-yTl9DpIa0) 

 
Ahhhh! Esse mistério 
Que lhe oculta? 
Esse olhar, ar ......... 
Esse enigmaaa. 
Esse lado oculto 
Que me contagia. 
 
Que mulher é essa 
Que emerge do deserto ..............................................Refrão 
Oculta em trajes esvoaçantes 
Está a me encantar? 
 
Mulher misteriosa, 
Meio sedutora, 
Muito encantadora, 
Sob o véu de seda ....................................................Refrão 
Esconde o seu rosto. 
 
Allah, ó grande Allah! 
Me dê essa joia do Deserto ........................................Refrão 
Allah, ó grande Allah! 
Ponha-a sob meu manto 
Essa bela muçulmana! 
Que está sob meu olhar. 
 
Allah, ó grande Allah! 
Seu Deus é Allah, ....................................................Refrão 
Permita este mistério desvendar. 
 
Divina e formosa! 
Com olhos castanhos 
E uma tez delicada. ....................................................Refrão 
 
Olhos enigmáticos 
Belamente traçados 
Teimam em trançar 
O meu destino. 
 
Escondida num véu, 
Fico encantado, ....................................................Refrão 
Com sua beleza, 
Que brilha e emana. 
 

https://youtu.be/svwRuTzLWXY
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Allah, ó grande Allah! 
Seu Deus é Allah, ....................................................Refrão 
Permita este mistério desvendar. 
 
Allah, ó grande Allah! 
Me dê essa joia .........................................................Refrão 
Ponha sob meu manto 
Essa bela muçulmana! 
 

Leah Poetisa & de Mello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337 - The Look Power 
https://youtu.be/Ke1t7W5HLMo 

 
Ahhhh! This mystery that hides you? 
This look, 
This riddle. 
That hidden side that excites me. 
 
What is this woman  
that emerges from the desert ............................................ ....Refrain 
Hidden in flowing garments 
Are enchanting me? 
 
Mysterious woman, 
Quite seductive, 
Very charming, 
Hide your face  
Under the silk veil 
 
Allah, O great Allah! 
Give me that Desert jewel, 
Allah, O great Allah! 
Put it under my mantle 
Such a beautiful Muslim! 
Which is under my eyes. 
 
Allah, O great Allah! 
If God is Allah, ................................................... .......Refrain 

https://www.facebook.com/leah.poetisa?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCeSoW-l7Efous6E0IxYy744TEZ5XaALg192_azXfrPi4exmsXqMUCdAlbLDVwJ3HdfbbxMXsRESD0p&fref=mentions
https://youtu.be/Ke1t7W5HLMo
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Allow to reveal this mystery. 
 
Divine and beautiful! 
With brown eyes 
And a delicate skin. ................................................................ ..Refrain 
 
Enigmatic eyes 
Beautifully traced 
They insist on weaving  
My destiny. 
 
Hidden in a veil, 
I am delighted, ..................................................... .....Refrain 
With your beauty, 
That emanates and shines. 
 
Allah, O great Allah! 
Your God is Allah, ................................................... .......Refrain 
Allow to unravel this mystery. 
 
Allah, O great Allah! 
Put it under my mantle 
Such a beautiful Muslim! 
Which is under my eyes. 
 
 
Leah Poetisa & de Mello 

 
 

 
  
  

https://www.facebook.com/leah.poetisa?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCeSoW-l7Efous6E0IxYy744TEZ5XaALg192_azXfrPi4exmsXqMUCdAlbLDVwJ3HdfbbxMXsRESD0p&fref=mentions
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338 – As Filhas da Ucrânia 
 

 
Chorem filhas de Hebron,  
Os soldados romanos estão chegando,  
Eles já estão batendo,  
Ás portas de Jerusalém. 
 
Oh portas de Jerusalém, 
Sois a ultima defesa das mulheres, 
Das mulheres e meninas, 
Filhas de Israel. 
 
Oh mulheres de Atenas, 
Seus filhos e homens, 
estão lutando no Peloponeso, 
pelo destino da democracia. 
 
Oh mulheres de Atenas, 
A liberdade de pensar, 
de lutar pelo que crê, 
de fazer artes e as ciências, 
está em risco. 
 
Quem protegerá as meninas? 
Onde estarão as Marias Madalenas? 
Oh mulheres de Atenas, 
Afiem o fio da espada e vão à guerra. 
 
Oh filhas da Ucrânia, 
Seus homens sangram nos campos, 
se escondem pelas vielas das cidades, 
na espreita dos soldados Russos. 
 
Oh filhas da Ucrânia, 
Expulsas de sua terra natal, 
Se espelhem nas mulheres de Atenas, 
Que choraram e sangraram, 
Pelos seus pais, filhos e maridos. 
 
Oh pobre humanidade, 
Destituída de sua mais nobre característica, 
De seu traço mais digno. 
Que é o de ser humano. 
 
Oh filhas da Ucrânia, 
Agora é a sua vez, 
De prantearem ao Senhor, 
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Para que abra os corações, 
E desobstruam os ouvidos 
De todos os seres humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

339 - The Ukraine Daughters 
https://youtu.be/PVhdhJEIQlw  

 
Cry daughters of Hebron,  
The Roman soldiers are coming,  
They are already knocking,  
At the gates of Jerusalem. 
 
Oh gates of Jerusalem,  
You are the last defense of women,  
Of women and girls,  
Daughters of Israel. 
 
Oh women of Athens,  
Your children and men,  
are fighting in Peloponnese,  
for the fate of democracy. 
 
Oh women of Athens,  
the freedom to think,  
to fight for what you believe in,  
of doing arts and sciences,  
is in danger. 
 
Who will protect the girls?  
Where will the Mary Magdalenes be?  
Oh women of Athens,  
Sharpen the edge of your sword and go to war. 
 
Oh daughters of Ukraine,  
Your men bleed in the fields,  
hide in the streets of the cities,  
on the lookout for Russian soldiers. 
 
Oh daughters of Ukraine,  
expelled from their homeland,  

https://youtu.be/PVhdhJEIQlw
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Mirror the women of Athens,  
Who cried and bled,  
For your parents, children and husbands. 
 
Oh poor humanity,  
Deprived of its noblest characteristic,  
Of your most dignified trait.  
Which is to be human. 
 
Oh daughters of Ukraine,  
Now it's your turn,  
To mourn the Lord,  
To open hearts,  
And clear your ears,  
Of all human beings. 
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340 - O Mundo Vai e Volta 
https://youtu.be/1q5u_Xs9R1c 

 
Hoje você me esnobou; 
Não sabe como me magoou; 
Mas espere para ver; 
O que o mundo tem a lhe oferecer. 

 
O mundo é um só; 
 A vida é uma só; 
O amor é um só;  ......................................................... REFRÃO 
A luz é uma só. 

 
Não fique zombando de mim; 
Pois eu acreditei; 
Que o amor era sincero; 
Que tinhas por mim. 
 
O mundo da muitas voltas; 
A vida tem muitas reviravoltas; ............................................ REFRÃO 
O amor vem e volta; 
A luz reflete e volta.  
 
O brilho no olhar; 
Que a noite estava a fulgurar; 
Fruto da pura paixão; 
Que ardia no meu coração. 
 
O mundo tem cume e vales; 
A vida tem altos e baixos; ...................................................... REFRÃO 
O amor esquenta e esfria; 
A luz sempre oscila. 
 
Se o calor do nosso amor; 
Com o tempo findou; 
Foi porque não soubesse; 
Como sua chama alimentar. 

 
A vida preenche o mundo; 
O mundo é prenhe de vida;  ...................................................... REFRÃO 
A luz é o amor no mundo; 
O amor é a luz do mundo. 
 
Agora segue teu caminho; 
Que vou ficar em meu ninho; 
Igual aquele passarinho; 
Que não pode mais cantar. 
 

https://youtu.be/1q5u_Xs9R1c
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O mundo é de ninguém; 
A vida é de todos; 
A luz é de ninguém; ......................................................... REFRÃO 
O amor é de todos. 
 
O Sol dará mais uma volta; 
Sem nenhuma revolta; 
Por um novo amor; 
Eu irei docemente esperar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

341 - The World Goes Back and Forth 
https://youtu.be/akbRuGSpchs 

 
Today you snubbed me; 
You don't know how you hurt me; 
But wait and see; 
What the world has to offer you. 
 
The world is one; 
Life is only one; 
Love is only one; ................................................................ ....... REFRAIN 
The light is one. 
 
Don't jeer me; 
For I believed  
that the love you had for me  
was sincere; 
 
The world takes many turns; 
Life has many overturn; ................................................. REFRAIN 
Love comes and goes; 
Light reflects and comes back. 
 
The sparkle in the eye; 
That the night was shining; 
Fruit of pure passion; 
That burned in my heart. 
 
The world has peaks and valleys; 

https://youtu.be/akbRuGSpchs
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Life has ups and downs; ................................................... REFRAIN 
Love warms and cools; 
Light always waves. 
 
If the heat of our love  
with time has ended; 
It was because he didn't know 
how to feed his flame. 
 
Life fills the world; 
The world is full with life; ................................................. REFRAIN 
Light is love in the world; 
Love is the light of the world. 
 
Now go thy way; 
That I will stay in my nest; 
Just like that little bird; 
Who can no longer sing. 
 
The world is nobody's; 
Life belongs to everyone; 
The light is nobody's; ...................................................... REFRAIN 
Love belongs to everyone. 
 
The Sun will go around one more time; 
Without any revolt; 
For a new love; 
I will sweetly wait. 
 
I will sweetly wait for you. 
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342 - Entre o Fogo e o Mar 
https://youtu.be/xPGrn8oKL2Y 

 
A vida é como uma roda a girar, 
Se tentar parar só vai atrapalhar, 
Agora só resta viver, 
E esperar o amanhecer. 
 
Não adianta chorar, 
Que ele não vai voltar, 
Pode ficar a querer, .......................................................... Refrão 
Até me aborrecer, 
Que ele não vai voltar. 
 
A vida é como as ondas do mar. 
Elas vão pra lá e pra cá. .................................................... Refrão 
Não adianta ir atrás, 
Que ele não vai voltar. 
 
O amor na adolescência 
É como um quadro a pintar, 
Tudo fica na imaginação, 
Até na tela fixar. 
 
Não adianta se apegar, 
Que o amor é mesmo assim, ............................................... Refrão 
No começo é tudo luz e calor, 
Até o fogo consumir. 
 
É bom viver a paixão, 
Mas não se deixe consumir, 
Vá para as águas do mar, 
Curtir os sentimentos e se acalmar. 
 
É muito bom sofrer, 
Para poder compreender, 
Que a vida é mesmo assim, 
Para o fogo queimar, 
A matéria tem que consumir. 
 
A vida é como uma roda a girar, 
Se tentar parar só vai atrapalhar, 
Se tentar enfrentar, .............. .................................................... Refrão 
Ela vai te afogar. 
 
Não adianta chorar, 
Que ele não vai voltar, 
Pode ficar a querer, ........................................................ Refrão 
Até me aborrecer, 

https://youtu.be/xPGrn8oKL2Y


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

499 
 

Que ele não vai voltar. 
 

Quando estamos apaixonados, 
O mundo imaginário 
É muito mais real, 
E vívido do que o real. 
 
Ai esse calor da paixão, 
Que transborda no coração, ................................................. Refrão 
Que nos tira a razão, 
E nos faz viver a dor da existência. 
 
Tudo faz parte da adolescência. 
Que agora estou a admirar. 
 

 
 
 
 
 
 
 

343 - Between Fire and Sea 
https://youtu.be/0udx2r-DcV0 

 
What does life resemble? 
A turning wheel, 
If you try to stop it  
Will only get in the way, 
Now all that's left is to live, 
And wait for the dawn. 
 
It's no use crying 
That he won't come back, 
You may want to, ................................................................. Refrain 
Until you annoy me, 
That he won't come back. 
 
Life is like the sea’s wave. 
They go this forward and back. 
It's no use going back ........................................................ Refrain 
That he won't come back. 
 
Teenage love  
Is like a picture to paint, .................................................. Refrain 
Everything is in the imagination  
Until it is fixed on the screen. 
 

https://youtu.be/0udx2r-DcV0
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It's no use getting attached 
That love is just like that, 
In the beginning it's all light and heat, 
Until it was consumed by fire. 
 
It's good to live the passion, 
But don't be consumed, 
Go to the waters of the sea,  
Enjoy the feelings and calm down. 
 
It is very good to suffer  
In order to understand, 
That life is just like that, 
For fire to burn,  
It has to consume the matter. 
 
Life is like a turning wheel, 
If you try to stop it  
Will only get in the way, .................................................. Refrain 
If you try to face it, 
She will drown you. 
 
It's no use crying 
That he won't come back, 
You may want to, 
Until you annoy me, 
That he won't come back. 
 
When we're in love, 
The imaginary world ........................................................ Refrain 
Is much more real, 
And vivid than the real. 
 
Oh this heat of passion, 
That overflows in the heart, .................................................. Refrain 
That takes away our reason, 
And it makes us live the pain of existence. 
 
It's all part of adolescence. 
Which I am now admiring. 
 
Between Fire and Sea 
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344 – Somos todos adolescentes. 

https://youtu.be/aCba5IcMnhY 
 

Eu sou um jovem com a cabeça no céu, 
Como você, como eu; 
Eu posso ver a terra girar, 
Mas não sei dizer para onde ela vai. 
 
Eu sou como você, 
O mundo muitas vezes parece  
Não ser grande o suficiente para mim, 
Para meus sonhos, meus desejos, 
Às vezes me sinto tolhido. 
 
Eu sou um jovem com a cabeça nas nuvens,  
A rua está tão cheia, 
O povo é tão barulhento, 
E eu mesmo assim 
me sinto no espaço profundo. 
 
Ei! Eu sou como você, 
Eu só quero ser amado, 
Vagar pelas ruas da vida 
À espera de uma mão amiga para segurar. 
 
Ei! Somos adolescentes,  
Queremos viver 
Mantendo o nosso espaço, 
E ao mesmo tempo, 
Ser amados. 
 
Nós somos os jovens, 
Os adolescentes deslocados, 
Mas somos nós que preparamos o caminho, 
Para a renovação da terra envelhecida. 
 
Nós somos os jovens, 
Os transloucados, os rejeitados, 
Lançados para a terra 
Para mais uma batalha. 
 
Eu sou um jovem com a cabeça no céu, 
Como você, como eu; 
Eu posso ver a terra girar, 
Mas não sei dizer para onde ela vai. 
 
Eu sou como você, 
O mundo muitas vezes parece  

https://youtu.be/aCba5IcMnhY
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Não ser grande o suficiente para mim, 
Para meus sonhos, meus desejos, 
Às vezes me sinto tolhido. 
 
Somos os Joãos, as Marias, Ana, Carol, 
Beatriz, Maria Eduarda, Cristina,  
Dario, Fernando, e outros ..................... 
 
Olá! Alguém está me ouvindo? 
Por favor! Alguém está me ouvindo? 
Alguém está me ouvindo, ai na Terra?   
Eu sou Guilherme (Luiza Levy) um adolescente. 
Com a cabeça nas nuvens. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

345 - All are Teenagers (hundreds) 
https://youtu.be/ZBUJDRLy7Ac 

 
I’m a sky-girl (skykru) in the earth. 
Like you, like me; 
I can see the earth spin, ……………………………………………….. Refrain 
But I can’t say where it goes. 
 
I’m like you, 
The world seems not big to me, 
To my dreams, to my whishes, 
Sometimes I’m feel enclosed. 
 
I’m a sky-girl (skykru) in the earth 
The street is so crowded, 
The people is so noised, 
And I’m feel in deep space. 
 
Hey! I’m like you, 
I just want to be loved, 
Walk on the life street …………………………………………… Refrain 
Waiting for a friendly hand to hold. 
 

https://youtu.be/ZBUJDRLy7Ac
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Hey! We are the teenagers, (hundred) 
We want to live, 
Keeping our space, 
And in the same time, 
To be loved. 
 
We are the hundred  
The Displaced teenagers, 
But we are the ones, who prepare the way, 
That renews the aged earth. 
 
We are the hundred, 
The sky-rejected, 
Launched to the earth 
For more one battle. 
 
I’m a sky-girl (skykru) in the earth. 
Like you, like me; 
I can see the earth spin, ……………………………………………….. Refrain 
But I can’t say where it goes. 
 
I’m like you, 
I just want to be loved, 
Walk on the life street …………………………………………… Refrain 
Waiting for a friendly hand to hold. 
 
I’m Clarke and Eliza, 
I’m Luna, Raven, Jhon, Monty, …… 
Harper, Echo, Hope, Beccas, …. 
We are like you. 
 
Hello! Someone is hearing me? 
Please! Someone is hearing me? 
I’m Eliza Taylor from the hundred. 
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344 - No Fundo da Alma (Um fundo suspiro) 
https://youtu.be/PVdZc7GzHmI  

 
 
Pega no corpo calmo do rio 
e dá-lhe o túnel dos ouvidos, 
As margens da imaginação 
e a amplitude da alma. 
 
Deixe o seu sussurrar, 
Adentrar o profundo de sua alma, 
E alimentar as matas e florestas, 
Que emergirem de sua imaginação. 
 
Aproveita-lhe os dedos  
e os braços esguios 
e mistura-o com o timbre 
da tua fala. 
 
Deixe-o carregar o húmus, 
A vida e a substância, 
Através dos vales e campos, 
Fertilizando e abastecendo  a alma. 
 
Só assim lhe vais sorver 
os murmúrios da voz 
Só assim lhe vais beber 
a saliva adocicada das águas. 
 
Só assim irás ouvir os cantos dos pássaros, 
Os sons, os murmúrios da relva, 
O canto da cigarra, 
E o gorjear do rouxinol. 
 
Mas podes adentrar na cachoeira, 
Deixar as águas escorrer pelo corpo, 
Sentir calafrios na pele, 
E as massagens das mãos natureza. 
 
Solte a voz forte das cataratas, 
E cante seu amor à natureza, 
Deixe as árvores dançar, 
Ao sabor do som dos ventos. 
 
Pega no corpo vivo do rio 
e dá-lhe o teu 
na eloquência profunda 
de um suspiro. 
 
No fundo da alma. 
 

Susana Nunes & de Mello  18 / 2 / 2021 

Madredeus – haja o que houver 

 
 

https://youtu.be/PVdZc7GzHmI
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345 - Deep in the soul 
https://youtu.be/BxbOmqG83LE 

 
Take the calm body of the river 
And gives him the tunnel of ears  
On the shores of mind 
And the breadth of the soul. 
 
Let her whisper  
Enter the depths of your soul, ……………………………………….. refrain 
And feed the woods and forests  
That emerge from your mind. 
 
Enjoy her fingers 
And the slender arms ……………………………………….. refrain 
And mix it with the timbre 
Of your speech. 
 
Let her carry the humus, 
Substance and life, 
Through the valleys and fields, 
Fertilizing and fueling the soul. 
That emerge from your mind. 
 
That's the only way you'll sip  
The murmurs of her voice ……………………………………….. refrain 
Only then will you drink  
The sweet spittle of the waters. 
 
Only then will you hear the birdsong, 
The sounds, the murmurs of the grass, 
The cicada's song, 
And the chirping of the nightingale. 
 
But you can enter the waterfall, 
Let the water flow through the body, 
Feel chills on the skin, 
And nature hand massages. 
 
Release the strong voice of the waterfalls, 
And sing your love to nature, 
Let the trees dance  
To the sound of the winds. 
 
Take the river's living body  
And give it yours  
In the deep eloquence  
Of a sigh. 
 
In the deep in the soul. 

 
 

Susana Nunes & de Mello  18 / 2 / 2021 

MadreDeus – Haja o que houver 
 
  

https://youtu.be/BxbOmqG83LE
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346 – Sob o acompanhamento de um violão 
https://youtu.be/nKQXoCnWSbw 

 
Sobre as sombras de um paredão 
Se contava muitas histórias, 
Se cantava muitas melodias, ................................................ Refrão 
Sob o acompanhamento de um violão. 
 
Não era apenas um paredão, 
Mas era uma ruína, 
De um antigo casario, ............................................................ Refrão 
Que com o tempo ruiu. 
 
Sobre os escombros de um paredão, 
Que parecia uma imensidão, 
Crianças cantavam vitória, 
De muitas histórias, 
Que a imaginação criou. 
 
Se contava muitas histórias, 
Coisas da memória, 
Para passar o tempo, 
Que o tempo acumulou. 
 
Se cantava muitas melodias, 
Para preencher o dia, 
Para passar a noite, 
Sob os acordes de um violão. 
 
Podia ser nos fins de tarde, 
Ou logo depois do almoço, 
Naquelas horas sonolentas, 
Que convidavam a indolência. 
 
Se bem me lembro havia um riacho, 
Talvez fosse somente um fio d’água, 
Que descia ladeando a alameda, 
Que refrescava até os nossos calcanhares. 
Que com o tempo secou. 
 
Sob a Lua Nova ou Lua Cheia, 
Saíamos para caminhar, ................................................ Refrão 
Íamos pelo caminho, 
Entoando cantigas, 
Até o destino alcançar. 
 
Sobre as sombras de um paredão 
Se contavam muitas histórias, 
Histórias de amor e as que a imaginação criou. 

https://youtu.be/nKQXoCnWSbw
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Se cantava muitas melodias, ................................................ Refrão 
Sem ritmo e harmonia, 
Sob o acompanhamento de um violão. 
 
Sobre as sombras de um paredão, 
Contaram-se muitas histórias, 
Viveu-se muitos amores, 
E deixou muitas recordações.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

347 – Under the sound of a guitar 
https://youtu.be/hYjagrAOE8s 

 
Over the shadows of a wall 
I told a lot of stories, 
Many melodies were sung,  ………………………………..…………... Refrain 
Under the sound of a guitar. 
 
It wasn't just a wall, 
But it was a ruin, 
From an old house, ............................................. ............... Refrain 
That with time collapsed. 
A wall of an old house. 
 
On the rubble of a wall, 
That looks like an immensity, 
Children sang victory, 
Of many stories, 
That mind created. 
 
Many stories were told, 
Memory stuff, 
To spend time, 
That time has collected. 
 
Many melodies were sung, 
To fill the day, 
To spend the night, 
Under the chords of a guitar. 
 

https://youtu.be/hYjagrAOE8s
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It could be in the late afternoon, 
Or right after lunch, 
In those sleepy hours, 
Which invited indolence. 
 
If I remember there was a stream, 
Maybe it was just a trickle, 
That descended along the lane, 
That cooled down to our heels. 
That with time dried up. 
 
Under the New Moon or Full Moon, 
We went out for a walk, ..................................................... .. Refrain 
We were on the way, 
Singing songs, 
Until reaching the journey’s end. 
 
Over the shadows of a wall 
Many stories were told, 
Love stories and the ones  
That the mind created. 
Many melodies were sung, ……………………………………..... Refrain 
Without rhythm and harmony, 
Under the accompaniment of a guitar. 
 
Over the shadows of a wall, 
Many stories were told, 
Many loves were lived, 
And left many memories. 
 
Over the shadows of a wall. 
A wall of an old house. 
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351 - A Paz é o Caminho 
https://youtu.be/KK_82gUFIsA 

 
Todos estão à procura, 
À procura de uma solução, 
Um meio, um modo, 
De se conviver em paz. 
 
Mas os sábios já sabiam, 
Que não há meios, ………………................................………………. refrain 
Não há caminho para a Paz. 
A Paz é o caminho. 
 
É fácil começar uma guerra, 
É fácil fazer julgamentos, 
Emitir opiniões, 
Difícil é aceitar  
que se errou. 
 
Voltar a atrás, 
Pedir perdão, 
Reparar o estrago, 
Estender a mão. 
 
Mas os sábios já sabiam, 
Que não há meios, ....................................................................... Refrão 
Não há caminho para a Paz. 
A Paz é o caminho. 
 
Não há maior sabedoria, 
Não há maior valor, 
Que o de viver a Paz, 
Que lutar pela paz. 
 
A paz é o caminho, 
A paz é o meio, ........................................................................... Refrão 
É a razão e a forma, 
De se viver.  
 
Todos estão à procura, 
À procura de uma solução, 
Um meio, um modo, 
De se conviver em paz. 
 
Então escolham a via da paz, 
Trilhem a verdadeira senda, 
Pois a paz é o amor 
E o amor é a paz. 

https://youtu.be/KK_82gUFIsA
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352 - Peace is the way. 
https://youtu.be/dtn0owlvK6E 

 
Everyone's looking, 
Looking for a solution, 
A means, a way, 
To live in peace. 
 
But the oldest already knew, 
That there are no means, ………………………………………………..……. Refrain 
There is no way to Peace. 
The peace is the way. 
 
It's easy to start a war, 
It's easy to make judgments, 
Issue opinions, 
It's hard to accept 
That was wrong. 
 
Go back, 
Ask for forgiveness, 
Repair the damage 
Extend the hand. 
 
But the wises already knew, 
That there are no means, …………………………………………………………. Refrain 
There is no way to Peace. 
The peace is the way. 
 
There is no greater wisdom, 
There is no greater value, 
That to live in Peace, 
That fight for peace. 
 
The peace is the way, 
The peace is the means, 
The reason and mode, ………………………………………………………..……. Refrain 
To live. 
 
Everyone's looking, 
Looking for a solution, 
A means, a way, 
To live in peace. 
 
So choose the path of peace, 
Walk the true path, 
'Cause peace is love 
And love is peace. 

 

https://youtu.be/dtn0owlvK6E
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353 - A Realidade por de trás do teatro da Vida 
https://youtu.be/I_WGnHnTbq4 

 
Há uma sombra projetada pelo esplendor de seu sorriso; 
Quando o mundo entra pelos seus sentidos; 
Quando vislumbra as coisas que merecem ser vividas; 
Quando reflete as imagens dos seres amados;  
Quando pensas no amor que pode ser compartilhado. 
 
Mas, há um vazio na alma; 
Quando lembras que amor não pode ser sonhado; 
Mas tem que ser compartilhado; 
Que tem que ser trocado; 
E, principalmente, que ele tem que ser vivido. 
 
Mas, há um vazio na alma; 
Quando não podes viver plenamente; 
Aquilo que há de melhor na mente; 
Aquilo que vai no coração justamente; 
Porque vivemos uma realidade contundente; 
De que as coisas devem se materializar. 
 
Mas, há um vazio na alma; 
Quando percebe que o amor não pode ser perfeito; 
Pois, é feito ou vivido por seres imperfeitos; 
E que pode ser somente vivido; 
Em seus momentos efêmeros; 
 
Mas, há uma paz na alma; 
Quando ficas sozinho, quando a cortina se fecha, os aplausos se calam e cais em si. 
Despes a personagem e vestes as roupas da vida. 
Trajes gastos de cores desbotadas… 
Cores que o tempo apagou numa existência que se foi perdendo em busca da 
verdadeira essência; 
E ficas sozinho com o verdadeiro eu; 
Que apesar do calar dos sinos; 
Ou do desligar dos holofotes; 
E percebes que ainda existe; 
 
Mas, há uma paz na alma; 
Quando se despe das cascas da personalidade; 
Das necessidades impostas de ser amado; 
Quando compreendes que és amado; 
Apesar do ser amado não estar ao seu lado. 
 

https://youtu.be/I_WGnHnTbq4
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Mas, há uma paz na alma; 
Quando compreende; 
Que nos ciclos da vida; 
O tempo nos castiga; 
Que apesar de Kronos; 
Querer devorar nossos anseios; 
Christus nos assisti; 
E uma alma certa prepara; 
Para nos dar de presente. 
 
Mas, há uma paz na alma; 
Quando percebemos que vivemos uma vida paralela; 
Uma simples, muitas vezes medíocre, ou talvez singela; 
Outra oculta ou submersa;  
Que como um vulcão; 
Consome o nosso peito e nos devora. 
 
Mas, há uma paz na alma; 
Quando compreendemos; 
Que há no mundo outras almas; 
Também sendo devoradas; 
Pela mesma chama inflamada; 
Que é questão de tempo; 
De em um certo momento; 
Delas serem empareadas. 
 
Mas, há uma paz na alma; 
Quando se compreende; 
Que para ser não precisa se impor; 
Quando se percebe ser homem ou mulher;  
E que o prazer sensorial; 
Só tem sentido quando ele se finda;  
E sobra o ser amado; 
E olhamos o seu corpo ao nosso lado; 
E fecha-se a cortina do mundo; 
E ainda permanecemos com ela do outro lado. 
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354 - The Reality Behind the life's Theater 
https://youtu.be/KXzRJpPlgfI 

 
There is a shadow cast by the splendor of your smile; 
When the world enters through your senses; 
When we glimpses the things that deserve to be lived; 
When we reflects the images of loved ones; 
When we think of the love that can be shared. 

 
But there is an emptiness in the soul; 
When we remember that love cannot be dreamed of; 
But it has to be shared; 
That has to be exchanged; 
And, above all, that it has to be lived. 
 
But there is an emptiness in the soul; 
When we cannot fully live  
The best of the mind; 
What one goes in the heart 
Precisely because we live  
In a forceful reality  
That things must materialize. 
 
But there is an emptiness in the soul; 
When we realize that love cannot be perfect; 
For it is done or lived by imperfect beings; 
And that can only be lived; 
In its ephemeral moments; 
 
But there is peace in the soul; 
When we are alone,  
when the curtain closes,  
the applause falls silent and it sinks in. 
Strip the character and put on the clothes of life. 
Faded color shabby costumes … 
Colors that time erased in an existence  
that was lost in search of the true essence; 
And we are alone with the real I; 
That despite the silence of the bells; 
Or the turning off of the spotlight; 
And we realize that we still exists; 
 
But there is peace in the soul; 
When we realize that we live a parallel life; 
A simple, often mediocre, or perhaps plain; 
Another hidden or submerged; 
That like a volcano 
Consumes our breast and devours us. 

https://youtu.be/KXzRJpPlgfI
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But there is peace in the soul; 
When we understand; 
That there are other souls in the world; 
Also being devoured; 
By the same burn flame; 
That it's a matter of time; 
From at a certain time; 
Of them being paired. 
 
But there is peace in the soul; 
When we understand; 
That sensory pleasure; 
Only makes sense when it ends; 
And the loved one remains; 
And we look at her body beside us; 
And the curtain of the world closes; 
And we still remain with her on the other side. 
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355 - Na Faixa, Não! 
https://youtu.be/SlrGiRKDeeg 

 
Você atravessou 
Sim atravessou 
O meu caminho 
Com seu carrinho. 
 
Era para você; 
Sim, pra você! 
Fez por não merecer 
O que era de você. 
 
Era de graça; 
Fiquei sem graça 
Se portou como menina 
Acordei ingrata. 

 
Atravessou a faixa 
Achou que era na faixa 
Foi multada 
E a alma mutilada. 

 
Nem o beijo 
Nem o abraço 
Sai na faixa      refrão 
Pois deixa a dívida  
Aquele imenso vazio  
No meio do peito.  
 
Aquele aperto 
De não estar perto 
Para poder tocar 
E de novo te abraçar. 
 
Chorou meu bem 
Doeu no bolso 
O que era na faixa 
Agora nem de graça. 
 
Nem o beijo 
Nem o abraço 
Sai na faixa      refrão 
Pois deixa a dívida  
Aquele imenso vazio  
No meio do peito.  
 
Na faixa, não! 

https://youtu.be/SlrGiRKDeeg
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Não tem perdão. 
 

 
 
 
 
 

356 - Free, never! 
https://youtu.be/Arx9WKWDFn8 

 
You crossed 
Yes, you crossed  
My way 
With your cart. 
 
It was for you; 
Yes, for you! 
You didn't deserve  
What was yours. 
 
It was free; 
I was embarrassed 
Behaved like a girl 
I woke up ungrateful. 
 
Crossed the track 
Thought it was unpaid 
Was fined 
And with a mutilated soul. 
 
Nor the kiss, 
Nor the hug, 
Come for free, 
Well, leave the debt, ……………………………………………… refrain 
That immense emptiness 
In the middle of the chest. 
 
That grip 
Of not being close 
To be able to touch 
And hug you again. 
 
Cried my dear 
It hurt in the pocket 
What was unpaid 
For free! Forget. 
 
Nor the kiss 

https://youtu.be/Arx9WKWDFn8
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Nor the hug, 
Come for free, 
Well, leave the debt, ……………………………………………… refrain 
That immense emptiness 
In the middle of the chest. 
 
Free! Never. 
No forgiveness 
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357 - Seu Sussurrar me leva a Voar 
https://youtu.be/vhHuLJR9R9s 

 
 
Eu derreto todo; 
Com esses seus trejeitos; 
Com seu balançar; 
E suas mechas a voar. 
 
Ai essa voz melada; 
Na minha mente a entrar; 
Ela me põe a viajar; 
Eu não quero mais voltar. 

 
A viver sem ela; 
Sem o amor dela;        ..........................................................  ...........  refrão 
Sem o seu sussurrar; 
Me dando asas pra voar. 
 
Ai estas suas maneirices; 
Me cativou; 
Eu sonho com ela; 
Não sai de minha cabeça. 
 
Ai como amo ela; 
Seus lábios de puro mel; 
Me dá água na boca;       .....................................................................   refrão 
Como sorver tanto amor. 
 
O que faço sem ela; 
Sem seu perfume; 
Ao meu ar aromatizar; 
E minha mente inebriar. 
 
Eu voo com ela; 
Sou feliz com ela; 
Com o seu sussurrar; 
Me leva a cantar. 
 
 

 
 
 
 
 
  

https://youtu.be/vhHuLJR9R9s
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358 - Your whispering makes me fly 
https://youtu.be/Dz5qOE7HG34 

 
I melt all; 
With your mannerisms; 
With your sway; 
And your locks flying. 
 
Oh, that luscious voice; 
Entering in my mind; 
She makes me travel; 
I don't want to go back. 
 
Live without her; 
Without her love; ............................................ .......... Refrain 
Without her whispering; 
Giving me wings to fly. 
 
Ah, are your manners; 
Captivated me; 
I dream of her; 
Her doesn't get out of my head. 
 
Oh how I love her; 
Your lips of pure honey; 
Give me mouth water; ................................................ Refrain 
How to drink so much love. 
 
What do I do without her; 
No perfume from her  
Without your scent to perfume my air,; 
And my mind inebriate. 
 
I fly with her; 
I am happy with her; …………………………………………………. Refrain 
With her whisper; 
She leads me to sing. 
 
Your whispering makes me fly 

 
 
 
  

https://youtu.be/Dz5qOE7HG34
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359 - As Diabruras do Verdadeiro Amor 
https://youtu.be/XzK3Xj3hjl8 

 
Querida Sofia; 
Foi-se o tempo; 
Em que se vivia; 
De puro amor. 
 
Puro amor; 
Oh, puro amor;  ....................................................   Refrão  
Que aconteceu com você; 
Fiz de tudo para não morrer. 
 
Tempo ingênuo; 
Tempo zombeteiro; 
Mundo de alegorias; 
Recheado de fantasias; 
 
Puro amor; 
Oh, puro amor;       ....................................................  Refrão  
Que aconteceu com você, 
Fiz de tudo para não morrer. 
 
Tempo em que; 
Juntávamos os trapos; 
Costurávamos os retalhos; 
E curtíamos o bom viver. 
 
Tempo bom; 
Muito bom; 
Aquele em que; ............................................................. Refrão  
Eu entrava com a cueca; 
E você com a calcinha. 
 
Puro amor; 
Oh, puro amor; .............................................................    Refrão  
Que aconteceu com você; 
Fiz de tudo para não morrer. 
 
Tempo bom; 
Muito bom; 
Aquele em que; .............................................................    Refrão 
Pegávamos a estrada, 
Só para curtir o pôr do Sol. 
 
Hoje tudo é diferente; 
Nesse mundo moderno; 
Movo montanhas; .............................................................    Refrão 
Para ficar você. 
 
Fiz loucuras; 

https://youtu.be/XzK3Xj3hjl8
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Comprei um carro; 
Mobilhei seu quarto, .............................................................    Refrão  
Só para ficar com você. 
 
Que tempo maravilhosos aqueles. 
Das Diabruras do Verdadeiro Amor 
 
 
 De Mello 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ARD9zvIdR44&list=RDGMEMFDHdtbQF5jLxlUZMleBN_w&index=2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360 - The follies of true love 
https://youtu.be/tEYgEasIdhg 

 
Dear Sophia; 
The days are gone 
When we lived 
Of pure love. 
 
Pure love; 
Oh, pure love; ............................................... Refrain  
What happened to you; 
I did everything not to die. 
 
Naive time; 
Mocking time; 
World of allegories; 
Filled with fantasies; 
 
Pure love; 
Oh, pure love; ………………………………………………… Refrain  
What happened to you; 
I did everything not to die. 
 
Time when we gathered the rags; 
We sewed the patches; 
And we enjoyed  
the good life. 

https://youtu.be/tEYgEasIdhg
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Good time; 
Very good; 
The one in which; ……………………………………………. Refrain  
I came in with my underwear on; 
And you with your panties. 
 
Pure love; 
Oh, pure love; ………………………………………………… Refrain  
What happened to you; 
I did everything not to die. 
 
Good weather; 
Very good; 
The one in which; ……………………………………………………….. Refrain  
We took the road, 
Just to enjoy the sunset. 
 
Today everything is different; 
In this modern world; 
I move mountains; …………………………………………………… Refrain  
To stay you. 
 
I did crazy things; 
I bought a car; 
I have furnished your room; ……………………………………. Refrain  
Just to be with you. 
 
Oh good times! 
Of the follies of true love. 
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361 – Atração dos Opostos 
https://youtu.be/SCLS5Ua4nvA 

 
Porque me olhas de soslaio; 
Com estes trejeitos maneiros; 
Me atrai para a armadilha; ............................................................. Refrão 
Me fisga com seus anseios. 
 
Afrouxa nossos laços; 
E depois aperta em seus braços; 
Até que a moda marlin; 
Me entrego ao cansaço. 
 
Porque me judias; 
E me jogas contra a parede; 
Para depois reclamar; ............................................................ Refrão 
Se na pura paixão; 
A tomo e a arrebato. 
 
Porque a mente me mente; 
Que não és meu par perfeito; 
Se o coração desmente; 
De forma tão inocente; 
 
Porque se cala; 
Na esperança de que eu entenda; 
De que não és perfeita; 
Que preencha o vazio; 
Ou melhor, que eu a guie; 
E compartilhe seus anseios. 
 
Porque temes que não a realize; 
Se és o fogo que me anima; 
Se és a alma que anima meus anseios; 
Se és a inspiração que vivifica minha imaginação. 
 
Não temas, jogue comigo; 
Faça da vida uma valsa; ............................................................ Refrão 
Segure na minha nuca; 
E sussurre seus anseios; 
 
Que eu a agarrarei pela cintura; 
E a morderei nos lábios; 
E realizarei seus pedidos; ............................................................ Refrão 
Como um devasso; 
 
Mas, sempre a mirando nos olhos; 
Para que saiba; 
Que sempre serei seu escravo. 

https://youtu.be/SCLS5Ua4nvA
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Que serei seu namorado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

362 - Attraction of Opposites 
https://youtu.be/Yj5ehCJmkDk 

 
Why do you look at me sideways? 
With these cool mannerisms; 
Draws me into the trap; ..................................................... Refrain 
Catch me with your yearnings. 
 
Loosen your ties  
And then tighten in your arms; 
Until the marlin fashion; 
I give in to tiredness. 
 
Why do you judge me  
And throw me against the wall? 
To later complain; ................................................................ Refrain 
If in pure passion  
I take you and snatch you. 
 
Why does the mind lie to me  
That you are not my perfect match? 
If the heart so innocently deny; 
 
Why do you shut up  
In the hope that I'll understand  
That you're not perfect? 
That fill the void; 
Or rather, that I guide you; 
And share your yearnings. 
 
Why are you afraid  
I won't complete you? 
If you are the fire that animates me; 
If you are the soul  
that animates my yearnings; 
If you are the inspiration  
that vivifies my thoughts. 
 

https://youtu.be/Yj5ehCJmkDk
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Not fear, play with me; 
Make life a waltz; ............................................................... Refrain 
Hold the back of my neck; 
And whisper your longings; 
 
That I will seize you by the waist; 
And I will bite you on the lips; 
And I will fulfill your requests; .............................................. Refrain 
Like a rake; 
 
But, always looking you in the eye; 
That you may know; 
That I will always be your slave. 
 
That I will be your boyfriend. 

 
 
34:00 - https://www.youtube.com/watch?v=pQpgKN0cyzg&t=1234s 
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363 - PERSISTÊNCIA 
https://youtu.be/V_Fddc8x07w 

 
Para se forjar um amor precisa-se 
Muito mais que um simples querer; 
Precisa querer persistentemente, 
Até que ela se amolde a você. 
 
Quando olho a ti vejo a mim. 
Que a semelhança de Eva, 
Foi feita de parte de mim. 
 
Foi te bem querendo, 
Que aprendeste a querer a mim. 
Foi de tanto te amar, 
Que prendeste a mim. 
 
Tu reclamas de meus assaltos; 
Mas não se esqueces de mim. 
Pois, foi de tua mente ociosa, 
Que me fizeste assim. 
 
Tu dizes que és colega; 
Mas não sentes assim. 
Pois, do riso dos seus lábios, 
Se atiras para mim. 
 
Me confronta com palavras; 
Como uma menina ao pai. 
Mas se sente perturbada, 
Quando seus sentimentos lhe trai. 
 
Exige que eu prediga, 
Os sentimentos de seu coração. 
Que muitas vezes velados, 
Deixa escapar entre as mãos. 
 
Irritadas não me perdoa. 
Nem mesmo ouve seu coração. 
Que indignado faz reclamos, 
Que deves agir com compaixão. 
 
A semelhança de um floricultor, 
Procuro ser dócil e paciente. 
Que diante da amada, 

https://youtu.be/V_Fddc8x07w
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Vê um botão em flor. 
Que hoje está fechado, 
Na espera do seu amor. 
 

 
 
 
 
 
 

364 - PERSISTENCE 
https://youtu.be/UGOaZo4r7E4 

 
To forge a love you need 
Much more than a simple want; 
Need to want persistently, 
Until she adapts to you. 
 
I see myself 
When I look at you. 
That the likeness of Eve  
Was made from me. 
 
It was well want you, 
That you learned to love me. 
I loved you so much, 
That you held me. 
 
You complain of my assaults; 
But don't forget me. 
Well, it was your idle mind, 
That you made me like this. 
 
You say you're a colleague,  
But you don't feel that way. 
Well, from the laughter of your lips  
You throw yourself to me. 
 
Confronts me with words; 
Like a girl to her father. 
But, she feels disturbed, 
When her feelings betray you. 
 
Demand that I predict, 
The feelings of your heart. 
That often veiled  
Lets slip between the hands. 
 

https://youtu.be/UGOaZo4r7E4
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Angry don't forgive me. 
You don't even listen to your heart. 
That indignantly makes claims, 
That you should act with compassion. 
 
Like a florist, 
I try to be docile and patient. 
That in front of the beloved, 
See a flower bud. 
That today is closed, 
Waiting for your love 
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365 - Olhos Mareados 
https://youtu.be/LxPAI7gzrQk  

 
Ai! Essa multidão; 
De olhos famintos; 
Que não se por hábito ou instinto; 
Que um amor estar a caçar. 
Que um amor estar a procurar. 
 
Neste arraial; 
Andando no deserto; 
Com a boca seca; 
E o coração vazio; 
Na espera de te encontrar. 
 
Ai! Esses olhos dourados; 
Que brilham de amor;     refrão 
Nesse por do Sol; 
Que só você pode enxergar. 
 
Venha me enlaçar; 
Nas malhas do seu sorriso; 
Como um flash de luz; 
Está a me ofuscar. 
 
E sem perceber; 
Esse vácuo dessa carência; 
Me arrasta sem clemência; 
Em direção a você. 
 
Ai! Esses olhos dourados; 
Que brilham de amor;     refrão 
Nesse por do Sol; 
Que só você pode enxergar. 
 
Sinta essa música; 
Que nos une nessa melodia; 
E seja caridosa; 
Me leve para junto de você. 
 
Enlace-me pelo pescoço; 
E junte-se bem ao meu ombro; 
Deixe o brilho dos olhos entrar; 
E o doce da boca te transportar. 

https://youtu.be/LxPAI7gzrQk


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

530 
 

366 - Watery Eyes 
https://youtu.be/hgbH98qH8Ag 

 
Eh! That hungry-eyed crowd  
That is not out of habit or instinct; 
What a love to be hunting. 
What a love to be looking for. 
looking for a love. 
 
Walking in the desert; 
With a dry mouth; 
And the empty heart; ………………………………………………………….. Refrain 
Waiting to find you. 
 
Ah! Those golden eyes; 
That shine with love; ………………………………………………………….. Refrain 
In this sunset; 
That only you can see. 
 
Come and ensnare me  
In the meshes of your smile; 
Like a flash of light  
It's blinding me. 
 
And without realizing it; 
This vacuum of this lack; 
Drags me without mercy; 
Toward you. 
Drags me toward you. 
 
Ah! Those golden eyes; 
That shine with love; ………………………………………………………….. Refrain 
In this sunset; 
That only you can see. 
 
Feel this song; 
That unites us in this melody; 
And be charitable; 
Take me with you. 
 
Bind me by the neck; 
And join my shoulder well; 
Let your eyes shine in; 
And let the sweetness of the mouth  
Transports you. 
 

 
 

https://youtu.be/hgbH98qH8Ag
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367 - Tá Chegando 
https://youtu.be/QQuVd1iQebA 

 
Eu sei que não a mereço; 
Mas não sei porque; 
Qual seria a razão; 
Dessa desvairada paixão. 
 
Agora falta pouco; 
Você diz que sou louco; 
Nem muito nem um pouco; 
Pois com você quero sonhar. 
 
Você diz para não jogar; 
Que no final vou sofrer; 
Que nessa taça só há amargura; 
Mas digo que só és ternura. 
 
Mas o mundo gira; 
Se hoje está lá; 
Logo, logo estará cá; 
E meu coração diz; 
Que está chegando. 
 
Eu não vou te esperar; 
Eu vou é te buscar; 
O mundo está girando; 
Te trazendo de volta pra cá. 
 
Tá chegando? 
Eu não aguento mais esperar; 
Agora só quero dizer; 
Meu amor já chegou. 
Já chegou, já chegou. 
Meu amor arrasou. 
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368 - She is arriving 
https://youtu.be/3hOtc7Dr8Ao 

 
I know I don't deserve you 
But I don't know why 
What would be the reason 
Of that crazy passion. 
 
Baby, Now it's not long 
You say I'm crazy 
Neither a lot nor a little ..................................................... ....... Refrain 
Because with you I want to dream. 
 
You say not to play 
That in the end I will suffer 
That in this cup there is only bitterness 
But I say you are only tenderness. 
 
But the world turns 
If today is there 
Soon, soon will be here 
And my heart says you're coming. 
 
I’ll not wait for you 
I'm going to take you 
The world is turning 
Bringing you back here. 
 
Now it's not long 
You say I'm crazy 
Neither a lot nor a little ..................................................... ....... Refrain 
Because with you I want to dream. 
 
She's coming? 
I can not wait anymore 
Now I just want to say 
My love has arrived. 
She's arrived, She's arrived. 
My love rocked. 
 
 

  

https://youtu.be/3hOtc7Dr8Ao
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369 - Como Te Esquecer? 
https://youtu.be/gs_n1tlHC2g  

 

Como gostaria de te esquecer, 
Mas não pode ser, 
É difícil viver, 
Sem pensar em você!  .....................................................Cantor 
Como não pensar em você? 
 
Você pode me dizer, 
O que preciso fazer,      Cantor 
Pra não te perder, 
Sem me envolver? 
 
Não precisa de muito 
Pois te amo de mais     Cantora 
É só não se preocupar 
E ser você. 
 
Acredite no nosso amor 
Que a coisa já rolou, 
O carinho que me dedicou,     Cantora 
Marcou meu coração. 
 
Chega de insegurança     Cantora 
E dessa desconfiança 
Que não amo você. 
 
Tenho que resolver, 
Que futuro quero ter,     Cantora 
Se é do lado de você, 
Que pretendo viver. 
 
Chega de conversa 
E dessa incerteza      Cantor 
Se do meu lado 
Que gostaria de viver 
 
Viva como fosse natural 
Estar ao meu lado      Cantor 
Que sou o seu gato 
Que bebe no seu prato. 
 
Eu gosto de você! 
Eu amo você!     Cantora 
Não quero te perder, 
E nem te fazer sofrer! 
 

https://youtu.be/gs_n1tlHC2g
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E só me deixar viver 
Que vou respeitar você     Cantora 
E comece acreditar 
Que do meu lado irá viver. 
 
Nosso amor será eterno 
Pois ao seu lado vou viver    Ambos 
Uma vida simples assim 
Mas, cheio de carinho por você. 

 
 

Léia Marinho & de Mello 

 
 
 
 
 
 
 

370 - How Forget You? 
 

 
How I would like to forget you,  
But it cannot be,  
It's hard to live  
without thinking about you! ................................................... Singer  
How not think about you? 
 
You can tell me,  
What I need to do, ............................................. ................... Singer  
To not lose you,  
Without getting involved? 
 
It doesn't take much  
because I love you .......................... ............................. Songstress 
It's just not worrying  
and just being you. 
 
Believe in our love,  
Love has already lodged in my heart, 
[That the thing has already happened,]  
The affection you gave me, .................................................. Songstress 
Marked my heart. 
 
Why these mistrust that I don't love you? 
Enough of this insecurity!  ...................... ............................. Songstress 
and mistrust that I don't love you.  
I have to decide  
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what future I want to have  
If it's on your side that I intend to live. 
 
Enough of the conversation  
and this uncertainty! ………………………………………………………………..Singer 
if on my side that you would like to live.  
 
Live as it was natural to be by my side …………………………..Singer  
that I'm your pet, 
That drinks on your plate. 
 
I like you!  
I love you!  
I do not want to lose you, ...................... .......................... Songstress 
And not even make you suffer! 
 
And just let me live  
that I will respect you ...................... ............................. Songstress 
and start believing  
that on my side you will live. 
 
Our love will be eternal  
Because by your side  
I will live a simple life like this, ……………………………………. both 
but full of affection for you. 
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371 - - Minha razão de ser 
https://youtu.be/NB7Ecv2np30 

 
Tentei te esquecer 
Mas não pode ser 
Essa solidão  
Maldita solidão. 
 
Que povoa meu coração 
Só me faz lembrar 
Que meu verdadeiro amor 
É você.............. 
 
Essas noites mal dormidas 
Não são apenas vigílias 
Em um teto em breu 
De um amor que era seu. 
 
Todas essas garotas 
Em mais uma noitada 
São como copos de cerveja 
Que só me embriaga. 
 
Como posso te esquecer? 
Estou a ponto de enlouquecer 
Neste oceano infinito ....................................... Refrão 
Sem poder avistar você. 
 
Ai essa calmaria 
Desse mar sem brisa 
Mesmo nessa zoaria 
Dessa vida sem razão. 
 
Ai essa solidão  
Que povoa meu coração 
Só me faz lembrar ....................................... Refrão 
Que meu verdadeiro amor 
É você. 
 
Como posso te esquecer 
Se minha razão de ser 
É te amar demais 
E estar sempre perto de você. 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/NB7Ecv2np30
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372 - My reason for being 
https://youtu.be/fRbOYklGKyc 

 
I tried to forget you 
But it can’t be; 
 
This loneliness 
Damn loneliness. 
That crosses my heart. 
 
Just reminds me ………………………………………………………. Refrain 
That my true love  
is you. …….. 
 
Those sleepless nights 
It's not just vigils 
On a pitch-black ceiling 
Of a love that was yours. 
 
All these girls 
On one more night 
Are like beer glasses 
That just makes me drunk. 
 
How can I forget you? 
I'm about to go crazy 
In this infinite ocean 
Not being able to see you. 
 
Oh this calm 
From this sea without a breeze 
Even in this mockery 
Of this life without reason. 
 
Oh this loneliness 
That fill in my heart ………………………………………………………. Refrain 
Just reminds me 
That my true love is you. 
 
How can I forget you? 
If my reason for being  
Is to love you too much 
And always be close to you. 
 

 
 
  

https://youtu.be/fRbOYklGKyc
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373 - Eu te Seguirei pela Estrada da Vida  
(Adaptação música Frei Gilson) https://youtu.be/aKnjzIj4QoA 

 
 

Eu vou 
Seguir te para onde você for, oOoO 
Seu amor me basta 
O seu querer é o meu querer,  
Eu amo você, eEeE 
Sempre te amarei. 
 
Vou seguir meu rumo pela vida, aAaA 
Sempre ao lado de você, eEeE 
Vou por esta estrada, aAaA 
Sempre ao lado seu, 
Vou por esta estrada, aAaA 
Sempre ao lado seu. 
 
Eu vou 
Por esta jornada, 
Mesmo que esta estrada, 
Seja muito tortuosa, 
E muito longa. 
 
Eu vou te seguir, 
Pelos caminhos da vida, 
Mesmo que tenham, 
Muitos altos e baixos. 
 
Eu vou 
De tempos em tempos, 
Desviar do caminho, 
Para colher rosas e flores, 
E oferecer a você. 
 
Eu vou 
De tempos em tempos, 
Pernoitar pelo caminho, 
Só para poder observar, 
O tempo passar, 
Ao lado seu. 
 
Eu vou 
Seguir te para onde você for, oOoO 
Pelas estrada da vida 
Ao sabor do vento, 
Ouvindo os cantos dos pássaros, 
Ao lado seu. 
 
Com você viverei 
Com você crescerei 
Pelas estrada da vida 
Sempre ao lado seu. 
 
Deixar-me-ei guiar 

https://youtu.be/aKnjzIj4QoA
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Pelo amor a você 
Pelas estrada da vida 
Sempre ao lado seu. 
 

 
 
 
 
 
 

374 - I will follow you down the Life’s Road 
https://youtu.be/C2q1tcqK3EA 

 
I will 
Follow you wherever you go, 
Your want is my want, 
I love you 
I’ll always love you. 
 
I’ll follow my path through life, 
Always beside you, 
I'm going down this road, 
Always by your side, 
I'm going down this road, 
Always by your side. 
 
I will 
For this journey, 
Even if this road, 
Be very wavy, 
And very long. 
 
I’ll follow you, 
Along the paths of life, 
Even if they have 
Lots of ups and downs. 
 
I will 
From time to time, 
Deviate from the path, 
To pick roses and flowers, 
And offer you. 
 
I will 
From time to time, 
Overnight on the way, 
Just to be able to observe, 
Time pass, 
Next to you. 

https://youtu.be/C2q1tcqK3EA
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I will 
Follow you wherever you go, 
Along the road of life 
With the wind, 
Listening to the birdsong, 
Next to you. 
 
With you I will live 
With you I will grow 
Along the road of life 
Always by your side. 
 
I’ll let myself be guided 
For the love of you 
Along the road of life 
Always by your side. 
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375 - Vou Perfumá-la com Rosas 
Best way - https://youtu.be/4lqfK8yakyQ  

Estilo modão - https://youtu.be/90b2AZmX4VE  

 
Tá bom! Já entendi! 
A rotina do dia a dia, 
Fez me esquecer, 
De alimentar o seu coração. 
 
Chega de viver só de obrigações, 
Nossa vida era um céu nublado, 
Com pouco espaço, 
Para os raios de luz passar. 
 
Resolvi ser romântico, 
Cansei de ser turrão, ............................................... Refrão 
Receba esta rosa, 
É dada de coração! 
 
Ponha em um copo d’água, 
Ao seu lado junto ao seu criado, 
Para fazer renascer, 
O amor que tinha murchado. 
 
Não sou um cara mau, 
Por te tratar com frieza, 
Sou só um sujeito sisudo, 
Pode ter certeza! 
 
Sinto a sua falta, 
Do meu lado na cama, ............................................... Refrão 
Fico lembrando de você, 
Minha divina dama! 
 
Quero ver o Sol raiar, 
Novamente na janela do nosso quarto, 
Sentir os aromas floris, ............................................... Refrão 
Inundar os lençóis de nossa cama. 
 
Volta para mim, 
Atenda minha ligação, ............................................... Refrão 
Não sou feito de pedra, 
Eu te peço perdão! 
 
Não sou um cara mau, 
Por te tratar com frieza, 
Sou só um sujeito sisudo, 
Pode ter certeza! 

https://youtu.be/4lqfK8yakyQ
https://youtu.be/90b2AZmX4VE
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Leah Poetisa & de Mello 

Musica de fundo  = Facas - Diego & Victor Hugo, Bruno & Marrone 

 
 

 
 

 
 
 

376 - I will perfume you with roses 
https://youtu.be/Y7E6Sv7s2TY 

 
Fine! Already understood! 
The daily routine, 
Made me forget, 
To feed your heart. 
 
Enough of living only on obligations, 
Our life was a cloudy sky, 
With little space, 
For the rays of light to pass through. 
 
I decided to be romantic, 
I'm tired of being a stubborn, 
Receive this rose, 
It is given from the heart! 
 
Put it in a glass of water, 
By your side next to your servant, 
To make reborn, 
The love that had withered away. 
 
I'm not a bad guy, 
For treating you coldly, 
I'm just a serious guy, 
You can be sure! 
 
I miss you, 
By my side, in bed, ……………………………………….…………… Refrain 
I keep remembering you, 
My divine lady! 
 
I want to see the sun rise, 
Again at our bedroom window, 
Feel the floral scents, ……………………………………………… Refrain 
Flood the sheets of our bed. 
 

https://youtu.be/Y7E6Sv7s2TY
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Back to me, 
Answer my call, …………………………………………………………… Refrain 
I'm not made of stone, 
I beg your pardon! 
 
I'm not a bad guy, 
For treating you coldly, 
I'm just a serious guy, 
You can be sure! 
 
I miss you, 
By my side, in bed, 
Feel the floral scents, 
Flood the sheets of our bed. 
With roses I’ll perfume you. 
 

 
 
 
 
  



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

544 
 

377 - Eta Sangue Quente 
https://youtu.be/K9-GYn4LwTY  best - https://youtu.be/nc3c97U2ncw 
 
Porque! Mas porque? 
Todo esse alvoroço 
Só porque ela  
Pulou no meu pescoço ................................. main theme 
E sorriu para mim. 
 
Era puro amor! 
Amor de infância 
De uma grande amiga ......................................... Refrão 
Que há tempo não a via. 
 
Amor! Amor! 
Deixe dessa implicância. 
 
Olhe esse sangue quente 
Que lhe arrebata derrepente 
E mexe com a gente ............................................. Refrão 
E fere e dói demais. 
 
Sei que está carente 
Que o amor amainou 
O fogo que virou brasas 
Lhe encheu de insegurança 
Mas a vida não terminou. 
Não terminou!  
 
Vim buscar minhas coisas, 
Por favor me deixe entrar, 
Não quero mais confusão, 
Não vim para brigar! 
 
Só vou levar o que é meu, 
Não precisa se preocupar, 
Estou só com a roupa do corpo, 
Eu preciso me trocar! 
 
Prometo nunca mais ligar, 
Pra sua casa ou pro bar, 
Vou falar com meu advogado, 
É ele que vai te procurar! 
 
Era puro amor! 
Amor de infância 
De uma grande amiga ......................................... Refrão 
Que há tempo não a via 

https://youtu.be/K9-GYn4LwTY
https://youtu.be/nc3c97U2ncw
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Amor! Amor! 
 
Porque! Mas porque? 
Todo esse alvoroço 
Só porque ela  
Pulou no meu pescoço ................................. main theme 
E sorriu para mim. 
 
Pronto, já peguei tudo, 
Até os velhos cds 
Desculpe-me pelos absurdos, 
Que um dia te disse,  
Agora só resta o adeus! 
 
Leah Poetisa & de Mello 
Copy Right –A Vingança do Poeta 
 
 

 
 
 
 
 
 

378 - Hot Blood 
https://youtu.be/gUyvXK3_1Cs 

 
Why! But why? 
All this fuss 
Just because she 
Jumped on my neck? 
What a mess! 
What a mess! 
 
It was pure love! 
Childhood love 
From a great friend 
That I haven't seen  
For a long time. 
 
Love! Love! 
Stop this silliness. 
Stop this silliness. 
 
Look at this hot blood 
That suddenly takes you away 
And mess with us 
Hurts us, hurts us so much. 

https://youtu.be/gUyvXK3_1Cs
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I know you're lacking 
That love has subsided 
The fire that turned to embers  
Filled you with insecurity 
But life did not end. 
Not finished! 
 
I came to get my things, 
Please let me in 
I don't want any more confusion, 
I didn't come to fight! 
 
I'll only take what's mine, 
Do not worry, 
I'm only wearing the clothes on my back, 
I need to change clothes! 
 
I promise never to call again, 
To your house or to the bar, 
I'll talk to my lawyer, 
He's the one looking for you! 
 
Okay, i've got it all, 
Even the old cds 
Sorry for the nonsense, 
That one day I told you, 
Now all that's left is goodbye! 
 
 
Leah Poetisa & de Mello 

 
Indie pop songs - 
https://www.youtube.com/watch?v=ynyvVLoZveQ&list=PL8D4Iby0Bmm8jRM7u1CwgpZ8-
cYjF5V5r&index=4 
 
 
 
 
 
  



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

547 
 

379 - Beijo Caramelado 
 
 

Estou atrás de você 
Pulando carnaval 
Atrás do trio elétrico 
Cuidado! Vai chover. 
 
Vai chover, vai chover 
Eita! Cadê você? ................................................... Refrão 
Cadê você? 
Eu quero o sê! 
 
A este corpo 
Todo molhado ................................................... Refrão 
Todo suado 
Com suor a escorrer. 
 
Não adianta correr 
Nem se esconder 
Atrás da multidão 
Não, não. 
 
Vai chover, vai chover 
Eta! Cadê você?  .................................................... Refrão 
Cadê você? 
Eu quero o sê! 
 
Chega mais perto, 
Boca molhada, 
De mel docinho, 
Toda lambuzada! 
 
Vontade de beber, 
O mel da tua boca, 
Pra não escorrer, 
E sujar tua roupa! 
 
Beijo doce, 
Hálito gostoso, ................................................... Refrão 
Lábios melados, 
Sabor apetitoso! 
 
Jeito gostoso 
Lábio apetitoso  ............................................... Refrão 
Mulher brasileira 
Descendo a ladeira. 
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Assim vou atrás 
Do trio elétrico 
No amasso, no arraso 
No arrasto das multidões. 
 
Uma boa mordida, 
Deve ser dada, 
Nesta boquinha, 
Caramelada! Ui!!! 
Que beijo gostoso! 
 
Léa Marinho & de Mello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

380 - Toffee kiss 
 
 

I'm behind you 
Jumping carnival 
Behind the motorcade 
Care! Will rain. 
 
It will rain, it will rain 
Jeez! Where are you? ………………………………………………….. Refrain 
Where are you? 
I want you! 
 
To this wet body 
All sweaty 
With sweat running down. 
 
It's no use running away, 
Nor hide behind the crowd 
No, no. 
 
It will rain, it will rain 
Jeez! Where are you?............................................ Refrain 
Where are you? 
I want you! 
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Come closer, 
Wet mouth, 
Sweet honey, 
All smeared! 
 
I want to drink  
The honey from your mouth  
So it doesn't flow, 
And dirty your clothes! 
 
Sweet kiss, 
Yummy breath, 
Luscious lips, 
Appetizing taste! 
 
Yummy way 
Appetizing lip …………………………………………………….. Refrain 
Latin woman 
Going down the street. 
 
So I go after the motorcade 
In the kneading,  
In the raze, 
In the drag of the crowds. 
 
A good bite  
Must be taken  
In this little mouth, 
Toffee! Wow!!! 
What a nice kiss! 
 
Léa Marinho & de Mello 
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381 - Não Folgues com o Amor 
Best https://youtu.be/Kz3VxqNA_og 

 
Não duvides de mim 
Muito menos do meu amor 
Ele é muito real. 
Não folgues com o meu amor 
 
Você duvidou,  
Do meu amor 
Não fui atrás de você ............................................................Refrão 
Porque não me ligou. 
 
Você não me ligou, não ligou! 
Pensou que era brincadeira 
Pura imaginação ............................................................Refrão 
Que você me enfeitiçou. 
 
Você me enfeitiçou 
No mundo abandonou 
Aquele germe do amor .........................................................Refrão 
Que você semeou 
Com o tempo secou. 
Secou amor. 
 
O amor não vingou 
Aquele que você plantou.......................................................Refrão 

Estava toda dividida 
E a semente não fecundou. 
 
Não me escolheu 
Eu era todo seu .....................................................................Refrão 
Mas o amor semeado 
Nunca foi gerado. 
Foi esquecido e apagado. 
 
Eva, você é minha Eva 
Mostrou-me o fruto proibido   ..............................................Refrão 
Que ainda não foi concebido 
Porque não ponderou. 
 
Do livro da vida 
Das experiências vividas 
As páginas de amor ............................................................Refrão 
Você as rasgou. 
 
Não ponderou! 
Não ponderou! 

https://youtu.be/Kz3VxqNA_og
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O amor é divino .......................................................................Refrão 
No seio feminino 
Que um dia o homem amou. 
 
Como ti amei! 
Não Folgues com o Amor! 
 

 
 
 
 
 
 
 

382 - Don't Play With Love 
 

Don't doubt me 
Much less of my love 
Don't play with my love 
It's very real. 
 
You doubted  
You doubted of my love 
I didn't go looking for you ............................................. ...............Chorus 
Why did not you call me. 
 
You didn't call me, you didn't call me! 
Thought it was a joke 
Pure imagination ................................................... ............Chorus 
That you bewitched me. 
 
You bewitched me, 
In the world abandoned, 
That germ of love  ................................................... ............Chorus 
That you sowed, 
With time it dried up. 
Dried up my love. 
 
Love didn’t avenge 
The one you planted............................................. .........Chorus 
You was all divided 
And the seed did not fertilize. 
 
Didn't choose me 
I was all yours ................................................... .......................Chorus 
But the love sown,  
Was never generated. 
Was forgotten and erased. 
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Love didn’t avenge 
Eve, you are my Eve 
Showed me the forbidden fruit not yet conceived 
Because you didn't think about it. 
 
From the book of life, 
From experiences lived, 
The Love Pages ..................................................... ..............Chorus 
You rip them. 
 
Did not ponder! 
Did not ponder! 
Love is divine .............................................. .........................Chorus 
In the female breast 
That one day the man loved. 
 
How I loved you! 
Don't Play With Love! 
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383 - A coloquei para dançar. 
https://youtu.be/nAONgWj8ckg 

 
Lá vem ela novamente, 
Com aquelas manias, 
Achando que está causando, 
Que é a dona do pedaço. 
 
Ela é linda demais, 
Muito linda e sensual, 
Mas está muito esnobe, 
Achando que isto é muito normal. 
 
Mas não é normal, 
Vou colocá-la no seu lugar, ............................................. Refrão 
Vou pô-la para dançar, 
Comigo ela vai dançar. 
 
Ela vai dançar na minha mão, 
Ela vai comer na minha mão, ............................................. Refrão 
Ela é linda demais, 
Muito linda e sensual. 
 
Chamei-a para o salão, 
Coloquei-a para dançar, 
Fiz ela por os pés no chão, 
Ela se pôs a requebrar. 
 
Ela é linda demais, 
Muito linda e sensual. 
Com aqueles jeitos e trejeitos, 
Se pôs a requebrar. 
 
Dancei, dancei, 
A coloquei para dançar, ............................................. Refrão 
Me ferrei, me ferrei, 
A coloquei para dançar, 
 
Se ferrou, se ferrou, 
A chamou para dançar. ..................................... Coro feminino. 
Se ferrou, se ferrou, ............................................................. bis 
A chamou para dançar. 
 
Agora não tem mais jeito, 
Vou pro salão para dançar, 
Vou pra vida dançar, 
Dançar na sua mão. 
 

https://youtu.be/nAONgWj8ckg
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Mas ela é linda demais. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xliuOjL98Gc&t=23s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

384 - Will dance in my hand 
https://youtu.be/IizkxV96E0A 

 
Here she comes again, 
With those quirks, 
Thinking she's causing, 
Who owns the place. 
 
She's so beautiful, 
Very beautiful and sensual, 
But she's too snobby, 
Thinking this is very normal. 
 
But it's not normal 
I'll set her in her place, .................................................... ... Refrain 
I'll make her dance, 
With me she will dance. 
 
She will dance in my hand, 
She will eat out in my hand, ……………………………………………….. Refrain 
She's so beautiful, 
Very beautiful and sensual. 
 
I called her into the hall, 
I set her to dance, 
I made her put her feet on the ground, 
She began to wobble. 
 
She's so beautiful, 
Very beautiful and sensual. 
With those manners and mannerisms, 
She began to wobble. 
 
I danced, I danced, 

https://youtu.be/IizkxV96E0A
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I set her to dance, ........................................................................... Refrain 
I screwed up, I screwed up, 
I put her to dance, 
 
If you screwed up, if you screwed up, 
He asked her to dance. ............................................................ Female choir. 
screwed up, screwed up, ............................................................. bis 
He asked her to dance. 
 
Now there's no other way, 
I go to the hall to dance, 
I'm going to dance for life, 
Dance in her hand. 
 
But she is so beautiful. 
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385 – Sol do Lado Esquerdo 
https://youtu.be/t9hMBlqp-q4 

 
Ah esse Sol do lado esquerdo 
Que esta sempre a me acompanhar 
Que com o passar do tempo 
Está a me marcar. 
 
Marca que trago no peito 
Sina de quem está a viajar 
Quem está a maior parte do tempo 
Longe do seu lugar. 
 
Corpo que se faz presente 
Mas a alma em outro lugar 
Saudades de seus entes queridos 
Que não lhe podem acompanhar. 
 
Caminhoneiro, viajante solitário, 
Vai recolhendo histórias e memórias, 
Em cada lugar. 
 
É um transeunte no mundo. 
Pelas estradas que passa. 
Possui alma de um solitário. 
De quem está em nenhum lugar. 
 
Canta a saudade 
O amor de verdade 
Com toda a sinceridade 
Que viveu com você 
 
Que trafega por este sertão. 
É um passageiro de um destino. 
Que soa como uma canção. 
Que de tão bela fere o coração. 

 
 
  

https://youtu.be/t9hMBlqp-q4
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386 - Left side of Sun 
 
 

Ah! this left side of Sun 
That is always with me  
That as time pass  
It's tagging me.  
 
Brand that I have on my chest  
Sign of who is traveling  
Who is most of the time  
Far from your place. 
 
Body that is present  
But the soul elsewhere  
Greetings from your loved ones  
That they cannot accompany you.  
 
Trucker, lone traveller,  
Collects stories and memories,  
In every place. 
 
He is a passerby in the world.  
On the roads you pass.  
Has the soul of a loner.  
Who is nowhere.  
 
Sing the longing  
The real love  
In all sincerity  
Who lived with you 
 
Who travels through in this vast wilderness.  
Is a passenger of a fate.  
That sounds like a song  
That is so beautiful that it hurts the heart. 
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387 - Itabaiana meu amor Versão Seis Eixos 
https://youtu.be/IEKUyFLG53k 

 
Itabaiana meu amor; 
Por estas estradas te troquei; 
Não desespere meu amor; ............................................. Refrão 
Pois logo voltarei. 
 
Viajando sozinho; 
Cantarolando pelo caminho; ................................................ Refrão 
Me recordo de nosso ninho; 
Onde fizemos amor. 
 
Oh essa solidão, 
Sozinho na boleia do caminhão, 
Essa baita da saudade, ........................................................... Refrão 
Devora meu coração, 
Malvada da saudade, 
Devora meu coração. 
 
Pelos verdes campos vou passando; 
Seus aromas me inundando; .......................................... Refrão 
Vou me lembrando; 
De nossa chácara meu amor. 
 
Seus perfumes e aromas, 
Me recordam de você, 
Malvada da saudade, 
Devora meu coração. 
 
No incomodo do meu assento; 
Agora compreendo; ......................................................... Refrão 
Porque me marcas com unhas felinas; 
Cuja dor me remete a você. 
 
Untada em lágrimas; 
Nem percebo em suas mãos; ............................................. Refrão 
Nos aconchegos da despedida; 
As rudezas da vida que a marcou. 
 
Me perdoe as durezas da vida que a marcou. 
Meu amor 
 
 
Melodia de fundo – Caso indefinido, Cristiano Araujo. 

 
 
 

https://youtu.be/IEKUyFLG53k
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388 - Louisa my love 
https://youtu.be/8jsE-hjidHE  

 
Louisa my love;  
For these roads I changed you;  
Don't despair my love; .............................................................. Refrain  
I'll be back soon.  
 
Traveling alone;  
Humming along the way;  
I remember our nest;  
Where we made love. 
 
Oh! this lonely day,  
Traveling alone by truck,  
That hell of longing, .............................................................. .. Refrain  
Devour my heart,  
Evil of longing devour my heart. 
 
I go through the green fields;  
Your scents flooding me;  
I'll remembering 
Of our farm my love.  
 
Your perfumes and aromas,  
Remind me of you,  ..................................................................... .. Refrain 
Evil of longing,  
Devour my heart. 
 
In every corner of this road;  
That now takes me away from you;  
I hear the song of the thrush;  
Calling me to you. 
 
In the discomfort of my seat;  
Now I understand;  
Because you mark me with feline nails;  
Whose pain reminds me of you. 

 
Smeared in tears;  
I don't even notice in your hands;  
In the warmth of farewell;  
The harshness of life that marked you; 
 
Forgive me the hardships of life, 
That marked you.  
My love. 

 
No mesmo estilo da versão em português.  
 
  

https://youtu.be/8jsE-hjidHE
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389 - Itabaiana meu amor 
https://youtu.be/AioST367GrU - https://youtu.be/AioST367GrU 

 
Itabaiana meu amor; 
Não chores se a deixo;    Refrão 
Volto logo meu amor. 
 
Rumo ao norte ou ao Sul; 
Pelas estradas vou cortando;     Refrão 
Esse Brasil de caminhão. 
 
Nos reflexos das estradas; 
Vejo o seu rosto; 
Morrendo de saudades;     Refrão 
Me lembro de você. 
 
Uma nuvem escura; 
Corta o meu caminho; 
Leve chuva cai; 
Enchendo de lágrimas o meu coração; 
 
Nas curvas do caminho; 
Fico alerta e atento; 
Se há alguma surpresa a frente; 
Me recordo de suas travessuras; 
E sigo em frente sorrindo. 
 
Nas monótonas subidas e descida; 
O balanço da boléia; 
Me lembra os fins de tarde;       Refrão 
Que passei com você. 
 
Olho no mapa os caminhos;     Refrão 
Traço as rotas e atalhos; 
E todas me levam a você. 

 
 
 
 
  

https://youtu.be/AioST367GrU
https://youtu.be/AioST367GrU
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390 - Fate of Truckers 
https://youtu.be/Pldv1QKk2mk 

 
Donna! Donna my love; 
Don't cry if I leave you, ………………………………………………….. Refrain 
I'll be back soon. 
 
Heading north or south; 
I'm cutting this country ………………………………………………….. Refrain 
By truck roads. 
 
As I walk away, 
that I'm going up  
towards the north, 
As the days are getting colder, 
I remember the warms days, 
I spent with you,  
I want to come back to you. 
 
In the reflections of the roads; 
I see your face; 
Dying of longing  
I remember you. Donna ………… 
 
A dark cloud  
Cuts my way; 
Light rain falls  
Filling my heart with tears; 
 
In the curves of the way; 
I am alert and careful; 
If there are any surprises ahead; 
I remember your pranks; Donna ………… 
And I go on smiling. 
 
In the monotonous ascents and descents; 
The swing of the cabin,  
Reminds me of the late afternoons  
I spent with you. Donna ………… 
 
I look on the map for the paths; 
I trace the routes and shortcuts; 
And they all lead me to you. 
 
All routes and shortcuts lead me to you. 
 

 
27:00 - https://www.youtube.com/watch?v=fuBsVD3KuhU&t=2271s 

https://youtu.be/Pldv1QKk2mk
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391 - O MEU POEMA 
https://youtu.be/icl3IXX9tE8 

 
O meu poema 
tem a abundância do mar 
e o tamanho das palavras  
que sempre lanço ao luar. 

O meu poema  
tem-me a mim curvado 
nestas dobras do meu tempo,  
nestas fúrias do meu vento, 
que me desassossegam o olhar. 
 
O meu poema lanço ao vento, 
Navego ao relento, 
Atravesso os sete mares, 
Até mergulhar nos oceanos. 
 
Não reclames os dias de calmarias, 
Nem mesmo os dias de tempestades, 
Mesmo sendo feitos de papel, 
Foram feitos para flutuar. 
 
Foram lançados ao mar, 
Para navegar sob o luar, 
Ou sob o Sol tórrido, 
Do calor da paixão. 
 
Mas se um dia 
o meu poema for triste, 
não mo chorem, 
não mo lamentem, 
não se comovam com ele. 
 
Para isso, basto eu, 
basta o meu ser, 
que se afunda nas lágrimas vertidas,  
que se me abeiram caídas, 
só de pensar,  
que o vou escrever.  
 
Susana Nunes & de Mello 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/icl3IXX9tE8
https://www.facebook.com/susana.nunes.90260?__cft__%5b0%5d=AZWYd0kQhVl7jRy4YRETP1-bhFi18kTFIR81jRJ966yseq-HZcQHYGxriUdwkOuPRipdgKlXVoymPA7t0W4vias9xs5Q5zXBTjRJLUUZtGVLQpStcW1F1hAvBQqD5466Za-Eb8FVLjFSVew8uyRuXDETt5e8uoEODcV2alPJcFeYUQ&__tn__=-%5dK-R


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

563 
 

392 - My Songs (Lyrics) 
https://youtu.be/bMMbE1XVgoo 

 
My songs 
Have the abundance of the sea 
And the size of the words 
That I always cast in the moonlight. 
 
My songs 
Have me bent over 
In these folds of my time, 
In these furies of wind, 
That make my eyes uneasy. 
 
My songs  
I throw to the wind, 
I sail away, 
I cross the seven seas, 
Even diving into the oceans. 
 
Don't complain  
about the calm days, 
Not even the stormy days, 
Even though they are made of paper, 
They were made to float. 
 
Were thrown into the sea, 
To sail under the moonlight, 
Or under the scorching sun, 
From the heat of passion. 
 
But if one day 
My songs is sad, 
Don't cry to me 
Don't regret me, 
They are not melted by her. 
 
For that, just me, 
Just my being 
That sinks in the shed tears, 
That approach me fallen, 
Just thinking, 
That I will write it. 
 
Susana Nunes & de Mello 

 

 

 

https://youtu.be/bMMbE1XVgoo
https://www.facebook.com/susana.nunes.90260?__cft__%5b0%5d=AZWYd0kQhVl7jRy4YRETP1-bhFi18kTFIR81jRJ966yseq-HZcQHYGxriUdwkOuPRipdgKlXVoymPA7t0W4vias9xs5Q5zXBTjRJLUUZtGVLQpStcW1F1hAvBQqD5466Za-Eb8FVLjFSVew8uyRuXDETt5e8uoEODcV2alPJcFeYUQ&__tn__=-%5dK-R
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393 – CAMINHONEIRO (1998) 
https://youtu.be/iB2JFYOlxHE 

 
Um caminhoneiro é um pé na estrada. 
É um ouvido a escutar. 
O que o irmão tem a dizer. 
E olhos atentos para ver, 
O que cada curva tem para revelar. 
 
É um transeunte no mundo. 
Pelas estradas que passa. 
Que ouve as lamentações das árvores. 
Que traz belezas que vai e que vão. 
 
Que trafega pela estrada da tristeza; 
Que o leva até a via da saudade; 
E caminha moroso de recordações; 
Quando lembra de você. 
 
Canta a saudade; 
O amor de verdade; 
Com toda a sinceridade; 
Que viveu com você; 
 
Cancioneiro da estrada! 
Colecione as histórias, ............................................. Refrão (29/04/22) 
As histórias do nosso país, 
E as conte para mim. 
 
Cancioneiro da estrada! 
Colecione as memórias, ............................................. Refrão (29/04/22) 
As memórias do nosso país, 
E as conte para mim. 
  
Histórias e memórias, 
Histórias de vida,      (29/04/22) 
Memórias tristes e felizes, 
E as conte para mim. 
 
É forte como uma carreta; 
É moroso como um caminhão; 
Não foge do trabalho; 
Nem pega atalhos. 
 
Sonha com o futuro; 
Mas não dorme na lida; 
Pois é dono da vida; 
Que planejou com você. 

https://youtu.be/iB2JFYOlxHE
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Vai e volta com a lua; 
Pois é pura ternura; 
No leito de amor; 
Que construiu para você. 
 

 

 

 

 

 

 

 

394 - Truck Driver 
https://youtu.be/-sTH_tMc8Bs 

 
A truck driver is a foot on the road. 
He is an ear to listen  
What the people has to say. 
And keen eyes to see  
What each curve has to reveal. 
 
He's a fisherman 
A storyteller 
A lonely guitar player, ……………………………………………………….. Refrain 
A roadside singer. 
 
He is a passerby in the world  
On the roads he passes. 
Who hears the cry of the trees. 
That brings beauties that go and that leave. 
 
Roadside singer 
Collect the histories, 
The country histories, ………………………………..………………………… Refrain 
And tell to me.  
 
That travels along the road of sadness 
That takes you to the path of longing 
And walks slowly with memories 
When he remembers you. 
 
Roadside singer 
Collect the memories, …………………………………………………………… Refrain 
The country memories, 
And tell to me. 
 
Memories and histories, 

https://youtu.be/-sTH_tMc8Bs
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Life histories, ………………………………………………..………………………… Refrain 
Sad and happy memories, 
And tell me. 
 
He is strong as a cart; 
He's slow as a truck; 
Don't run away from the job; 
He doesn't take shortcuts. 
 
Dreams with the future; 
But he doesn't sleep on the job; 
For he owns the life; 
Who planned with you. 
 
He goes back and forth with the moon; 
For he is pure tenderness; 
On the bed of love; 
That built for you. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tNz82lGnNXA&list=RDQMSSJxKOlhYPA&start_radio=1 
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395 - Descendo a Serra da Mangueira 
  https://youtu.be/GpSQ8gTbK7g 

 
Peguei este cavalo baio; 
E subi a serra inteira; 
Parei lá na mangueira; 
Para beber água e descansar. 
 
Tirei uma soneca; 
E vi o fim de tarde passar; 
No horizonte a lua inteira; 
Veio me saudar. 
 
Na escuridão do céu; 
As estrelas vieram contemplar; 
Essa lindeza estrelada; 
Que cobre a relva e o gado a descansar. 
 
Arriei o cavalo baio; 
Me pus a descer a serra; 
Rezando na volta; 
Para não sair do caminho. 
 
Uma coruja intrigueira; 
Estava a me observar; 
Mal criada virava a cara; 
Toda vez que olhava lá. 
 
Toda vez que chegava perto; 
Para outro poste ia aninhar; 
Assim, fui descendo a serra; 
Com a coruja acompanhar. 
 
No meio do caminho; 
Parei no regaço; 
Desci do cavalo baio; 
E os pés fui molhar. 
 
Deitei na relva; 
E o céu me pus a observar; 
A tal da via láctea; 
Que estava a me brindar. 
 
Como são lindas as noites escuras; 
Aqui no sertão; 
Que pintam a esfera celeste; 
Que está a embelezar. 
 

https://youtu.be/GpSQ8gTbK7g
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Essa pobre terra; 
Minha gente; 
Que me lembrei de repente; 
A Deus agradecer. 
 
Tamanha bondade; 
De tanta beleza na estrada; 
Como uma noiva ataviada; 
Que veio nos oferecer. 
 

 
Slow country rock - https://www.youtube.com/watch?v=yokeoOx1LJ4&list=RDQMSSJxKOlhYPA&index=4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

396 - Going down the Teton Range 
https://youtu.be/fKeeb78Xm08 

 
I took the bay horse; 
And I climbed the whole mountain; 
I stopped at the hose; 
To drink water and rest. 
 
I took a nap; 
And I saw the late afternoon pass; 
On the horizon the whole moon; 
Came to greet me. 
 
In the darkness of the sky; 
The stars came to behold; 
This starry beauty; 
That covers the grass and the cattle resting. 
 
I lowered the bay horse; 
I started down the mountain; 
Praying on the way back  
Not to get out of the way. 
 
An intrigued owl was watching me; 
Bad maid turned her face away  
Every time I looked there. 
 
Every time I came close; 

https://youtu.be/fKeeb78Xm08
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To another tree it would nest; 
So I went down the mountain; 
With the owl accompany. 
 
Midway; 
I stopped in the lap; 
I got off the bay horse; 
And my feet got wet. 
 
I lay down on the grass; 
And the sky I started to observe; 
The milky way thing; 
Who was toasting me. 
 
How beautiful are the dark nights; 
Here in the hinterland; 
That paint the celestial sphere; 
Which is beautifying. 
 
That poor land; 
My people; 
That I suddenly remembered; 
Thank God. 
 
Such kindness; 
Of so much beauty on the road; 
Like an attired bride; 
That came to offer us. 
 
The mountain’s beauty of my country. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=yokeoOx1LJ4&list=RDQMSSJxKOlhYPA&index=5 
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397 – Como dizer não 
https://youtu.be/gei9cCruZR4 

 
Lá vem ela com aqueles trejeitos,  
Aquele jeito de me olhar, 
Já sei que vem coisa por ai, 
Vou endurecer o coração. 
 
Vou endurecer o coração. 
Sempre a mesma história, 
Ela acha que pode me dobrar, 
Dobrar o meu pobre coração. 
 
Vou endurecer o coração. 
Vou dar corda para ela, 
Para ver onde isso, 
Vai me levar. 
 
Aonde isso vai me levar? 
Ai esse jogo feminino, 
Esse jogo de sedução, 
Dela querer me conduzir, 
Sem pedir minha permissão. 
 
Como dizer não? 
Como dizer não? 
Para aquele olhar, ........................................................... Refrão 
Para aquele sorriso maroto, 
Aquele jeito de me abraçar. 
 
Como dizer não? 
Como endurecer o coração? 
Para a mulher de minha vida, .......................................... Refrão 
Para o amor de minha vida. 
 
Esses trejeitos, 
Essa forma de me olhar, 
Deixa o meu coração em pedaços, 
Faz me esquecer, 
Das incertezas da vida. 
 
Como dizer não? 
Como endurecer o coração 
Para a mulher de minha vida? 
 

httpswww.youtube.comwatchv=fgB5POPyhC4&list=RDQMSSJxKOlhYPA&index=3 
 
 
 

https://youtu.be/gei9cCruZR4
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398 - How to say no 
https://youtu.be/FKeYfi-jpKk 

 

She is coming with those grimace, 
That way of looking at me, 
Something is coming, 
I will harden my heart. 
 
I’ll harden my heart, 
Always the same history, 
She thinks she can fold me, 
Bending my poor heart. 
 
I’ll harden my heart, 
I'll wind her up, 
To see where this  
Will take me. 
 
Where this will take me? 
Oh! This female game,  
This seduction game, 
Of her wanting to lead me  
Without asking me. 
 
How to say no? 
How to say no? 
For that look, …………………………………………………….. Refrain 
For that naughty smile, 
That way of hugging me. 
 
How to say no? 
How to harden the heart? 
For the woman of my life, ………………………………………………. Refrain 
For the love of my life. 
 
This grimace, 
This way of looking me, 
Let my heart in pieces, 
Makes me forget  
About the mazes of life. 
 
She makes me forget  
About the mazes of life. 
 
How to say no? 
How to harden the heart 
For the woman of my life? 

 
httpswww.youtube.comwatchv=fgB5POPyhC4&list=RDQMSSJxKOlhYPA&index=3 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/FKeYfi-jpKk
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399 - Essa é a vida do Boiadeiro 
https://youtu.be/pe4UC2KgWLs 

 
Reclama o tempo todo, 
Que não sou presente, 
Que sempre estou ausente, 
Deveria ficar mais em casa. 
 
Mas essa é a vida do boiadeiro, 
Do dia a dia da lida, 
De ter que tocar o gado, 
De viajar na invernada. 
 
Recolher o gado nas fazendas, 
Preparar os mantimentos, 
Selar os cavalos, ......................................................... Refrão 
Organizar a comitiva. 
 
Essa é a vida de boiadeiro, 
A vida do pantaneiro, 
Que espera um ano inteiro, 
Para levar o gado, 
Das terras alagadas, 
Para as terras altas. 
 
Aguentar a despedida. 
Sair do aconchego do lar, 
Sair de um lugar seguro, ............................................... Refrão 
Para enfrentar a natureza. 
 
Eita vida do boiadeiro! 
De viver sobre o lombo, .................................................. Refrão 
Do cavalo pantaneiro. 
 
Eita destino cruel, 
Ser acusado de fugir de casa, 
E passar o dia inteiro, 
Correndo atrás do boi marruá, 
O gado pantaneiro. 
 
Eita vida de boiadeiro! 
De viver sobre o lombo, 
Do cavalo pantaneiro. ..................................................... Refrão 
Fugindo da mulher ciumenta, 
Correndo atrás do boi pantaneiro. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=GHGLFbCzKL0&list=RDMM&start_radio=1&rv=S03xEWoTlE4 

 

https://youtu.be/pe4UC2KgWLs
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400 - This is the marsh cowboy's life 
https://youtu.be/E-FNXxpRv44 

 
Complain all the time 
That I am not present, 
That I'm always away, 
I should stay at home more. 
 
But this is the cowboy's life, 
From day to day, 
Of having to touch the cattle, 
To travel in winter. 
 
Gather cattle on farms, 
Prepare the provisions, 
Saddle the Horses, .................................................. Refrain 
Organize the train. 
 
This is the cowboy's life, 
The life of the swamp, 
That waits a whole year, 
To take the cattle, 
From the flooded lands, 
To the highlands. 
 
Endure the farewell. 
Leaving the comfort of home, 
Leaving a safe place, .................................................. Refrain 
To face the nature. 
 
That's the cowboy's life! 
Of living on the loin, ................................................... Refrain 
From the marsh horse. 
 
What a cruel fate 
Being accused of running away from home, 
And spend the whole day, 
Running after the marruá ox, 
The runaway cattle. 
 
What a cowboy's life! 
To live on the loin, 
From the marsh horse. .................................................. Refrain 
Running from the jealous woman, 
Running after the runaway ox. 
 

 
 

https://youtu.be/E-FNXxpRv44
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301 – Achado não é Roubado – V2 

(Versão masculina) - https://youtu.be/dzlnkkZaaQs 
 

Não me diga que não avisei; 
Não cuidou direito do seu bem; 
Jogou-a na lata do lixo; .......................................................... bis 
De onde eu a peguei.  .......................................................... refrão 
 
Agora não adianta chorar; 
Dizer que eu sou simulado; 
Que eu te traí; 
Mas fez por merecer. 
 
Achei na rua a gata do mato; 
Aquela mesmo seu vacilão; 
Que você rejeitou; 
Que não servia mais para você. 
 
Achado não é roubado; 
Era um bem rejeitado;  .......................................................... bis 
Que vivia amargurada; ..........................................................   refrão 
Abandonada por você. 
 
Você me enganou; 
De mim se aproveitou; .......................................................... oponente 
Como um falso amigo; 
De mim se aproximou. 
 
Fez-se de amigo; 
No fundo era inimigo;  .......................................................... oponente 
Aproveitou de minha fraqueza; 
E envenenou meu coração. 
 
Não venha com conversa; 
Fiquei com pena dela; 
A tratei com todo carinho; 
Dei um banho de loja nela; 
E arrumei para ela um cantinho. 
 
Agora que está uma gata; 
Depois de um banho de loja; 
E com os cabelos arrumados; 
Você a quer de volta? 
 
Não adianta reclamar; 
Ficar todo tempo a ligar; 
Que as águas que passou; 

https://youtu.be/dzlnkkZaaQs
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Não voltam mais ao mesmo lugar. 
 
Achado não é roubado; 
Era um bem rejeitado;  ..........................................................  bis 
Que vivia amargurada; ..........................................................  refrão 
Abandonada por você. 
 
Você me enganou; 
De mim se aproveitou; .......................................................... oponente 
Como um falso amigo; 
De mim se aproximou. 
 
Fez-se de amigo; 
No fundo era inimigo;   .......................................................... oponente 
Aproveitou de minha fraqueza; 
E envenenou meu coração. 
 
Da próxima vez meu caro; 
Cuide do que é seu; 
Abra bem os olhos; 
Para que o amor na vá embora; 
Como uma gata do mato; 
Abandonada pela vida; 
E apanhada por outro qualquer. 
 
Não me diga que não avisei; 
Não cuidou direito do seu bem; 
Jogou-a na lata do lixo; .......................................................... bis 
De onde eu a peguei.  .......................................................... refrão 
 
Hoje o amor é meu; 
Se ele está bonita; 
Aprumada e gostosa; 
Fui eu que dela cuidei. 
 
Não diga que armei a cama; 
Se a gata foi parar na minha cama; 
É que o pasto do seu lado; 
Não era tão bom como o meu. 
 
Achado não é roubado; 
Era um bem rejeitado;  .......................................................... bis 
Que vivia amargurada; .......................................................... refrão 
Abandonada por você. 
 
Você me enganou; 
De mim se aproveitou; .......................................................... oponente 
Como um falso amigo; 
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De mim se aproximou. 
 
Fez-se de amigo; 
No fundo era inimigo;  .......................................................... oponente 
Aproveitou de minha fraqueza; 
E envenenou meu coração. 
 
Vai ser chorão!    .......................................................... Gladiador 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TZb5cCnjlP0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

402 - Found is not stolen 
(male version) https://youtu.be/POEwo3pFnpw 

 
Don't tell me I didn't warn you; 
You didn't take care of your good; 
Threw her in the trash can;  
Where did I get her from. ...................................................... Refrain 
 
Now it's no use crying; 
To say that I am dummy; 
That it was I who betrayed you; 
But you deserved it. 
 
I found the wild cat on the street; 
That same ungrateful one; 
That you rejected; 
That no longer works for you. 
 
Finding is not stolen; 
It was a rejected good;  
Who lived embittered; ............................................................. Refrain 
Abandoned by you.  
 
You deceived me; 
Took advantage of my friendship; ....................................... Opponent 
Like a false friend; 
You approached me. 
 

https://youtu.be/POEwo3pFnpw
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You seemed like a friend; 
Deep down you were an enemy; ................................ Opponent 
Took advantage of my weakness; 
And poisoned my heart. 
You poisoned my heart 
 
Don't come up with conversation; 
I felt sorry for her; 
I treated her with all affection; 
I bathed and groomed her; 
And I got her a little corner. 
 
Now that's a cat; 
After a shop bath; 
And with cropped hair; 
Do you want her back? 
 
No use complaining; 
Stay all the time on the phone; 
That the waters that passed  
Don’t return to the same place. 
 
Finding is not stolen; 
It was a rejected good;  
Who lived embittered; ............................................................... Refrain 
Abandoned by you.  
 
You deceived me; 
Took advantage of my friendship; ........................................ Opponent 
Like a false friend; 
You approached me. 
 
You seemed like a friend; 
Deep down you was an enemy; .......................................... Opponent 
Took advantage of my weakness; 
And poisoned my heart. 
 
Next time, my friend,  
Take care of what's yours; 
Open your eyes  
Wide so that love doesn't go away; 
Like a wild cat; 
Abandoned by life; 
And caught by someone else. 
 
Don't tell me I didn't warn you; 
You didn't take care of your good; 
You threw her in the trash can;  
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Where did I get it from. .............................................................. Refrain 
 
Today love is mine; 
If she is beautiful; 
Tidy and hot; 
I was the one who took care of her. 
 
Don't say I made the bed; 
If the cat ended up in my bed; 
It's just that the pasture next to you  
Wasn't as good as mine. 
 
Finding is not stolen; 
It was a rejected good;  
Who lived embittered; ........................................................... Refrain 
Abandoned by you.  
 
You deceived me; 
Took advantage of my friendship; ................................... Opponent 
Like a false friend; 
You approached me. 
 
You seemed like a friend; 
Deep down you was an enemy; ............................................. Opponent 
Took advantage of my weakness; 
And poisoned my heart. 
 
It will be crying! ......................................................................... Gladiator 

 
 
Upbeat modern country music - 
https://www.youtube.com/watch?v=peWMaIvfckM&list=RDTZb5cCnjlP0&index=4 
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403 - Vida de Fazendeiro (Série Fazenda Guarani) 
https://youtu.be/acMpnJFc3Vo 

 
Acordar antes do Sol, 
Antes do cantar do galo, 
Reunir o gado, 
Para tirar o leite. 
 
Para prender o cavalo, 
Antes dos raios de Sol, ................................................. Refrão 
No ar frio da madrugada, 
Antes da primeira fornada. 
 
Comer o angu, 
Adormecido no prato de ágata, 
Sob o fogo lento, 
Do forno a lenha. 
  
Levar o leite fresco, 
Para a cozinha e a dispensa, 
Roubar um beijo, 
Para acompanhar um pão amanteigado. 
 
Essa é a vida de fazendeiro, 
A vida de quem vive fazendo, 
De ora estar construindo, 
Ora estar refazendo. 
 
Acordar bem cedo, 
Antes dos raios de Sol, ................................................. Refrão 
No ar frio da madrugada, 
Antes da primeira fornada. 
 
Vida de fazendeiro, 
Correr atrás do gado, 
Reparar a cerca, 
Controlar a mata. 
 
Vida de fazendeiro, 
Vigiar a horta, 
Cultivar o pomar, 
Assaltar a dispensa. 
 
Só para ter o prazer, 
De ser pego no flagra, 
Para deitar na rede, 
Vendo o por do Sol, 
Ao seu lado. 

https://youtu.be/acMpnJFc3Vo
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Para curtir o por do Sol, 
Ao seu lado. 
 
Eita vida de fazendeiro. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-PvO4-M4PeI 

 
 
 
 
 
 
 

404 - Farmer's Life (Guarani Farm Series) 
https://youtu.be/FEkvCo5WpLQ 

 
Waking up before the sun, 
Before the rooster crows, 
Gather the cattle  
To get the milk. 
 
Arrest the horse, 
Before the Sun's rays, ..................................................... ..... Refrain 
In the cold morning air, 
Before the first batch. 
 
Eat the ground corn cooked (angu), 
Asleep on the ágata plate, (coated metal plate) 
Under the slow fire, 
From the wood oven. 
  
Take fresh milk, 
For the kitchen and pantry, 
Steal a kiss, 
To accompany a buttery bread. 
 
A morning kiss melted in buttery bread. 
 
That's the farmer's life, 
The life of those who live making, 
Now to be building, ………………………………………………………… Refrain 
Now be redoing. 
 
Always building 
Always redoing. 
 

https://youtu.be/FEkvCo5WpLQ
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Wake up very early, 
Before the Sun's rays, ..................................................... ..... Refrain 
In the cold morning air, 
Before the first batch. 
 
Farmer life, 
Chasing the cattle, 
Repair the fence, 
Control the wolds. 
 
Farmer life, 
Watch the garden, 
Cultivate the greengrocer, 
Raid the pantry. 
 
Just for the pleasure  
Of being caught in the act, 
To lie in the hammock, 
Watching the sunset, 
By your side. 
 
To enjoy the sunset, 
By your side. 
 
Eita farm life. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-PvO4-M4PeI 
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405 – Ela vai ser minha. 
(Opereta - Triste Destino de um Safadão) 

https://youtu.be/YdXVRyi7Nfk 
 

Ela é a sensação 
É a bola da vez 
Vou conquistá-la 
Não vou sair de perto dela.     Refrão 
 
Ela é a popular 
Todo mundo a deseja 
Vou paquerá-la 
Ela vai ser minha. 
 
Ela vai ser minha 
Vai ser minha mina 
Ela é um doce de menina     Refrão 
Vou conquistá-la. 
 
Eu sou o machão (safadão) 
Não tenho ilusão 
Ela não escapa não     Refrão 
Sei como conquistá-la. 
 
Ela vai estar na minha mão 
Sou o garotão 
Não vou dar moleza     Refrão 
Sei como dobrá-la. 
Ela já está no meu bolso. 
 
Ela não vai resistir 
A esse olhar de águia 
Amor! Está nas minhas garras 
Agora já é tarde. 
Ela baixou a guarda. 
 
Olhou para mim 
Deu um sorrisinho 
Está nas minhas garras 
Agora já é tarde. 
 
Eu sou o safadão 
Não tenho ilusão 
Ela não escapa não     Refrão 
Sei como conquistá-la. 
 
Ela vai estar na minha mão 
Sou o garotão 
Não vou dar moleza     Refrão 

https://youtu.be/YdXVRyi7Nfk
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Sei como conquistá-la. 
 
Quanto mais difícil melhor 
Ai que mulher! 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Cmqbiukaxto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

406 - She’ll be mine 
 

 
She is amazing girl, 
She's the ball of the time 
I will conquer her 
I will not leave her side. ………………………………………………. Refrain 
 
She is the star, (popular) 
Everyone wants her 
I will flirt with her 
She will be mine. 
 
She will be mine 
She’ll be my girl 
She's a sweet girl ……………………………………………………….. Refrain 
I will conquer her. 
 
I am the naughty 
I have no illusion 
She’ll not escape no, no…..  ……………………………………………Refrain 
I know how to win her. 
 
[Amazing woman. 
The harder the better 
Oh what a woman! …………………………………………………….. refrain 
Amazing woman.] 

 
She will be in my hand 
I'm the big boy 
I won't take it easy …………………………………………………… Refrain 
I know how to win her. 
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She won't resist 
To that eagle gaze 
Love!  She's on my hands 
Now it's late. (bis) 
 
Looked at me 
Gave a little smile 
It's on my hands 
Now it's late. 
 
I am the naughty 
I have no illusion 
She doesn't escape no…..  ……………………………………………Refrain 
I know how to win her. 
 
She will be in my hand 
I'm the big boy 
I won't take it easy …………………………………………………… Refrain 
I know how to win her. 
 
Amazing woman. 
The harder the better 
Oh what a woman! …………………………………………………….. refrain 
Amazing woman. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r8AABdf112I 
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407 - Ele vai comer na minha mão. 
 
 

Ele se acha o tal 
Que é o maioral 
O homem irresistível 
O rei do pedaço. 
 
Não entende nada do coração 
Dos sonhos de meninas 
Do mundo das ilusões 
Partiu muitos corações. 
 
Só quer confusão 
Como amor fosse passatempo 
Mulher tem sentimento 
Só quer o direito de amar. 
 
Vai pagar, como vai pagar 
Por cada coração partido ..................................................Refrão 
Amor não é um fast food 
Que não tem que ser curtido. 
 
Vai pagar, como vai pagar 
Por cada mulher enganada ..................................................Refrão 
Por cada cantada 
E depois desprezadas. 
 
Vai pagar, como vai pagar 
Venha comer na minha mão..................................................Refrão 
Nos caminhos do amor 
Andou direto pela contramão. 
 
Vai pagar, como vai pagar 
Venha comer na minha mão..................................................Refrão 
Tá se achando o gostosão 
Venha lamber a minha mão. 
 
Pensas que me conquistou 
Que me cativou 
Que é o dono do pedaço 
Que é o grande malandrão. 
 
Vem cá tolinho! 
Vem cá gatinho! 
Venha para os meus braços tolinho. 
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408 - He will eat in my hand 
 
 

He thinks he's the one 
Who is the greatest 
The irresistible man 
The king of the place. 
 
He doesn't understand anything from the heart 
Of girls dreams 
From the world of illusions 
He broke many hearts. 
 
Just want confusion 
Like love was a hobby 
Woman has feeling 
They just want the right to love. 
 
He will pay, how he will pay 
For every broken heart ................................................... Chorus 
Love is not fast food 
That doesn't have to be liked. 
 
He will pay, how he will pay 
For every woman deceived ............................................. ....chorus 
For each flirt 
And then despised. 
 
He will pay, how he will pay 
Come eat from my hand............................................. .....chorus 
In the ways of love 
Walked straight in the wrong direction. 
 
He will pay, how he will pay 
Come eat from my hand............................................. .....chorus 
Are you finding the hottie? 
Come lick my hand. 
 
Think you win me 
That captivated me 
Who owns the piece 
Which is the big scoundrel. 
 
Come here silly! 
Come here kitty! 
Silly! Come into my arms. 
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409 - Amor não é Prisão 
 
 

Amor é vida 
É a doçura do dia a dia.................................................................. Refrão 
É o brilho no olhar 
O prazer em se dar. 
  
Me diz que me ama 
Que sou a razão do seu viver 
Que é toda/o carinho 
Que me quer em seu ninho de amor. 
 
Mas não ages assim 
Amor não é prisão 
Que acorrenta o coração..............................................................Refrão 
Muito menos opressão. 
 
Amor não é uma desculpa 
Ou um sentimento de culpa...............................................Refrão 
De não poder viver 
Em um lar perecer. 
 
Amor é vida 
É a doçura do dia a dia...............................................Refrão 
É o brilho no olhar 
O prazer em se dar. 
 
É a vida compartilhar 
Ao ouvido sussurrar...............................................Refrão 
Histórias do dia a dia 
Que tenho a lhe contar. 
 
Mas não ages assim 
Amor não é prisão 
Que acorrenta o coração...............................................Refrão 
Muito menos opressão. 
 
Amor não é uma ilusão 
De que se é feliz 
Vivendo na opressão 
No doce, doce lar. 
 
Amor é vida 
É a doçura do dia a dia...............................................Refrão 
É o brilho no olhar 
O prazer em se dar. 
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Mas essa insegurança me sufoca 
Me corrói por dentro...................................................Refrão 
Mata minha alma 
Tira todo o meu alento. 
 
Porque dessa insegurança 
Que é o seu tormento...............................................Refrão 
Que me sufoca 
E mata o amor desde dentro. 
 
O amor é vida 
É puro alento. 
 

Copy Right – Triste Destino do Safadão 
Prof. Dr. Luiz Adolfo de Mello 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GJfhfbGjwy8 
 
 
 
 
 
 
 

410 - Love is not Jail 
 
 
Love is life 
It's the sweetness of everyday life. ………………………………...Refrain 
Is the shine in the eye 
The pleasure of giving. 
 
Tell me you love me 
That I am the reason for your life 
Which is all affection 
Who wants me in her/his love nest. 
 
But don't act like that 
Love is not jail 
That chains the heart, …………………..................................... Refrain 
Much less heaviness. 
 
Love is not an excuse 
Or a feeling of guilt.............................................................. .. Refrain 
Of not being able to live 
In a perishing home. 
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Love is life 
It's the sweetness of everyday life. …………………………………….. Refrain 
Is the shine in the eye 
The pleasure of giving. 
 
It's life to share 
In the whispering ear................................................................. Refrain 
Everyday Stories 
What I have to tell you. 
 
But don't act like that 
Love is not jail 
That Chains the Heart ……………………………………………………… Refrain 
Much less heaviness. 
 
Love is not an illusion  
That you are happy 
Living in oppression 
In the sweet, sweet home. 
 
Love is life 
It's the sweetness of everyday life. …………………………………… Refrain 
Is the shine in the eye 
The pleasure of giving. 
 
But this insecurity suffocates me 
It eats me up inside............................................. ............... Refrain 
Kill my soul 
Take all my breath away. 
 
Because of this insecurity 
What is your torment............................................. …….. Refrain 
That suffocates me 
And kills love from within. 
 
Love is life 
It's pure breath. 
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411 - Amor de Peão Boaideiro 
https://www.youtube.com/watch?v=jbjzdQ_l8ms 

 
Ah esse amor de Peão Boiadeiro, 
Que é como água de um rio, 
Que desce mansamente, 
 Até encontrar uma ribanceira. 
 
É forte como um laço, 
Que prende em um esteio, 
Mas é manso como o passo, 
De um cavalo de marcha. 
 
Amor de Peão Boaideiro 
É mesmo assim, 
É muito calmo no dia a dia, 
Como o ar do entardecer. 
 
É suave como as águas do córrego, 
É refrescante como a brisa do ar, 
Acalenta como o balançar da chalana, 
Como o balançar de uma rede. 
 
Mas não provoque o boiadeiro, 
Que pode fechar o tempo, 
Que a paixão é como tempestade, 
Que bota medo na gente. 
 
Ah essa paixão de Peão Boiadeiro, 
Que vai cozendo o feijão no fogo lento, 
Mas quando chega no ponto certo, 
Começa a ferver pelas ventas. 
 
Paixão de peão boiadeiro, 
É como o touro ventania, 
Que sai derrubando tudo, 
O que vem pela frente. 
 
Não ponha a mão no amor, 
Do peão boiadeiro, 
Que navegarás pelo leito da morte, 
E lançaras sorte com o demo. 
 
Mas o amor de peão boiadeiro, 
É doce como o néctar de abelha, 
Cura como bálsamo santo, 
E afasta todas as tristezas. 
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Amor de Peão Boaideiro, 
É forte como laço de família, 
É firme como uma viga, 
É resoluto como a esperança. 
 
Etah! Como é boa esta vida do campo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

412 - Cowboy’s Love 
https://youtu.be/4pJEqIU1_Xw 

 
Ah this cowboy’s love, 
Which is like water from a river, 
That descends gently, 
Until it find a ravine. 
 
It's strong as a noose, 
That holds on to a mainstay, 
But it is gentle as the step, 
Of a marching horse. 
 
Cowboy's love  
Is just like that, 
It's very calm in everyday life, 
Like the evening air. 
 
It is smooth as the waters of the stream, 
It's refreshing like the breeze in the air, 
It calm down like the sway of the boat, 
Like the swing of a net. 
 
But don't provoke the wrangler, 
That can close time, 
That passion is like a storm, 
That scares people. 
 
Ah, this passion of the wrangler, 
Who seems beans cooked in a slow fire, 
But when it gets to the right point, 
It starts to boil in the nostrils. 
 

https://youtu.be/4pJEqIU1_Xw
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The passion of a cattleman  
Is like a bull in a gale, 
That leaves everything  
That comes in front of it knocking down. 
 
Don't put your hand on the  
Love of the cowboy, 
That you will sail through the bed of death, 
And cast luck with the daemon. 
 
But the love of a wrangler, 
It's sweet as bee nectar, 
Heals like holy balm, 
And take away all the sadness. 
 
Love of wrangler, 
It's strong as a family bond, 
It is firm as a beam, 
It is resolute as hope. 
 
Etah! How good is this country life. 
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413 - Égua Branca e Alazão 
https://youtu.be/BiTSTk9w4As 

 
Ó minha potranca! ........................... ........................ 2ª Voz 
Que agora cresceu! ...................................... .......................Refrão 
Saiu do pasto viçoso 
Direto para o colo meu. 
 
Ò minha égua branca ............ ....................................... 2ª Voz 
Me ensinou a andar ............................. ................................Refrão 
Me levou pelo cabresto 
Pelo mundo a vagar. 
 
Já tive cavalo baio .......................................................... 2ª Voz 
Que me levava pra trabalhar, 
Mas era égua branca ......................................................Refrão 
Que me levava para passear. 
 
Já tive cavalo preto . ...................................................... 2ª Voz 
Que me levava pra vaquejar, 
Mas era égua branca ....................................................Refrão 
Que me esperava no lar. 
 
Nem conto pro se moço              Nem te conto 
As histórias do colorado, ai colorado; ............. 2ª Voz 
Meu companheiro de noitadas, 
Mas era égua branca ................................................Refrão 
Que vinha com a cabeça  
Pra me roçar. 
 
E o gateado seu moço 
Que me levava pra paquerar; ...................................... 2ª Voz 
Foi com ele na praça .....................................................Refrão 
Que meu amor conquistei. 
 
Mas era a égua branca ...................................... 2ª Voz 
Que levava meu amor pra passear. 
Eu ia de Alazão ao seu lado ...................................Refrão 
Pelo mundo de braços dado. 
 
Toda tarde íamos passear                             nos fins de tarde 
Ela na égua branca eu de alazão; ................................ 2ª Voz 
Nos levavam para o riacho ......................................Refrão 
Para nos fins de tarde nos banhar. 
 

https://youtu.be/BiTSTk9w4As
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Para ficarmos deitados na relva .................................. 2ª Voz 
Para o corpo secar ................................................Refrão 
E ver a lua nos brindar. 
 
Todo dia égua branca 
Meu amor ia pegar; ..........................................Refrão & 2ª voz 
Para os meus braços 
Me entregar. 
 
Para os meus braços 
Me entregar. 
Aí que saudade da branca. 

 
 
 
 
 
 
 

414 - White Mare and Chestnut. 
https://youtu.be/nsdKRBaqSN8 

 
Oh my filly! 
That has now grown! 
Came out of lush pasture 
straight for my lap. 
 
Oh my white mare  ...................................... 2nd Voice 
Who taught me to walk  ............................................. ...Chorus 
Took me by halter 
To walk around the world. 
 
I've had bay horse  .............................................. .. 2nd Voice 
That took me to work, 
But was white mare  .............................................. ..Chorus 
That took me for a walk. 
 
I had a black horse. ...................................... 2nd Voice 
That took me to rodeo show, 
But she was a white mare .............................................. ..Chorus 
Who was waiting for me at home. 
 
I don't even tell you, my friend,    ........................... my friend 
the stories of Colorado, hey Colorado;      ............. 2nd Voice 
But it was white mare  
that came with its head to pet me. 
 

https://youtu.be/nsdKRBaqSN8


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

595 
 

My friend and the brown horse 
That took me to flirt; ...................................... 2nd Voice 
It was with him in the square ............................................. ...Chorus 
That my love won. 
That my love I conquered.  
 
But it was the white mare ...................................... 2nd Voice 
That took my love for a walk. 
I would go from Chestnut to her side ................................... Chorus 
Around the world arm in arm. 
 
Every afternoon we made a walk  ………………… in the end of day 
She in the white mare and I in Chestnut; ......................... 2nd Voice 
They took us to the stream ...................................... Chorus 
To bathe in the sun set. 
   
To lie on the grass .................................. 2nd Voice 
For the body to dry .............................................. ..Chorus 
And see the moon receive us. 
 
Every day white mare 
My love was going to fetch; ............................... Chorus & 2nd voice 
For my arms to surrender. 
 
To my arms surrender. 
Hei! What a miss of white. 
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415 - Em um cavalo marchador 
https://youtu.be/qgvueMG4gf8 

 
Enquanto minha mãe  
Me ensina a andar 
Meu pai me ensinava a cavalgar, 
No passo suave, 
No compasso de um cavalo, 
De um cavalo marchador. 
 
Caminhava sobre o solo, 
Com as minhas próprias pernas, 
Flutuava ao ar, 
Sobre o lombo de  
Um cavalo marchador. 
 
Minha mãe rezava 
Orava para a Virgem Maria  
Para não me deixar cair, 
Mas nos braços do meu pai, 
Flutuava ao ar. 
 
Flutuava no ar, 
Sobre o lombo  .......................................... Refrão 
De um cavalo marchador. 
 
Sobre o lombo de um cavalo marchador, 
Eu cavalgava pela alameda, 
De lá para cá, 
Sob a brisa relaxante, 
De um vento em meu rosto. 
 
O tempo passou, 
Chegou à adolescência, 
E com as amigas, 
E com os primos, 
Íamos passear  
De cavalo marchador. 
 
Íamos crescendo e amadurecendo, 
Íamos passeando e paquerando, 
Sob o campo e alamedas, .......................................... Refrão 
Através das fazendas, 
E das montanhas. 
 
Através das fazendas, 
E das montanhas. ..................................................... Refrão 
Sobre o lombo de  

https://youtu.be/qgvueMG4gf8
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Um cavalo marchador. 
 
Sofria e vivia, 
As experiências do primeiro amor. 
Sobre o lombo de  
Um cavalo marchador. 
 
Íamos crescendo e amadurecendo, 
Sobre o lombo de  
Um cavalo marchador. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E278uhVJMHc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

416 - Riding on a Marching Horse 
https://youtu.be/mI84kjNPSRs 

 
While my mother  
Teaches me to walk 
My father taught me to ride, 
In a smooth step, 
In the compass of a horse, 
Of a walking horse. 
 
I walked on the ground  
With my own legs, 
We were floating in the air  
On the back of a walking horse. 
 
Walking in the earth, …………………………………………………… Refrain 
Flying in a walking horse. 
 
My mother prayed  
Not to fall, 
But in my father's arms  
I floated through the air. 
 
Walking in the earth, …………………………………………………… Refrain 
Flying in a walking horse. 
 

https://youtu.be/mI84kjNPSRs
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On the back of a marching horse  
I rode up and down the lane, 
Under the relaxing breeze …………………………………………………… Refrain 
Of a wind on my face. 
 
The time has passed, 
Adolescence has come, 
And with friends, 
And with cousins, 
We were going for a ride  
On a walking horse. 
 
We were maturing and growing, 
We were walking and flirting, 
Under the fields and alleys, 
Through the farms, 
And the mountains. 
 
Through the farms, 
And the mountains. 
Walking over the earth …………………………………………………… Refrain 
In a marching horse. 
 
We suffered and lived  
The experiences of first love. 
On the back of a walking horse. 
 
We were maturing and growing, 
On the back of a walking horse. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EVlmZGPy0cQ 
 
 
 
 
 
  



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

599 
 

417 – Meu filho queria um Tobby 
https://youtu.be/xOn0g9cl9DI 

 
Morávamos no pantanal, 
Trabalhava em uma fazenda, 
Uma fazenda de gado, 
Lá para as bandas do Goiás. 
 
Era uma baita mata selvagem, 
Diziam inté que tinha onça, 
Mas eu não acreditava, 
Inté a tal da onça,  
Querer pegar o meu bezerro. 
 
Sai para comprar um cão, 
Um tal de fila brasileiro, 
Para vigiar a choupana, 
E me acompanhar na mata. 
 
Botei seu nome de Hulk, 
Para botar medo na gente, 
Para ele ficar esperto, 
Toda vez que entoava o nome dele. 
 
Pega Hulk, vai atrás Hulk, 
Olha o boi Hulk,  
Vai atrás da onça Hulk. 
 
Mas meu filho queria um Tobby, 
E ficava alisando o Tobby, 
E ficava estragando o Tobby, 
Minha mulher dizia: 
Deixe o menino brincar, 
Deixe o menino brincar com o Tobby. 
Mas ele era Hulk, 
Tive que dar um jeito. 
 
Comprei um lobo vira-lata, 
Botei o nome dele de Tobby, 
Comprei uma coleira bem bonita, 
Para o meu filho brincar com o Tobby. 
 
O Tobby ia crescendo, 
E ficava ao meu lado, 
Toda vez que pegava o violão, 
E tocava uma toada. 
 
A lua ia crescendo, 

https://youtu.be/xOn0g9cl9DI
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Alumiando o cercado, 
Eu puxava uma moda de viola, 
Com o Tobby ao meu lado. 
 
Assim íamos cantando, 
Que saudade do sertão, 
Não quero mais confusão, 
Só quero o meu violão companheiro. 
 
Assim tinha Hulk  
Para botar medo na onça, 
Mas era Tobby o viralata, 
Que era meu cão violeiro. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4hNQjMgG7vo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

418 - My son wanted a Tobby 
 

 
We lived in a mountainous region, 
I worked on a farm, 
A cattle farm, 
In the Nevada State. 
 
It was a huge wild forest, 
They said there was even a cougar, 
But I didn't believe 
Until that cougar wanted to take my calf. 
 
Go out to buy a dog, 
A Bullmastiff, 
To guard the farm  
And make me company into the woods. 
 
I named him Hulk, 
To frighten people, 
For him to be smart, 
Every time I chanted his name. 
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Get Hulk, go after Hulk, 
Look at the ox Hulk, 
Go after the Cougar Hulk. 
 
But my son wanted a Tobby, 
And he kept stroking Tobby, 
How smooth the Tobby, 
But he was Hulk, 
I had to find a way. 
 
I bought a mutt wolf, 
I named him Tobby, 
I bought a very nice collar, 
For my son to play with Tobby. 
 
Tobby was growing up, 
And he stayed by my side, 
Every time I picked up the guitar, 
And I played a folk song. 
 
The moon was growing, 
Illuminating the fence, 
I played a country song, 
With Tobby by my side. 
 
So we were singing, 
I miss the wilderness, 
I don't want any more confusion, 
I just want my guitar mate. 
 
So there was Hulk  
To frighten the cougar, 
But it was Tobby the mongrel, 
That was my country folk dog. 
My companion dog. 
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419 - Para o meu Tormento 
https://youtu.be/UOtZDggNRAQ 

 
No caminho para a cidade 
Morava uma bruxa 
Que tinha uma filha. 
Que vivia a me atormentar. 
 
Diziam que ela tinha parido, 
Parido a menina em noite de lua cheia, 
E misturado na menina, 
A pior genética. 
 
Bruxa malvada, 
Bruxa ingrata, ......................................................................... Refrão 
Morava na estrada, 
No caminho da cidade. 
 
Ela colocou 40 % de Celta, 
28 % de Danish, 
18 % de romana, 
10 % de libanesa, ..................................................................... Refrão 
Somente 4 % de espanhola. 
Melhor! De Sarracena. 
 
Quarenta por cento de voz de sereia, 
Ficava todo dia a me esperar, 
Nas cercanias da fazenda, 
Para a escola a levar. 
Voz de seria estava a me enfeitiçar, 
 
40 % de Celta, 
28 % Danish, 
18 % de romana, 
10 % de libanesa, .................................................................. Refrão 
Somente 4 % de Sarracena. 
 
Vinte e oito de Amazonas, 
Olhos azuis como o lago, 
Cabelos loiros como os raios do Sol, 
Guerreira a flor da pele. 
 
40 % de Celta, 
28 % Danish, 
18 % de romana, 
10 % de libanesa, ................................................................... Refrão 
Somente 4 % de Sarracena. 
 

https://youtu.be/UOtZDggNRAQ
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Bruxa malvada, 
Bruxa ingrata, ........................................................................ Refrão 
Morava na estrada, 
No caminho da cidade. 
 
Dezoito por cento de romana, 
De sua casa emanava, 
Doces aromas pelo campo, 
Que para sua mesa me levava. 
 
40 % de Celta, 
28 % Danish, 
18 % de romana, 
10 % de libanesa, .................................................................. Refrão 
Somente 4 % de Sarracena. 
 
Dez por cento de Libanesa, 
A Lua mudava e ela ficava, 
Ficava mais linda, 
De cabelos pretos. 
 
Como uma maga  
De um conto de fadas, 
Entrava em meus sonhos, 
E não conseguia mais parar de pensar, 
De pensar nela. 
 
 Bruxa malvada, 
Bruxa ingrata, ...................................................................... Refrão 
Morava na estrada, 
No caminho da cidade. 
 
Somente 4 % de Sarracena, 
Para o meu tormento, 
Cada vez que uma amiga aproximava, 
O sangue fervia. 
 
Somente 4 % de Sarracena, 
Para o meu tormento, 
Entre juras de amor, 
Sempre me dizia: 
Amor eterno ou Valhalla? 
Verdadeiro amor ou Valhalla? 
 
Valhalla ........................ 
 
Four my torment, ………………………….. 
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420 - Four my torment 
https://youtu.be/dkIsdbt2xXw 

 
On the way  
From the farm to the city 
Live a witch 
Who has a daughter. 
A daughter of a witch. 
 
They said she had given birth, 
She gave birth on a full moon night. 
And mixed in the girl, 
The worst genes. 
 
Evil witch, 
Ungrateful witch ………………………………………………………………….. Refrain 
Lived on the road  
On the way to city. 
 
She put forty percent of Celtic, 
Twenty-eight of Danish, 
Eighteen of roman,  
Ten of Lebanese, ................................................................... Refrain 
Only 4 percent of Spanish. 
Best! From Saracen. 
 
Forty percent of mermaid voice, 
She was waiting for me every day, 
On the outskirts of the farm  
To take her to school, 
Mermaid voice was bewitching me. 
 
Forty of Celtic, 
Twenty-eight of Danish, 
Eighteen percent of roman,  
Ten of Lebanese, ............................................................................ Refrain 
Only 4% of Saracen. 
 
Twenty-eight percent Amazon, 
Blue eyes like the lake, 
Blond hair like the rays of the sun, 
Warrior in the flesh. 
 
Forty of Celtic, 
Twenty-eight of Danish, 
Eighteen percent of roman,  
Ten of Lebanese, ........................................................................... Refrain 
Only 4% of Saracen. 

https://youtu.be/dkIsdbt2xXw
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Evil witch, 
Ungrateful witch ……………………………………………………………………… Refrain 
Lived on the road  
On the way the city. 
 
Eighteen Roman, 
From her house emanated, 
Sweet scents from the countryside, 
Who took me to her table. 
 
Celtic, Danish, Roman,  
Ten of Lebanese, ......................................................................... Refrain 
Only 4% of Saracen. 
 
Ten of Lebanese, 
The moon changed and she stayed, 
Was more beautiful, 
Black haired. 
 
Like a wizard 
From a fairy tale, 
She came into my dreams, 
And I couldn't stop thinking, 
Think about her. 
 
Evil witch, 
Ungrateful witch ………………………………………………………………. Refrain 
Lived on the road  
On the way to the city. 
 
Only four percent of Saracena, 
Four my torment, 
Every time a friend approached, 
The blood boiled. 
 
Only four percent of Saracena, 
Four my torment, 
Between vows of love, 
Always told me: 
Eternal love or Valhalla? 
True love or Valhalla? 
 
Valhalla ....................... 
 
Four my torment ………………………. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TZb5cCnjlP0 

https://www.youtube.com/watch?v=TZb5cCnjlP0
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421 - A Beijei como fosse carne seca com macaxeira 
 

 
Estava dando sopa, 
Lá na plateia, 
Dançando de lá prá cá, ............................................ Refrão 
Me dando bola, 
Com aquele jeito de me olhar. 
 
Toda produzida, 
Com cabelo penteado, ............................................ Refrão 
Jogando as mechas, 
De lá prá cá. 
 
Os olhos brilhavam, 
Ou será que só refletiam? ............................................ Refrão 
Estava tão linda, 
Que não resisti. 
 
Fui lá lhe dar um beijo, 
Ela fez aqueles trejeitos, ............................................ Refrão 
Ela me deu uma bitoquinha, 
Eu lhe dei um beijão. ................... bis > 
 
Eu a beijei, 
Como a beijei! 
A Beijei como fosse carne seca com macaxeira, 
Com toda aquela gula. 
 
Ela adorou, 
Não quis mais me largar, 
A danada me pegou, 
E não queria mais soltar. ......................... bis < 
 
Solta pitbull 
Larga pitbull .................................................................... Refrão 
Ela engatou no amasso, .................................. bis 
E não queria mais soltar 
 
A Beijei como fosse carne seca com macaxeira, 
Como fosse uma despedida, ............................................ Refrão 
Estava tão suculento, 
Que não queria mais me largar. 
 
Solta pitbull 
Larga pitbull .................................................................... Refrão 
Ela engatou no amasso, .................................. bis 
E não queria mais soltar 
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Me amarrei na mina, 
No abraço e nos amasso, 
Que lhe comprei um anel, 
E uma corrente, 
Para amarrar a pitbull. 
 
Lhe comprei um anel, 
E um colar de ouro, 
Para amarrar aquele amor de pitbull. 
 
A Beijei como fosse carne seca com macaxeira, 
Estava muito bom. 
 
 
 
 

 
 

422 - I kissed her like I was feasting on a Juicy Lucy 
https://youtu.be/exTUSNcMaAM 

 
She was flirting with me 
In the festival, 
Dancing back and forth, ......................................................... Refrain 
Giving me the eye, 
With that way of looking at me. 
 
She was all produced  
With combed hair, ............................................................... Refrain 
Throwing the locks  
From here to there. 
 
Her eyes sparkled, 
Or are they just reflecting? ................................................. Refrain 
She was so beautiful  
That I couldn't resist. 
Why I should resist? 
 
I went there to kiss her, 
She did those grimaces, ...................................................... Refrain 
She gave me a little kiss, 
I gave her a big and long kiss. ................................ bis > 
 
I kissed her, 
How I kissed her! 
I kissed her like juice Lucy, 
With all that gluttony. 

https://youtu.be/exTUSNcMaAM


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

608 
 

 
She loved it 
Didn't want let me go anymore, 
The naughty got me, 
And she didn't want release. ......................... bis < 
 
Release pit bull 
Untie pit bull ..................................................... .................... Refrain 
She engaged in making out  
And didn't want let me go. 
 
I kissed her like juice Lucy, 
As if it were a farewell, ..................................................... Refrain 
It was so juicy  
That she didn't want let me go. 
 
Release pit  bull 
Untie pit bull ..................................................... .................... Refrain 
She engaged in making out  
and didn't want let me go. 
 
I fell in love with that girl, 
In hugs and kisses, 
That I bought her  
a ring and a chain, 
To bind the pit bull. 
 
I bought her a ring  
and a necklace of gold, 
To tie up that pit bull love. 
 
I kissed her like juice Lucy, 
I feasted with those kisses,  
It was very good. 
Juice Lucy ……………… 

 
 
17:00 - https://www.youtube.com/watch?v=TZb5cCnjlP0 
 
 
  



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

609 
 

423 - Tocando a boiada 
 

 
Uma vida simples assim, 
No lombo de um cavalo, 
Andando pelas estradas, 
Cortando pelas matas. 
Deste pantanal (ou sertão). 
 
Antes de chegar o caminhão, 
De asfaltarem o caminho, 
Tínhamos que atravessar as pastagens, 
Através das terras dos vizinhos. 
 
Tangeando o gado, 
Limitando a comitiva, 
Formando uma manada, 
Pelas curvas do caminho, ........................................ Refrão 
Para não se perder, 
Nem um boi pelo caminho. 
 
Ora pelo meio do campo, 
Ora beirando os riachos, 
Observando as águas a deriva, 
Descendo o rio abaixo. 
 
Ouvindo os cantos dos pássaros, 
Observando o navegar das nuvens, 
O revoar das aves, 
O gorjear do rouxinol. 
 
Tangear o gado, 
Guarnecer os limites, 
Cadenciar o passo da marcha, ........................................ Refrão 
Deixar a tropa ir à deriva. 
 
Tocando a boiada, 
Cantarolando uma canção, 
Contando uma prosa, ........................................................ Refrão 
Até chegar ao destino. 
 
Tangear o gado, 
Guarnecer os limites, 
Cadenciar o passo da manada, ........................................ Refrão 
Deixar a tropa ir à deriva. 
 
Tocando a boiada, 
Cantarolando uma canção, 
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Contando uma prosa, ........................................................ Refrão 
Até chegar ao destino. 
 
Atravessando as fazendas, 
Beirando o asfalto, 
Ladeando a estrada, ........................................................ Refrão 
Até chegar ao destino. 
 
Vida simples assim, 
Tocando uma boiada. 
Pelas estradas deste sertão. 
 

 
 
 
 
 

424 - Leading the Herd 
https://youtu.be/siYmXIYB82U 

 
Such a simple life, 
on the back of a horse, 
Walking along the roads, 
Cutting through the woods. 
From this wilderness. 
 
Before the truck arrives, 
To pave the way, 
We had to cross the pastures, 
Through neighboring lands. 
 
Surround the cattle, 
Go on a tangent, 
Limiting the entourage, 
Forming a herd,  
Through the curves of the path, ....................................... Refrain 
So as not to lose  
Even an ox along the way. 
 
Sometimes in the middle of the field,  
Sometimes along the streams, 
Watching the drifting waters, 
Down the river. 
 
Listening to the birdsong, 
Watching the clouds sail, 
the flight of birds, 
The chirping of the nightingale. 

https://youtu.be/siYmXIYB82U
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Surround the cattle, 
Guard the boundaries, 
Cadence the step of the march, ................................... Refrain 
Let the troops drift. 
 
Pocking the herd, 
Humming a song, 
Telling a prose, ..................................................... .......... Refrain 
Until reach the whither. 
 
Surround the cattle, 
Guard the boundaries, 
Cadence the step of the march, ................................ Refrain 
Let the troops drift. 
 
Pocking the herd, 
Humming a song, 
Telling a prose, ..................................................... .......... Refrain 
Until reach the whither. 
 
Crossing the farms, 
Bordering the asphalt, 
Flanking the road, ..................................................... .......... Refrain 
Until reach whither. 
 
Simple life like that 
Leading a herd. 
On the roads of this wilderness. 

 
 
Final: 26:00 
22: 00 - https://www.youtube.com/watch?v=TZb5cCnjlP0 
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425 - Você define meus limites 
https://youtu.be/WOU3PnIqNfU 

 
Andava a toa pela vida, 
Vivendo pelo viver, 
Acumulando experiências, 
Sem rumo sem razão. 
 
Não havia limites, 
Muito menos contornos, 
Ao fluxo de minha existência, 
Que corria ao léu, 
Como águas de um rio. 
 
Mas de repente, 
Surgiu um leito de rio, 
Que serpenteava meu destino, 
Dando limite e direção. 
 
No breu do céu estrelado, 
Havia uma via láctea, 
Cercada de estrelas, 
Que me levava a você. 
 
Um cometa a deriva, 
Deixando um traço de luz, 
Cruzava o céu, 
Definindo o infinito. 
 
Mas estava tão distante, 
Que a única coisa que nos unia, 
Era o amor e a esperança, 
Que batia em meu coração. 
 
Seria só esperança, 
Uma certeza secreta, 
Que me sussurrava, 
No fundo do coração. 
 
Só podia ser, 
Ser um grande amor, 
Que o ultimo esticar, 
Da corda do arco, 
Levará a flecha do amor, 
Até você. 
 
A corda do arco, 
Que lhe toca o coração, 

https://youtu.be/WOU3PnIqNfU
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Que liga nossos destinos, 
Soa com a vibração desta canção. 
 
A corda do arco, 
Que liga nossos destinos. 
Você define meus limites. 
 

 
 
 
 
 
 

426 - You define my limits 
https://youtu.be/9e7IPk-sdg4 

 
I wandered through life, 
Living for living, 
Walking alone, 
Pointless and meaningless. 
 
There were no limits, 
Much less boundaries, 
To the flow of my existence, 
That ran wild, 
Like the waters of a drifting river. 
 
But suddenly, 
A riverbed appeared, 
That snakes my destiny, 
Giving limit and direction. 
 
In the pitch of the starry sky, 
There was a milky way, …………………………………………. Refrian 
Surrounded by stars, 
That led me to you. 
 
A drifting comet, 
Leaving a trace of light, …………………………………………. Refrian 
Crossed the sky, 
Defining the horizon. 
 
But you was so far away 
That the only thing that unites us, 
Was love and hope, 
That beat in my heart. 
 
It would just be hope 

https://youtu.be/9e7IPk-sdg4
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A secret certainty, …………………………………………. Refrian 
That whispered to me, 
Deep in the heart. 
 
Could only be, 
Be a great love, 
That the last stretch, …………………………………………. Refrian 
Of the hope of the bowstring, 
will take the arrow of love  
To you. …………… 
 
The bow string, 
That touches your heart, …………………………………………. Refrian 
That connects our destinies, 
Sounds like the vibe of this song. 
 
The bow hope, (rope) 
That connects our destinies. 
You define my limits. 

 
 
13:00 - https://www.youtube.com/watch?v=fuBsVD3KuhU 
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427 - Gladiarei com Você. 
https://youtu.be/dWxthspQ5-Q 

 
Estava sossegado em meu canto, 
Perambulando pela vida, 
Até que você apareceu no meu caminho, 
E mudou os rumos do meu destino. 
 
Seus olhos brilharam, 
Seus cabelos voaram, ............................................ Refrão 
Aos quatro ventos, 
E abriu-se em sorriso para mim. 
 
Como fosse dia de primavera, 
Como fosse o nascer do Sol, 
Mas poste uma barreira, 
Só para me atiçar. 
 
Você queria me atiçar, 
Pôs fogo no meu coração, 
Seus olhos fumegaram, 
No calor da paixão. 
 
Gladiarei com você, 
Quem com ferro fere, ........................................... Refrão 
Com ferro será ferida. 
Minha Querida  
 
Gladiarei com você, 
Quem planta ventania, ............................................... refrão 
Colhe tempestade. 
 
Na arena do amor, 
Cada suspiro arrancado, 
Cada sopro de vida, .......................................................... Refrão 
Alimenta a minha paixão. 
 
Cada ar exalado, 
Cada gota de suor escorrida, 
Põe mais tempero, .......................................................... Refrão 
Esquenta a relação. 
 
Arrancarei cada suspiro, 
Cada chama da paixão, .......................................................... Refrão 
Até forjar um grande amor. 
 
 

 

https://youtu.be/dWxthspQ5-Q
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428 - I will battle with you 
https://youtu.be/noKdr4QsOwc 

 
I was quiet in my corner, 
Wandering through life, 
Until you came in my way, 
And changed the course of my fate. 
 
Your eyes shined, 
Your hair flew 
To the four winds, …………………………………………..….. Refrain 
And she broke into a smile for me. 
 
As it was spring day, 
Like the sunrise, 
But post a barrier, 
Just to tease me. 
 
You wanted to tease me 
Set fire to my heart, 
His eyes smoked, 
In the heat of passion. 
 
I will battle with you, 
Who with iron hurts, .................................................... Refrain 
With iron you will be wounded. 
My dear. 
 
I will battle with you, 
Who plants the wind, ..................................................... Refrain 
Harvest storm. 
 
In the sand of love, 
Every breath taken away, 
Every breath of life, ............................................. ............. Refrain 
feeds my passion. 
 
Every breath exhaled, 
Every drop of sweat, 
Add more seasoning, ..................................................... .. Refrain 
Warm up the relationship. 
 
I'll take every breath, 
Every flame of passion, .......................................... Refrain 
Until forge a great love. 
 
 
 

https://youtu.be/noKdr4QsOwc
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429 - Qual seria sua melhor face? 
https://youtu.be/7Ll1UBl0sgw 

 
As faces mui belas; 
E as belas e suas faces; 
Faces tão comuns; 
Comuns como todas as faces. 
 
As faces bizarras; 
Como são bizarras todas as faces; 
Faces tão iguais; 
Iguais a todas as faces; 
 
As faces doces; 
Das vivencias prazerosas; 
As faces amargas; 
Amarga pelos desamores; 
 
Os sonhos e seus pesadelos; 
E a face dos pesadelos. 
As faces dos sonhos; 
Os sonhos e suas diversas faces; 
 
As faces dos sentimentos; 
Dos sentimentos verdadeiros; 
As faces da saudade; 
A saudade das experiências passadas; 
 
A face da vida dos pais; 
A vida dos pais na nossa face; 
A face do nosso par; 
A o par de nossa face. 
 
As diversas faces do amor; 
E o amor e suas diversas faces; 
A face da encarnação do amor; 
E o amor encarnado na face. 
 
A face do carinho; 
E o carinho na nossa face; 
A face da proteção; 
E a proteção de nossas diversas faces. 
 
 
A face da criação; 
E a criação com suas diversas faces; 
A face do acasalamento; 
E o acasalamento com suas diversas faces. 

https://youtu.be/7Ll1UBl0sgw
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A face das opções; 
E as nossas opções na nossa face; 
A face do sexo; 
E o sexo na nossa face. 
 

 
 

 

 

 

430 - What’s your Best face? 
https://youtu.be/0x0mgtRNNmA 

 
The bizarre faces; 
How bizarre are all the faces; 
Faces so alike; 
Equal to all faces; 
 
Very beautiful faces; 
Beauties and their faces; 
Faces so common; 
Common as are the faces. 
 
Faces of feelings; 
Of true feelings; 
Faces of longing; 
Missing experiences; 
 
The sweet faces; 
Of pleasurable experiences; 
The bitter faces; 
Bitter for lack of love; 
 
Faces of dreams; 
Dreams and their different faces; 
The dreams and their nightmares; 
And the face of nightmares. 
 
Face of the parents; 
Parents' lives on our face; 
Face of our pair; 
The half of our face. 
 
The face of affection; 
And the affection on our face; 

https://youtu.be/0x0mgtRNNmA
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Face of protection; 
And the protection of our many faces. 
 
The different faces of love; 
And love and its many faces; 
Face of love’s incarnation; 
And love incarnated in Face. 
 
Face of options; 
And our options in our face; 
Face of sex; 
And the sex on our face. 
 
Faces so different; 
Different like all faces; 
The world has many faces; 
The faces that make up the world. 
 
The faces of the views; 
The faces of delusion; 
The faces of rebellion; 
The faces of hope; 
The hope of understanding; 
Which results in communion; 
In the marriage of generations. 
 

 
In the style of “incomplete” melody 
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431 - Não Tente Mudar minha Opinião 
https://youtu.be/RZNUmf2jkJ4 

 
Não diga, 
Esse caminho não é para mim, 
Que seu amor  
É um fruto amargo. 
 
Não me diga, 
Que você não tem tempo, 
Que sua mente, 
Está em outro lugar. 
 
Não me diga, 
Que seu coração, 
Está ferido e gelado, 
Fechado em seu peito. 
 
Deixe minha alma entrar, 
Deixe meu amor aquecer seu coração, 
Experimente esta nova forma, 
Outra forma de viver. 
 
Outra forma de viver. 
Uma nova estrada no céu, 
Sobre as nuvens, 
Muito perto das estrelas. 
Venha ver as estrelas brilhar. 
 
Deus colocou a noite escura, 
Na sua vida, 
Para todos verem, 
Seu rosto brilhar. 
 
Deus colocou os dias ensolarados, 
Para iluminar as estradas, 
Para perfumar as flores 
que estão no seu caminho. 
Não tente mudar minha opinião. 
 
Não me diga, 
Que sua estrada não cruza os meus caminhos, 
Que seu carro não cabe na minha casa, 
Que minha voz não lhe toca mais. 
 
Minha voz está preza em meu peito, 
Esperando Por Você, 
Esperando você me tocar, 

https://youtu.be/RZNUmf2jkJ4
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Toque meu coração. 
 
Faça-me sonhar, 
Faça-me viajar, 
Faça-me voar no céu, 
Apenas esperando por você. 
 
Apenas esperando por você. 
Não tente mudar minha opinião. 
Don’t try to change my mind. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fuBsVD3KuhU&t=154s 
 

 
 
 

 

 

 

432 - Don’t try to change my mind 
https://youtu.be/DAatbwvPpI8 

 
Don’t say, 
That’s way is not for me, 
That your love, 
Is a bitter fruit. 
 
Don’t say to me, 
That you don’t have time, 
That your mind, 
Is in another place. 
 
Don’t say to me, 
That your heart, 
Is hurt and iced, 
Closed in your chest. 
 
Let my soul come in, 
Let my love warm your heart, 
Try this new way, 
Another way to live. 
 
Another way to live. 
A new road in the sky, 
Over the clouds, 
Very near the stars. 

https://youtu.be/DAatbwvPpI8
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God put the dark night, 
In your life, 
For all to see, 
Your face shines more. 
 
God put the sunny days, 
To shine the roads, 
To perfume the flowers  
that are in your way. 
Don’t try to change my mind. 
 
Don’t say to me, 
Your street don’t cross my road, 
Your car don’t fit in my home, 
That my voice doesn’t touch you anymore. 
 
My voice is hidden in my chest, 
Waiting for you, 
Waiting you touch me, 
Touch my heart. 
 
Make me dream, 
Make me travel, 
Make me fly in the sky, 
Just waiting for you. 
 
Just waiting for you. 
Don’t try to change my mind. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fuBsVD3KuhU 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fuBsVD3KuhU
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433 – A Felicidade Bate a tua Porta. 
https://youtu.be/j137cpplkmU 

 
A felicidade é uma coisa tão simples, 
Tão simples como o viver, 
Como o raiar do Sol, ....................................................... Refrão 
Como ouvir um pássaro a cantar. 
 
A Felicidade Bate a Porta, 
Toda vez que vê uma criança a sorrir, 
Toda vez que uma moça se por a dançar, 
Que uma música começar a tocar. 
Começar a lhe tocar. 
 
A Felicidade Bate a Porta, 
É só deixá-la entrar, 
Deixe-a entrar em seu coração, 
E fazer você feliz. ............................ bis 
 
É uma coisa tão simples, 
É um dog a te acariciar, 
Um senhor a te cumprimentar, .......................................... Refrão 
Uma senhora a agradecer, 
Uma criança a te acenar. 
 
A felicidade está em servir, 
Em compartilhar um momento, 
Mesmo tão fugaz, 
Na correria do dia a dia. 
 
Um sorriso contagiante, 
Um café bem passado, 
Um almoço bem preparado, 
Uma mousse de chocolate. 
 
A felicidade é uma coisa tão simples, 
Venha para cá compartilhar, 
Para deixar o seu cheirinho, 
O seu sorriso neste lugar. 
 
Deixe a sua criança 
No seu coração morar, 
Que ela vai lhe mostrar, ............................................ Refrão 
Que a felicidade mora bem perto, 
Bem perto do seu lar. 
É só se ligar. ........................... Bis 

 

 

https://youtu.be/j137cpplkmU
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434 - Happiness Knocks at Your Door. 
https://youtu.be/FcXphm1E1OQ 

 
Happiness is such a simple thing, 
As simple as living, 
Like the sunrise, 
As a moon sleeping, 
As to hear a bird sing. 
 
Happiness Knocks at the Door, 
Every time you see a child smiling, 
Every time a girl starts dancing, …………………………………….. Refrain 
Let a song start playing. 
Start touching you. 
 
Happiness Knocks at the Door, 
Just let her in 
Let her into your heart, 
And make you happy. ................................. bis 
 
It's such a simple thing, 
It's a dog caressing you, 
A gentleman greeting, .......................................... Chorus 
A lady to thank, 
A child waving at you. 
 
Happiness is in serving, 
In sharing a moment, 
Even so fleeting, 
In the rush of everyday life. 
 
A contagious smile, 
A well brewed coffee 
A well-prepared lunch 
A chocolate mousse. 
 
Happiness is such a simple thing, 
Come here to share, 
To leave your scent, 
Your smile in this place. 
 
Let your child  
live in your heart 
That he/she will show you  
that happiness lives very close, 
Very close to your home. 
Just be aware. 

  

https://youtu.be/FcXphm1E1OQ
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435 - Cangaceira maligna vai comer na minha mão 
https://youtu.be/uP5ZnF-ZrXI 

 
Etah Cangaceira maligna! Mulher maravilhosa! 
Enfeitiçou os corações, 
Virou a cabeça dos homens, 
Destruiu muitos sonhos e amores. 
 
Cangaceira maligna! Fascinou multidões. 
Roubo todos os amores, 
Não sobrou para mais ninguém, ..................................................... refrão 
Até de Joãozinho amor de Jerusa ela roubou. 
 
Aquela filha do Demo, 
Roubou toda beleza e formosura, 
E com aqueles trejeitos e voz, 
Voz de sereia arrastando multidões. 
 
Filha do Demo, 
Pura beleza e formosura, ........................................... Refrão 
Voz de sereia, 
Arrastando multidões. 
 
Ela saiu arrastando multidões, 
E os homens doidos, 
Saíram cantando e dançando, 
Hipnotizados por aquele baião. 
 
Hipnotizados por aquele baião, 
Todos os homens, 
Saíram arrastando pé, ..................................................... refrão 
Arrastando o pé atrás do baião. 
 
Mas ela nem atina, 
Que chamou a atenção, ......................................... refrão 
Que provocou a ira de Ezequiel!  
Irmão de Jerusa, 
 
Ela provocou a fúria de Ezequiel, 
Nem o amor e o perdão de Jerusa, 
Nem as orações para Santo Antonio, 
Livrarão Cangaceira da vingança de Ezequiel. 
 
Ezequiel fez promessa a São Damião (Santana) 
Para que este o inspirasse, 
Para que este compusesse, 
Uma melodia a cada dia, 
Cada manhã ao altar de Santo Antonio, 

https://youtu.be/uP5ZnF-ZrXI
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Até que Cangaceira Maligna, 
Sucumbisse ao seu amor. 
 
Cangaceira maligna vai comer na minha mão  
Cangaceira maligna vai comer na minha mão  
Vou rezar para Santo Antonio, 
Pagar promessa pra São Damião, 
Até rasgar desta mulher, o coração. 
Eu vou partir ao meio, 
O seu coração. 
 
{Rezar para Damião para voz soltar, 
Rezar para Santo Antonio para ela casar} 
 
Ezequiel cumpriu promessa, 
Arrumou e tocou o acordeão, 
Tocou como um nobre bardo, 
Cada dia e cada noite, 
Até que Cangaceira Maligna, 
Adoçou o coração. 
 
Hoje Cangaceira Maligna, 
Vive em um sonho acordado, 
Ouvindo e amando, 
Beijando a mão de Ezequiel. 
 

 

 

 

  



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

627 
 

436 - Evil country girl will eat out in my hand 
https://youtu.be/Q4YnBEgG_-g 

 
Etah Evil Country Girl! Wonderful woman! 
Enchanted the hearts, 
She turned men's heads, 
She destroyed many dreams and loves. 
 
She fascinated crowds. 
Steal all the loves, 
There's nothing left for anyone else, ...................................... Chorus 
She even stole from Adham  
The love of Rachel. 
 
That devil's daughter, 
She stole all beauty and grace, 
And with those mannerisms and voice, 
Siren voice dragging crowds. 
 
Demo's Daughter, 
Pure grace and beauty, .......................................... Chorus 
Mermaid voice, 
Dragging crowds. 
 
She went out dragging crowds, 
And the mad men  
Went out singing and dancing, 
Hypnotized by that song 
 
Hypnotized by that song, 
All the men  
Left dragging their feet, ...................................... Chorus 
Dragging his foot behind the song. 
 
But she doesn't even realize  
That she caught the attention, ............................................ Chorus 
Which provoked the wrath of Ezekiel! 
Rachel's brother, 
 
She provoked Ezekiel's fury, 
Nor the love and forgiveness of Rachel , 
Nor the prayers to Saint Anthony, 
They will free Country girl  from Ezequiel's revenge. 
 
Ezekiel made a promise to San Damiano 
To inspire him, 
For him compose, 
A melody every day, 

https://youtu.be/Q4YnBEgG_-g
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Every morning at the Saint Anthony’s chantry, 
Until Devil Country girl , 
Succumb to his love. 
 
Evil country girl  will eat out of my hand 
Evil country girl  will eat out of my hand 
I will pray to San Antonio, 
Pay promise to San Damiano, 
Till this woman's heart is ripped apart. 
I will break in half, 
Her heart. 
 
Ezekiel fulfilled his promise, 
He arranged and played the guitar, 
He played like a noble bard, 
Every day and every night, 
Until Devil Country girl , 
Sweetened the heart. 
 
Today Devil Country girl , 
Live in a waking dream, 
Listening and loving, 
Kissing Ezekiel's hand. 

 
1:14:30 - https://www.youtube.com/watch?v=fuBsVD3KuhU&t=3613s 
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437 - Nuvens disformes brincam de te imitar. 
https://youtu.be/J-fvEauaYcc 

 
Mais uma noite enluarada, 
Ouvindo as cigarras a cantar, 
As nuvens a bailar, ............................................... Refrão 
E as estrelas a cintilar. 
 
Mas estou sem você, 
Em mais essa jornada, 
Nessa cavalgada, 
Rumo ao fundo deste sertão. 
 
Deitado na rede, 
Debaixo desta árvore, 
A balançar ao sabor do vento, 
Esperando o sono chegar. 
 
Nuvens disformes, 
Brincam de moldar, 
A sua bela face, .................................................... Refrão 
No breu da noite. 
 
Olho para lá e para cá, 
Tento fechar os olhos, 
Mas você insiste, 
Em não me abandonar. 
 
Sonho meio acordado, 
Ao ver sua imagem espelhada, 
Nas estrelas do firmamento, 
Não me deixando cochilar. 
 
Bate uma tremenda saudade, 
Lembro que não a terei, 
Para dividir o café matinal, 
Nem para aquecer o meu peito. 
 
Acordarei mais cedo, 
Para ficar a alisar, 
Égua branca no cabresto, 
Como fosse você. 
 
Mais uma noite enluarada, 
Ouvindo as cigarras a cantar, 
As nuvens a bailar, ............................................... Refrão 
E as estrelas a cintilar. 
 

https://youtu.be/J-fvEauaYcc
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Mas o que fazer, 
Só me resta seguir em frente, 
Atingir o meu destino, 
E esperar a hora de voltar. 
 
Nuvens disformes, 
Brincam de moldar, 
A sua bela face, .................................................... Refrão 
No breu da noite. 
 

 
 
 

 

 

438 - Shapeless clouds play at imitating you. 
https://youtu.be/74-jpaNb6hw 

 
Another moonlit night, 
Listening to the cicadas singing, 
Dancing clouds, ………………………………………………… refrain 
And the stars twinkling. 
 
But I'm without you, 
On this journey, 
On this ride, 
Towards the bottom of this wilderness. 
 
Lying in a hammock, 
Under this tree, 
Swaying in the wind, 
Waiting for sleep to come. 
 
Shapeless clouds, 
Play mold, 
Your beautiful face, ...................................................... ....... Chorus 
In the dark of night. 
 
I look here and there, 
I try to close my eyes, 
But you insist, 
In not abandoning me. 
 
Half awake dream, 
Seeing your mirror image, 
In the stars of the sky, 

https://youtu.be/74-jpaNb6hw
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Not letting me nap. 
 
I miss tremendously, 
I remember that I won't have you, 
To share morning coffee, 
Not even to warm my chest. 
 
I will wake up earlier, 
To stay smooth, 
White mare on halter, 
As were you. 
 
Another moonlit night, 
Listening to the cicadas singing, 
The dancing clouds ............................................................. .. Chorus 
And the stars twinkling. 
 
But what to do 
I just have to keep going, 
Reach my fat, 
And wait for the time to come back. 
 
Shapeless clouds, 
Play mold, 
Your beautiful face, ...................................................... ....... Chorus 
In the dark of night. 
 

 
15:30 - https://www.youtube.com/watch?v=Wh5a4kKkAIc 
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439 - Maria Eduarda! A Vida é Bela. 
 
 

Oh Maria Eduarda! Oh Dudinha! 
A vida é bela, 
Tudo bem se quer ficar amuada, 
Os dias são mesmo assim. 
 
Alguns dias são cinzas, 
Alguns dias ensolarados, 
Às vezes chove, 
Às vezes eu te beijo. 
 
Oh Maria Eduarda! 
A vida é bela! 
O Sol brilha do outro lado, 
Do outro lado de você. 
 
Há somente trevas, 
Há somente escuridão, 
Somente tristeza neste caminho. 
Cuidado! Cuidado Oh Maria Eduarda!  
 
Escute minha voz, 
Saia deste túnel, 
Ouça a minha voz, 
Siga o meu coração. 
 
Oh Maria Eduarda! Oh Dudinha! 
O Sol brilha do outro lado, 
Precisa ir até o fim, 
Para mudar de direção. 
 
Oh Maria Eduarda! 
Deve seguir em frente, 
Para achar outra trilha, 
Uma segunda chance, 
Um outro caminho. 
 
Alguns dias são cinzas, 
Alguns dias ensolarados, 
Às vezes chove, 
Às vezes eu te beijo. 
 
A vida é mesmo assim. 
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440 - Caroline! The life is very fun 
https://youtu.be/XGraSQXrlJs 

 
Oh Caroline! Oh Caroline!  
The life is very fun, 
Fine, you can stay cumbersome, 
The days are like that. 
 
Some days is green, 
Some days are shine, 
Some days are raining, …………………………………………….. refrain 
Some days I kiss you. 
 
Oh Caroline!  
The life is very fun, 
The Sun rises in the other side, 
In the other side to you. 
 
The light is in the other side, 
There is only darkness, 
Only sadness in this way, 
Danger Caroline! Danger! 
 
Listen my voice, 
Get out of this tunnel, ………………………………………………….. Refrain 
Follow my heart, 
Follow my voice. 
 
Oh Caroline! Oh Caroline!  
The Sun runs in the other way, 
You must go at the end, 
To take another way, 
 
Oh Caroline! 
You should go ahead, 
To find another way, 
A second chance, 
A second way. 
 
Oh Caroline! Oh Caroline! 
Some days is green, 
Some days are shine, 
Some days are raining, 
Some days I kiss you. 
 

 

 

https://youtu.be/XGraSQXrlJs
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441 - Seja sensível Maria Eduarda 
 

 
Maria Eduarda! Sou um homem simples. 
Tentando criar duas garotas, 
Com todo o meu amor. 
Maria Eduarda você atravessou o caminho. 
 
Tem que ser mais sensível, 
Com os sentimentos alheios, 
Sua irmã está em prantos, 
Chorando na cama. 
 
Maria Eduarda! O Sol brilha para todos, 
Não queria o que não é seu, 
Raquel é sua melhor amiga, 
Sua irmã de coração. 
 
Algum dia um garoto irá aparecer, 
Um adorável garoto só para você, 
Até este dia, 
Deixe Raquel viver. 
 
Veja quem está do seu lado, 
Quem lhe ama, 
Você é uma linda garota, 
Muitos garotos desejam amá-la. 
 
Seja sensível Maria Eduarda, 
Sensível com outros sentimentos, 
Cuidadosa com outros amores, 
Cuidadosa com a vida. 
 
Maria Eduarda! O Sol brilha para todos, 
Abra as portas do seu coração, 
Deixe o Sol entrar, 
Seja feliz. 
 
Maria Eduarda! O Sol brilha para todos, 
O destino lhe está chamando, 
A estrada do destino está lhe convidando, 
Vá Maria Eduarda. Vá. 
 
A estrada do destino está coberta de flores, 
Flores da primavera, 
Que enfeitam o dia, 
E perfumam a noite. 
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O Sol brilha para todos. 
 

 

 

 

 

442 - Be Careful Caroline 
https://youtu.be/IeluWs55dtc 

 
I’m a simple country man, 
Trying growing two girls, 
With simple means, 
Caroline you cross the line. 
 
You must be more careful 
Careful with other feelings, 
Your sister are in the bed, 
Crying in the bed. 
 
Caroline! The sun shine to every one, 
Don’t want what is not yours, 
Rachel is your best friend, 
Is your love sister. 
 
Some day a boy will appear, 
A lovely boy to you, 
Until this day, 
Left Rachel live. 
 
See what is by your side, 
Who love you, 
Your are a beautiful girl, 
A lot of boy wants date with you. 
 
Be Careful Caroline 
Careful with other feelings, 
Careful with loves you, 
Careful with life. 
 
Caroline! The sun shine to every one, 
Open the doors of your heart, 
Let the sun enter, 
You should be happy. 
 
Caroline! The sun shine to every one, 
The destiny is calling you, 

https://youtu.be/IeluWs55dtc
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The fortune street is calling you, 
Go Caroline! Go Caroline. 
 
The fortune street is covered with flowers, 
Spring flowers; 
That colored in the morning, 
And smelled in the night. 
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443 - O Amor é uma coisa simples 
V1 - https://youtu.be/-aT7Z3dVaT0 (MPB) 

(sertanejo v2 - https://youtu.be/Y4T3UF8IsOo) 
 
Quando somos jovens, 
Necessitamos de tão pouco, 
Acreditamos mais do que pensamos, 
Vivemos mais do que precisamos. 
 
O tempo vai fluindo, 
Os dias de sol, ………………………………………………..……….. Refrão 
Passam mais rápido, 
Do que os dias chuvosos. 
 
Queremos uma ou duas coisas. 
Sonhamos com muita coisa, 
Coisas que não podemos segurar 
Com as mãos. 
 
Conforme o tempo passa, 
Fazemos algo, 
Amamos alguém, ……………………………………………….. Refrão 
E os dias vão ganhando significado. 
 
Os dias vão passando, 
Como as folhas voam ao vento. 
À medida que as pessoas passam, 
Pela janela de um carro. 
 
Mas as boas lembranças, 
Vão conosco, 
Como a bagagem de um carro, 
Como um caroneiro em nossa vida. 
 
Baby! My Lady. 
O amor é uma coisa simples, 
É tão simples que algumas vezes, 
Não acreditamos, 
Que merecemos vivê-la. 
Você merece vivê-la. 
 
Baby! My lady. 
Deixe-me te amar. 
Me deixe te fazer feliz, 
Envie-me para o céu. 
Meu amor me faça voar. 
 
Os dias vão passando, 
Como as folhas voam ao vento. 

https://youtu.be/-aT7Z3dVaT0
https://youtu.be/Y4T3UF8IsOo
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À medida que as pessoas passam, 
Pela janela de um carro. 
 
Baby! My lady. 
O tempo está voando, 
O mundo está girando, ……………………………………………….. Refrão 
Ainda espero por você. 
 
Ainda estou esperando por você. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uzniKVHVRuk 
 
 

 

 

 

444 - Love is a simple thing 
https://youtu.be/CvGTFgO6fzo 

 
When we are young, 
We ask a few, 
We believe more than think, 
We live more than need. 
 
Time is going down, 
The sun days, ………………………………………………..……….. Refrain 
Pass quickly,  
Than rained days. 
 
We want one or two thing. 
We dream with a lot of thing, 
Things we can't hold 
In one hand. 
 
As time goes by, 
We make something, 
We love someone, ……………………………………………….. Refrain 
And the days  
are gaining meaning. 
 
The days are passing, 
As the leaves fly in the wind. 
As the people pass, 
Trough the car’s window. 
 
But the good memories, 
Came with us, 
As the car baggage, 
As a hitchhiker in our life. 

https://youtu.be/CvGTFgO6fzo
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Baby! My lady. 
Love is a simple thing, 
Is so simple that some times, 
We don’t believe, 
That we deserve live it. 
You deserve live it. 
 
Baby! My lady. 
Let me love you. 
Let me make you happy, 
Send me to the sky. 
My love send me to the sky. 
 
Time is going down, 
The sun days, ……………………………………………….. Refrain  
Pass quickly  
Than rained days. 
 
Baby! My lady. 
Time is flying, 
The world is swing, ……………………………………………….. Refrain 
And I still wait for you. 
 
I’m still waiting for you. 
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445 - Por um fio de Cabelo 
https://youtu.be/XXYvfIHR03c 

 
Foi por causa de um fio de cabelo, 
Mais longo que o meu pescoço, 
Preso ao meu casaco, 
Que armou aquela confusão. 
 
Pode ter vindo pela janela, 
Pode ter sido trazido pelo vento, 
Ou ficado no cumprimento, 
A transformou em furacão. 
 
Calma meu amor! 
Muita calma meu amor! 
 
Era um fio de cabelo preto, 
De cabelo cacheado, 
Preso ao meu pescoço, 
A fez perder a cabeça. 
 
Para que todo este alvoroço, 
Para que esta tempestade. 
Por um fio de cabelo, 
Pôs fim ao relacionamento. 
 
Não enxergava meus dengos, 
Não via como a amava, 
Mas via o fio de cabelo preto, 
Preso ao meu pescoço. 
 
Não enxergava mais nada, 
Só queria reparação, 
Não me via a sua frente, 
Só enxergava o fio de cabelo. 
Preso ao meu pescoço. 
 
Foi por causa de um fio de cabelo, 
Mais longo que o meu pescoço, ..................................... Refrão 
Preso ao meu casaco, 
Que armou aquela confusão. 
 
Mas não tem problema não, 
Amanhã vou levá-la para aquele almoço, 
Comprar aquele perfume, 
Fazer amor é muito melhor, 
Quando feito depois da tempestade. 
 

https://youtu.be/XXYvfIHR03c
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Vou dar o troco, 
Vou pô-la de molho, 
Deixá-la no gelo da cama, 
Para puxá-la devagarzinho. 
 
Mas não tem problema não, 
Que amor é muito melhor, 
Quando feito depois da tempestade. 

 
 

 

 

 

446 - Because a little hair 
https://youtu.be/F0Ll-jJf00Y 

 
It was because of a hair, 
Longer than my neck, 
Stuck to my coat, ……………………………………………………. Refrain 
That she made that mess. 
 
May have come through the window, 
May have been brought by the wind, 
Or stayed in greet, 
Turned her into a hurricane. 
 
Little hurricane my love, 
Little hurricane my love, 
 
It was a strand of black hair, 
Curly hair, 
Stuck around my neck, 
Made her lose the mind. 
 
So that all this fuss, 
For this storm. 
For a hair, 
Ended the relationship. 
 
Didn't see my comforts, 
Didn't see how I loved her, 
But saw the black hair, 
Stuck around my neck. 
 
Couldn't see anything anymore, 
Just wanted a fix 

https://youtu.be/F0Ll-jJf00Y
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Didn't see myself in front of her, 
Could only see the hair. 
Stuck around my neck. 
 
It was because of a hair, 
Longer than my neck, ………………………………………. Refrain 
Stuck to my coat, 
That made that mess. 
 
But no problem, 
Tomorrow I'll take her to that lunch, 
Buy that perfume, 
Make love is much better, 
When done after the storm. 
 
I will give change, 
I will soak her, ……………………….………………………………………. Refrain 
Leave her on the ice of the bed, 
Finally pull her slowly. 
 
Little hurricane my love. 
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447 - Vou sussurrar ao seu ouvido 
https://youtu.be/uau6t8oHM0I 

 
Tenho coisas a lhe dizer, 
Que só posso confessar, 
Colado ao seu rosto, 
Falar ao seu ouvido, 
O que os deuses do amor, 
Sussurram a minha mente. 
 
Vou sussurrar ao seu ouvido, 
Palavras de amor, 
Que a deusa Vênus, 
Rabiscou no céu estrelado. 
 
Tenho coisas a lhe dizer, 
Que só posso proferir, ......................................................... Refrão 
Estando colado junto ao seu corpo, 
Olhando diretamente para o seu rosto. 
 
Coisas que só tem sentido, 
Estando dentro do seu corpo, ..................................................... Refrão 
Olhando fundo nos seus olhos, 
Vendo o tempo passar. 
Não deixe o tempo passar. 
 
Vou sussurrar ao seu ouvido, 
O quanto te amo, 
Naquele lapso de tempo, .......................................................... Refrão 
Que não termina mais. 
 
Um ato de amor, 
Perdido na eternidade, ..................................................... Refrão 
Sem começo e nem fim, 
Mas eternamente presente. 
 
Um ato de amor, 
Oculto em quatro paredes, ..................................................... Refrão 
Velado debaixo de lençóis, 
Quando estamos a sós. 
 
Vou sussurrar ao seu ouvido, 
Coisas que lhe tenho a dizer, ..................................................... Refrão 
Que só fazem sentido, 
Quando estou colado ao corpo seu. 
 
Um gesto de amor, 
Uma forma de acariciar, 

https://youtu.be/uau6t8oHM0I
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Uma forma de te beijar, 
Um jeito de te olhar, 
Que só fazem sentido, 
Quando estou com você. 
 
Vou sussurrar ao seu ouvido, 
Coisas que lhe tenho a dizer, 
Coisas que tenho vergonha de dizer. ............................ Refrão 
Veladas sob o véu dos seus cabelos. 
 
Vou sussurrar ao seu ouvido, 
Coisas que lhe tenho a dizer, 

 
 
1:23:30 - https://www.youtube.com/watch?v=fuBsVD3KuhU&t=5025s 
 

 

 

 

 

448 - I will whisper in your ear 
https://youtu.be/41ygMwTPLr8 

 
I have things to tell you, 
That I can only confess, 
Bind to your face, 
Speak in your ear, 
That the gods of love, 
Whisper in my mind. 
 
I will whisper in your ear  
Words of love, 
That the goddess Venus  
Wrote in the starry sky. 
 
I have things to tell you, 
That I can only say, ................................................... ........... Refrain 
When I'm bind to your body, 
Looking straight into your face. 
 
Things that only make sense  
When inside your body, . ............................................. ........... Refrain 
Looking deep into your eyes, 
Watching time go by. 
Don't let time pass. 

https://www.youtube.com/watch?v=fuBsVD3KuhU&t=5025s
https://youtu.be/41ygMwTPLr8
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I will whisper in your ear  
How much I love you, ..................................................... ........... Refrain 
In that lapse of time  
That never ends. 
 
An act of love  
Lost in eternity, ......................................................... ........... Refrain 
No beginning and no end, 
But eternally present. 
 
An act of love  
Hidden in four walls, ................................................... ............ Refrain 
Veiled under sheets, 
When we're alone. 
 
I will whisper in your ear  
What I have to say, .................................................................. Refrain 
That only make sense, 
When I'm bound to your body. 
 
A gesture of love, 
A way to fondle, 
A way to kiss you, 
A way of looking at you 
That only make sense, 
When I'm with you. 
 
I will whisper in your ear, 
Things I have to say to you, 
Things I'm ashamed to say. .................................................... Refrain 
Veiled under the veil of your hair. 
 
I will whisper in your ear, 
Things I have to say to you, 
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449 – Baby! Dê um passo para trás. 
https://youtu.be/5-qnXi1ZxZ8 

 
Amor! Dê um passo para trás. 
Reconsidere sua decisão. 
Deixe a cabeça esfriar, 
Não somos perfeitos, não, não, não 
Temos muito que viver, .................................................. Refrão 
Viver para você, 
Viver para mim, 
Viver para nós. 
 
Amor! Dê um passo para trás. 
A vida é como uma valsa, 
Temos que andar 
Dois pra lá,   
Dois para cá, 
E cuidado para não pisar, 
Não pisar no meu pé. 
 
Seu lugar é aqui, 
Aqui perto de mim, 
Junto ao meu coração, 
Olhar no olhar. 
 
Reconsidere sua decisão. 
Venha ficar bem perto, 
Bem perto de mim, 
Colado ao corpo meu. 
 
Deixe a cabeça esfriar, 
Não somos perfeitos, .............................................. Refrão 
Temos muito que viver, 
Temos muito que aprender, 
Temos muito que nos amar. 
 
Baby! Baby meu amor! 
Seu lugar é perto de mim, 
Lady! Meu amor! 
Deixe seus olhos brilhar, 
Brilharem como o sol brilha, 
Depois da chuva e da tempestade. 
 
Deixe a cabeça esfriar, 
Não somos perfeitos, ............................................. Refrão 
Temos muito que viver, 
Temos muito que aprender, 
Muito que nos amar. 

https://youtu.be/5-qnXi1ZxZ8
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Temos muito que nos amar. 
 

 
10:00 - https://www.youtube.com/watch?v=Q632d8DkL04&list=RDQMPX-kWV21KMo&start_radio=1 
 
 

 

 

 

 

450 - Baby! Take a step back 
https://youtu.be/uJlDCCzBUjQ 

 
Baby! Take a step back  
Bethink your decision  
Let your head cool down, 
We are not perfect, 
We have a lot to live for, 
Live for you, 
Live for me. 
Live for us. 
 
Baby! Take a step back! 
Life is like a waltz, 
We have to walk 
Two over there 
Two to here, 
And be careful not to step, 
Don't step on my foot. 
 
Your place is here, 
Here next to me, 
Next to my heart, …………………….. Refrain 
Close to my eyes. 
 
Bethink your decision,  
Come get very close, 
Very close to me, 
Glued to my body. 
 
Let your head cool down, 
We are not perfect, 
We have a lot to learn, ……………….Refrain 
We have a lot to live for, 
We have a lot to love. 

https://youtu.be/uJlDCCzBUjQ
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Baby! Baby my love! 
Your place is close to me, 
Lady! Baby my love! 
Let your eyes shine, 
Shine as the sun shine, 
After a rainy day. 
 
Let your head cool down, 
We are not perfect, 
We have a lot to learn, …………….. Refrain 
We have a lot to live for, 
We have a lot to love. 
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451 - No momento exato nos olhos 
https://youtu.be/r4VjtB-5LQk 

 
Desde o momento em que a vi, 
Que avistei pela primeira vez, 
Tive aquela certeza, 
Que meu coração adoeceria, 
Até que meus lábios, 
Se encontra-se aos seus. 
 
No momento exato, 
Em que me olhaste de soslaio, 
Que encolheste os ombros, 
Escondestes as mãos. 
 
Sabia que era mutuo, 
Que os nossos corações, 
Batiam em sintonia, 
Na mesma melodia, 
Daquela canção. 
 
Que a vida só seria uma sinfonia, ....................................... Refrão 
Se juntarmos o meu corpo ao seu. 
 
Real são seus olhos 
Os meus iluminados 
Caminham com a luz da cidade  
A lua passa abatida 
Estrelas vão aos poucos, 
Se pondo no horizonte. 
 
O momento exato dos olhos  
Em um lustre antigo 
Iluminando a cama, 
Deixando transparecer, 
Toda a beleza de sua nudez. 
 
Que a vida só seria uma sinfonia, ....................................... Refrão 
Se juntarmos o meu corpo ao seu. 
 
No momento exato, 
Que a olho nos olhos, 
Que roubo um sorriso, 
Que me leva ao infinito, 
Junto ao corpo seu. 
 

------------------------ 12/09/2022 --------------------------------- 
Baseado em poesia de Bebel Ruriz 

https://youtu.be/r4VjtB-5LQk
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Best - https://www.youtube.com/watch?v=GJfhfbGjwy8 
 

 

 

 

452 - At the exact moment in the eyes 
https://youtu.be/tsp_uBsojmY 

 
From the moment I saw you, 
For the first time, 
I was sure, 
That my heart would get sick, 
Until my lips, 
Meet yours lips. 
 
At that exact moment, 
In which you looked at me sideways, 
That you shrugged your shoulders, 
And hid your hands. 
 
When you looked at me sideways, 
I knew it was mutual, ……………………………………………………. Refrain 
That our hearts, 
Beat in sync, 
In the same melody, 
From that song. 
 
That life would only be a symphony, 
If we join my body to yours. ………………………………………. Refrain 
 
Real are your eyes 
My enlightened 
Walk with the city light 
The moon passes down 
Stars go slowly, 
Setting on the horizon. 
 
The exact moment of the eyes 
In an old chandelier 
Lighting the bed, 
Letting it show, 
All the beauty of your nakedness. 
 
That life would only be a symphony, 
If we join my body to yours. ………………………………………. Refrain 
 

https://youtu.be/tsp_uBsojmY
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At the exact moment, 
That I look you in the eyes, 
I steal a smile, 
That takes me to infinity, 
Next to your body. 

 
------------------------ 12/09/2022 --------------------------------- 
Based on poetry by Bebel Ruriz 
 
Back melody - https://www.youtube.com/watch?v=iuEtx8zGhOI&list=RDQMSoJysi-D5B8&index=11 
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453 - Sobre um penhasco a beira mar 
https://youtu.be/yoRUdPclMc0 - Versão MPB 

 
Sobre um penhasco a beira mar, 
Observando o vir e o devir, 
Das ondas que batem nos rochedos, 
Tentando dar nova forma, 
Ou definir novos contornos, 
A vida dos amantes. 
 
Observando o Sol se afastar, 
Ao longo do horizonte, 
Indo em direção ao ocaso, 
Ao seu leito diário de sono. 
 
Vendo o mar levar, 
Caravelas ao sabor do vento, 
Trazendo barcos pesqueiros, 
Vendo pessoas pela orla a caminhar. 
 
Vendo uma senhora sonolenta, 
Um senhor a passear, 
Um casal a enamorar, 
Crianças a brincar. 
 
A observar uma bela moça, 
Meio longe, distraída, 
Absorta em pensamentos, 
Mas com belos contornos. 
 
Com face rosada, 
Pelo Sol iluminada, 
Ombros levemente morenos, 
Brilhando aos raios de Sol. 
 
Uma caravela desliza ao longe, 
Combinando com seu chapéu, 
O azul celeste realçando seus olhos, 
O brilho das águas rivalizando, 
Rivalizando com seu doce sorriso. 
 
Vejo seu vestido, 
Desfraldar ao sabor do vento, .................................................. Refrão 
A trazendo em minha direção. 
 
Desço ao calçadão, 
Acerto o passo em sua direção, 
Seguro as suas mãos. 

https://youtu.be/yoRUdPclMc0
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Deixo a brisa me levar, 
Pelas correntezas da paixão, 
Pelo calor do amor, ........................................................... Refrão 
Sem limites, sem razão. 
 
Com a única lógica, 
De navegar em novos mares, 
Sob novos ventos, ............................................................ Refrão 
Sob sua inspiração. 
 
Navegar em novos mares, 
Sob novos ventos, ........................................................... Refrão 
Sob sua inspiração. 
 
Observo uma caravela a deslizar 
Vejo seu vestido, 
Desfraldar ao sabor do vento, 
A trazendo em minha direção. 
 

------------------------------ 14/09/2022 ------------------------------------------------ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vyL11Z-v180 
há uma versão Alá Madredeus 
 

 

 

 

 

454 - On a cliff by the sea 
https://youtu.be/rB1IJ2AdHfA 

 
On a cliff by the sea, 
Watching the coming and the becoming, 
Of the waves that crash on the rocks, 
Trying to reshape, 
Or define new contours, 
To the Lovers life. 
 
Watching the sun go away, 
Over the horizon, 
Heading towards the sunset. 
 
Seeing the sea, 
Take boats in the wind, 

https://youtu.be/rB1IJ2AdHfA
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Bringing fishing boats, 
Seeing people walking along the shore. 
 
Seeing a sleepy lady, 
A gentleman walking, 
A couple falling in love, 
Children playing. 
 
Watching a beautiful girl, 
A little far away, distracted, 
Absorbed in thoughts, 
But with beautiful contours. 
 
With a rosy face, 
By the sun lit, 
Slightly brown shoulders, 
Shining in the sun's rays. 
 
A sailboat glides in the distance, 
Matching your hat, 
The sky blue highlighting your eyes, 
The glow of the rivaling waters, 
Rivaling her sweet smile. 
 
I see your dress 
Unfurl in the wind, 
Bringing her towards me. 
 
I go down to the boardwalk, 
I take the step towards her, 
I hold she hands. 
 
I let the breeze take me, 
By the currents of passion, 
By the warmth of love, 
No limits, no reason. 
 
With the only logic, 
To sail on new seas, 
Under new winds, 
Under your lights. 
 
Sail on new seas, 
Under new winds, 
Under your lights. 

 
41:00 - https://www.youtube.com/watch?v=TZb5cCnjlP0&t=945s 
https://www.youtube.com/watch?v=78H5FOvrImA 
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455 - Sei! Simplesmente sei, 
https://youtu.be/yw0YgLwG_-Y 

 
Sei que me olhas, 
Que pensas em mim, 
Mas não me dá uma brecha, 
Ou mostra um caminho. 
 
Sei que sentes o mesmo, 
Que tens os mesmos anseios, 
Os mesmos medos, 
Quero sonhar o mesmo sonho. 
 
Sei que me amas, 
Compartilhar o mesmo carinho, ................................... Refrão 
Percorrer o mesmo caminho, 
Deixe-me lhe roubar um olhar. 
 
Sei! Simplesmente sei, 
São tão simples, 
As coisas do coração, .............................................. Refrão 
Que me levam em tua direção. 
 
Sei! Simplesmente sei, 
Os caminhos que me levam ao teu coração, 
Mas há uma porteira, 
Que não me deixa entrar, .............................................. Refrão 
Enquanto não abrir a porta, 
Não poderei te amar. 
 
Sei! Simplesmente sei, 
Tão perto e tão distante, .............................................. Refrão 
Este medo bobo, 
De se entregar. 
 
É tão real! 
O sonho pode ser real? .............................................. Refrão 
É tão perfeito! 
A vida pode ser perfeita? 
 
Sei! Simplesmente sei, 
Seu jeito de olhar, 
De estar presente, 
E ao mesmo tempo em outro lugar. 
 
Sei! Simplesmente sei, 
O sonho pode ser real, 
A vida pode ser perfeita, 

https://youtu.be/yw0YgLwG_-Y
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É só tentar. 
 
É só tentar, 
É só se lembrar do Sol raiar, 
Do odor das flores ao desabrochar, 
Dos pássaros a cantar. 
 
Sei! Simplesmente sei, 
São tão simples, 
As coisas do coração, .............................................. Refrão 
Que me levam em tua direção. 

 
 
Dusty Road music- 7:10 - https://www.youtube.com/watch?v=UCbEch9N1Nw 
 
 
 
 
 
 
 
 

456 - I Know! I Just know 
https://youtu.be/E0L7K4d-ZAQ 

 
I know! The way you look at me, 
That you think of me, 
But don't give me a break, 
Or show a way. 
 
I know you feel the same, 
That you have the same fears, 
The same yearnings, 
I want to dream the same dream. 
 
I know you love me 
Sharing the same affection, ................................... Refrain 
Walk the same path, 
Let me steal you a look. 
 
I know! I just know, 
Are so simple 
The things of the heart, ..................................................... Refrain 
That lead me towards you. 
 
I Know! I just know, 
The paths that lead me to your heart, 
But there's a gate, 

https://youtu.be/E0L7K4d-ZAQ
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That won't let me in, ……………………………………………………. Refrain 
Until you open the door, 
I won't be able to love you. 
 
I know! I just know, 
So close and so far, .......................................................... .. Refrain 
This silly fear  
Of giving in. 
 
It's so real! 
Can the dream be real? ................................................... Refrain 
It is so perfect! 
Can life be perfect? 
 
I Know! I just know, 
Your way of looking, 
To be present, 
And at the same time elsewhere. 
 
I know! I just know, 
The dream can be real, 
Life can be perfect, 
Just try. 
 
Just try, 
Just remember the sunrise, 
The leaves changing colors,  
Making Know the fall time, 
The birds singing. 
 
I Know! I just know, 
Are so simple 
The things of the heart, ..................................................... Refrain 
That lead me towards you. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UCbEch9N1Nw 
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457 - O Mundo é mais que um mero negócio 
https://youtu.be/jn6Qb5-_xnc 

 
Na estrada da vida, 
Cada passo é um novo caminho, 
Em direção ao futuro, 
Em direção à felicidade. 
 
Em alguns momentos, 
Em certos dias, 
Precisamos por os pés, 
Sobre o solo, 
Sobre a Terra. 
 
O Mundo é muito mais,  
Que um mero negócio, 
Que uma negociata, 
Em frente de uma tela. 
 
Na estrada da vida, 
Nem tudo são flores, .................................................. Refrão 
Nem tudo são pedras, 
Mas tudo são lições. 
 
Há aquele momentos, 
Que temos que caminhar sozinhos, 
Há outros momentos, 
Que temos que trilhar acompanhados. 
 
Trilhar um caminho, 
Entre campos e matas, 
Adentrando por fazendas, 
De carro ou a cavalo, 
Ouvindo o som do vento, 
Ouvindo o som das gentes, 
O cantar dos pássaros. 
 
O som do vento, 
O som das gentes, ........................................................... Refrão 
O cantar dos pássaros. 
 
Pegar uma bike, 
Entre colegas e amigos, 
Por um caminho, 
Ligando lugares e cidades. 
 
Na estrada da vida, 
Cada passo é um novo caminho, 
Em direção ao futuro, ..................................................... Refrão 

https://youtu.be/jn6Qb5-_xnc
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Em direção à felicidade. 
 

 

 

 

 

458 - The World is more than math and graph 
https://youtu.be/SRcl3x50Sbs 

 
In the road of life, 
Every step is a new way, 
Towards a future, 
Towards the happiness. 
 
In some moments, 
In some days, 
We need put the feet, 
On the ground, 
Directly on the Earth. 
 
The World is more than,  
Math and graph, 
Than a mere business, 
In front of a screen. 
 
On the road of life, 
Everything is flowers, ………..……..………. Refrain 
Everything is stones, 
But all are lessons. 
 
There are a moment, 
When we need walk alone, 
And at others times, 
We have to walk together. 
 
Walk a path, 
Between fields and woods, 
Entering farms, 
On horseback or by car, 
Listening to the sound of the wind, 
Listening to the sound of people, 
The singing of birds. 
 
The sound of the wind, 
The sound of people, ……………………… Refrain 
The singing of birds. 

https://youtu.be/SRcl3x50Sbs
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Take a bike, 
Among colleagues and friends, ………………………………….. Refrain 
For a way, 
Linking places and cities. 
 
In the road of life, 
Every step is a new way, 
Towards a future, ………………………………….. Refrain 
Towards the happiness. 
 

Alexrainbird - https://www.youtube.com/watch?v=fuBsVD3KuhU 
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459 - A Floresta cresce sobre as areias do deserto 
https://youtu.be/bvn3kONFdMY 

 
O vento vai carregando as areias, 
Revelando o passado coberto  
As riquezas escondidas, 
Sob a terra. 
 
Sob a terra. 
O ouro negro vai se transformando, 
Em riquezas e poder, 
E o futuro está no presente. 
 
Olhos cobertos sob o manto, 
Velados sob o véu da noite, 
Escondem riquezas e esperança, 
De um novo porvir. 
 
Estradas são abertas, 
Edifícios nascem das areias, 
Jardins florescem das sacadas, 
Novas regras do jogo são dadas. 
 
O Sol nasce no oriente, 
E vai caminhando 
em direção ao ocidente, 
para voltar ao oriente. 
 
O Sol que secou, 
É a energia que irriga, 
Que ilumina e refresca, 
A Terra renovada. 
 
E a bola rola, 
Sobre uma Terra redonda, 
Que teima em dar a volta, 
A volta sobre si mesma. 
 
Irmãos da raça humana, 
Põe os pés no chão, 
Para pisar sobre esfera, 
E jogar uma partida de futebol. 
 
Irmãos da raça humana, 
Misturados em cinco raças, 
Vestindo as mesmas camisas, 
Sobre a grama do tabuleiro. 
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Cinco raças e cinco sentidos. 
A raça humana na flor da pele, 
Onde só interessa, 
Ser o grande campeão. 
 
O melhor time, 
É o que tem a posse da esfera, 
A melhor mistura de raças, 
É a melhor jogada. 
 
Van der Wiel, Willian, 
Oliver, Juan, José, 
Bernardo Silva, Müller, 
 Mané, Salah, Touré, 
 
 

Instrumental romantic guitar music – the cat 
 
 
 
 
 
 
 

460 - The Forest grow over the Sand Desert 
https://youtu.be/VFyqF0sEhsQ 

 
The wind carries the sands, 
Revealing the covered past 
The hidden riches, 
Under the earth. 
 
Under the earth. 
The black gold is changing, 
In riches and power, 
And the future is in the present. 
 
Eyes covered under the robe, 
Veiled under the veil of night, 
They hide riches and hope, 
Of a new future. 
 
Roads are open, 
Buildings are born from the sands, 
Gardens bloom from the balconies, 
new game rules are given. 
 
The sun rises in the east, 

https://youtu.be/VFyqF0sEhsQ
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and goes walking 
towards the west, 
to return to the east. 
 
The sun that dried up, 
It is the energy that flood, 
That brightens and refreshes, 
The renewed Earth. 
 
And the ball rolls, 
On a round Earth, 
Who insists on turning around, 
The return on itself. 
 
human race brothers, 
Put your feet on the ground, 
To step on sphere, 
And play a football match. 
 
human race brothers, 
Mixed into five races, 
Wearing the same shirts, 
On the grass of the board. 
 
Five races and five senses. 
The human race in bloom, 
where it only matters, 
To be the great champion. 
 
The best team, 
It is the one who has  
The possession of the sphere, 
The best mix of races, 
It's the best move. 
 
Van der Wiel, Willian, 
Oliver, Juan, José, 
Bernardo Silva, Müller, 
 Mané, Salah, Touré, 
Alex Greenwood 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aubKbTYx804 
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461 - Você é o meu tom 
(https://youtu.be/FcCVE5fOnGM) 

 
Escute essa canção! 
De um homem apaixonado 
Que canta a ilusão .......................................................Refrão 
De achar no amor 
A mais pura perfeição. 
 
Mas não encontro o tom 
Para essa canção 
Que vem do coração ......................................................Refrão 
E não da imaginação. 
 
Mas como entoa-la? 
Se não encontro  
A nota que falará .......................................................Refrão 
Ao seu coração. 
 
Seria o A             (solfejo com A) 
Ou seria o M    (solfejo com M)  ..............................................Refrão            
Então seria o Ó  (solfejo com O) 
Ou seria o amor (solfejo com R) 

 
Seria Dó esse tom? 
Certamente este será ..................................................Refrão 
O tom perfeito 
Se não tiver dó de mim. 
 
Seria Ré esse tom? 
Mas já não posso .......................................................Refrão 
Voltar a trás 
E negar esse amor. 
 
Seria Mi esse tom? 
Se eu fosse o gato .......................................................Refrão 
Que está a roçar 
Ao seu lado. 
 
Seria Fá esse tom? 
Poderia ser este tom ....................................................Refrão 
Já que está “far a way” 
Aí pobre de mim. 
 
Seria Sol esse tom? 
Certamente seria este tom 
Já que és a Luz  ............................................................Refrão 
Que ilumina a minha vida. 



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

666 
 

 
Seria Lá esse tom? 
Só pode ser este .......................................................Refrão 
Pois EU sou o amado 
Que deve estar ao seu lado. 
 
Seria Si esse tom? 
Certamente seria este tom 
Pois se me amasse 
Seria o homem mais 
Feliz do mundo. 
 
Seria Dó maior esse tom? 
Só pode ser este tom 
Pois o amor eterno 
É o maior dom de Deus. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AbSGrRayHeE 
 
 
 
 
 
 

462 - You are my tone 
https://youtu.be/r_bdsxW9HHo 

 
Listen to this song! 
Of a man in love 
Who sings the illusion ............................................. ......... Refrain 
To find in love 
The purest perfection. 
 
But I can't find the tone,  
For this song  
That comes from the heart ....................................... ......... Refrain 
And not from the fantasy. 
 
But how to sing it? 
If I can't find the note .............................................. ......... Refrain 
That will resound  
In your heart. 
 
It would be the L (solfeggio with L) 
With you love me; 
Or would it be the O 
In this oasis of love. 
So it would be the Veritá, 

https://youtu.be/r_bdsxW9HHo
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With this is a true love, 
Or would it be the E (solfeggio with E) 
This is so elementary. 
 
Would that tone be C? 
If I were the cat  
That is rubbing beside you. 
 
Would that tone be D? 
With you remember 
That is only one true love. 
 
Would E be this tone? 
Surely this will be  
The perfect tone 
If you miss me. 
 
Would that tone be F? 
Could it be this tone ............................................................. ......Refrain 
Since you are so far 
From this poor man. 
Far away. 
 
Would that tone be Sol (Sun)? 
It would certainly be this tone  
Since you are the Light  
That illuminates my life. 
 
Would that tone be A? 
It can only be this one,  
For I am the beloved  
Who must be by your side. 
 
Would B that tone? 
It would certainly be this tone. 
For if you love me  
I would be the happiest man in the world. 
 
Would that key be C major? 
It can only be this tone 
For eternal love  
Is the greatest gift of God. 
 
I can no longer ............................................. .........Refrain 
Go back 
And deny that love. 
 

13:00 - https://www.youtube.com/watch?v=vU9eIMP3Oj4&list=RDLVpQpgKN0cyzg&start_radio=1&rv=pQpgKN0cyzg 
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463 - Muitas portas a abrir 
https://youtu.be/zn3esc3U-bQ 

 
Mas porque deste olhar, 
Se estás a me evitar, 
Esperando eu chegar, ...................................... Refrão 
Para poder se enternecer. 
 
Quer se aconchegar, 
Mas não quer se atirar, 
Se esconde atrás, 
De um sorriso sorrateiro. 
 
Há muitas barreiras, 
Para transpor, 
Muitas portas a abrir, .......................................... Refrão 
Até chegar a você. 
 
Muitas portas a abrir, 
Para trilhar o caminho, 
Desvendar o destino, 
Que me leva até você. 
 
Mas este olhar! 
Deixa desvelar, 
Os seus mais profundos sentimentos, 
Que está a lhe entregar. 
 
Por trás destas cascas, 
Se fecha em segredos, 
Que deseja ser amada, 
Que deseja ser cobiçada. 
 
Como uma matrioshka, (matriosca) 
Terei que desvendar cada véu, 
Da tua pura essência, 
Até alcançar o seu coração. 
 
Com voz doce e melada, 
Com toda artimanha, 
Vou roendo as amarras, ...................................................... Refrão 
Vou penetrando em seu coração. 
 
Mas como você, 
Também sei cantar, ...................................................... Refrão 
Em alto e bom som, 
As grandezas do coração. 
 

https://youtu.be/zn3esc3U-bQ


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

669 
 

Como águas revoltas, 
Que não se cansam, 
De bater nos rochedos, ................................................... Refrão 
Vou penetrando em seu coração. 
 
Águas revoltas, 
Que me dragam e sufocam, .......................................... Refrão 
Vão me imergindo, 
Para dentro do seu coração. 
 
Mas lá bem no fundo, 
Águas da vida, 
Me acalma e me alimenta, 
Dando-me sentido e razão. 
 
Como uma matrioshka, 
Vou lhe revelando, 
Colocando-a ao meu lado na cama, ............................... Refrão 
E a guardando só pra mim. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TZb5cCnjlP0 
 
 
 
 
 
 

464 - Many Gates to Open 
https://youtu.be/dQgFeskzUQg 

 
Why this look? 
If you're avoiding me, 
Waiting for me to arrive  
So you can be melted. 
 
Want to snuggle, 
But you don't want to jump, 
Hides behind  
A sneaky smile. 
 
There are many barriers  
To overcome, 
Lots of doors to open ……………………………………………………. Refrain 
Until I come close to you. 
 
Many gates to open  
To walk the path, 

https://youtu.be/dQgFeskzUQg
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Unravel the destiny ………………………………………………………. Refrain 
That leads me to you. 
 
But this look! 
Let unveil  
Your deepest feelings, ……………………………………………………. Refrain 
That is surrendering you. 
 
Behind these shells, 
Closes in secrets, 
Who wants to be coveted. ……………………………………………. Refrain 
Who wants to be loved. 
 
Like a matrioshka, 
I will have to unravel every veil, 
Of your pure essence, 
Until reaches your heart. 
 
With a sweet and honeyed voice, 
With all the tricks, 
I'm untying the ties, 
I will come into your heart. 
 
But like you, 
I also know how to sing  
Loud and clear  
The greatness of the heart. 
 
Like raging waters  
That never tire …………………………………….……………………………. Refrain 
Of beating against the rocks, 
I will come into your heart. 
 
Raging waters  
That dredge and stifle me  
Are immersing me ……………………………………………………. Refrain 
Inside your heart. 
 
But deep inside, 
Waters of life  
Soothe and feed me, ……………………………………………………. Refrain 
Giving me meaning and reason. 
 
Like a matrioshka, 
I’ll reveal to you, 
Laying you beside me  
And keeping you all to myself. 
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465 - Eu de Libra e ela de Aquário. 
https://youtu.be/PnyfwliBRoU 

 
Ela cruzou o meu destino, 
Sem pedir permissão, 
Foi se intrometendo  
Em minha vida, 
Quando percebi já não tinha, 
Como voltar atrás. 
Já não tinha como voltar atrás! 
 
O Sol transitava por Aquário, 
Eu me sentia como um peixe, 
Mergulhado nas águas da paixão, 
Fui sufocado por aquele amor. 
 
Ela era de aquário, 
Eu era de libra, 
Tentava equilibrar a relação, 
Ela queria mergulhar de cabeça. 
 
Eu era de libra, 
Ela era de aquário, 
Ela tentava viver o presente, 
Eu queria ponderar os fatos. 
 
Eu era de libra, 
Ela era de aquário, 
Mergulhado em águas estranhas, 
Fui dragado pela paixão. 
 
Ela com aquela voz de sereia, 
Eu como marinheiro, 
Navegando em águas nebulosas, 
Acorrentou meu coração.  
 
Sufocado por aquele amor. 
Aquele amor estava me matando, 
Já respirava por aparelhos, 
Até que ela se apiedou, 
E me fez respiração boca a boca. 
 
Fez respiração boca a boca. 
Seu beijo era meu alento, 
Renovava a minha vida, 
Fazendo respiração boca a boca, 
 
Seu beijo, seu perfume, 

https://youtu.be/PnyfwliBRoU
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Me arrastava para o fundo, 
Daquele mar da paixão, 
Sem tino e sem razão. 
 
Eu era de libra, 
Ela era de aquário, 
Fiz do amor dela o meu presente, 
Ela do meu uma gangorra. 
 

 
Versus simples – chimarruts - karaokê 
 

 
 

 

 

 

 

 

466 - I am Lion and she is Aquarius 
https://youtu.be/rCd7HzEMfMY 

 
She crossed my fate  
Without asking me, 
She was intruding on my life, 
When I realized  
There was no way to go back. 
No way to go back! 
 
The Sun passed through Aquarius, 
I felt like a fish, 
Immersed in the waters of passion, 
I was smothered by that love. 
 
She was Aquarius 
I’m Lion, 
I tried to balance the relationship, 
She wanted to dive in headfirst. 
 
I’m Lion 
She is Aquarius, 
She tried to live in the present, 
I wanted to ponder the facts. 
 

https://youtu.be/rCd7HzEMfMY
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She is Aquarius 
I’m Lion, 
Plunged into strange waters, 
I was dredged by that passion. 
 
She with that siren voice, 
I as a sailor, 
Sailing in cloudy waters, 
Chained my heart. 
 
Suffocated by that love. 
That love was killing me, 
I breathed through machines, 
Until she took pity, 
And gave me mouth-to-mouth breath. 
 
She did mouth-to-mouth breath. 
Her kiss was my breath, 
She renewed my life, 
Doing mouth-to-mouth breath, 
 
Your kiss, your perfume, 
Dragged me to the bottom, 
From that sea of passion, 
No sense and no reason. 
 
I’m Lion, 
She is Aquarius 
I made her love my present, 
She made mine a seesaw. 
 
Her love is my present, 
Mine is a seesaw. 

 
 
49:00 - https://www.youtube.com/watch?v=fuBsVD3KuhU&t=794s 
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467 - Vou encantar esta Feiticeira 
https://youtu.be/C1ORoeny8TM 

 
Vou encantar esta Feiticeira! 
Meu amor, 
Você está brincando 
Com os meus sentimentos; 
Você entrou em minha mente, 
Entrou em meus sonhos. 
 
Se esta feiticeira pensa 
Que pode controlar minha vida, 
Ela está inteiramente enganada; 
Inteiramente enganada. 
 
Se ela está pensando, 
Que irá me fascinar, .................................................... Refrão 
Com sua bela face? 
Está completamente enganada. 
 
Comprei um belo espelho, 
Um imenso espelho, 
Na sua perfeita medida, 
Para se olhar, 
Para olhar para mim. 
 
Um imenso espelho, 
Para refletir, .................................................... Refrão 
Todo o esplendor de sua beleza, 
De sua bela face. 
 
Vou encantar esta Feiticeira, 
Usando palavras de amor; 
Usando melodias, .................................................... Refrão 
Irei proferir palavras de amor; 
Irei proferir palavras de amor; 
 
Vou encantar esta mulher, 
Proferindo palavras de amor; 
Palavras de amor verdadeiro, 
Cantando melodias, 
Que espelhem o amor, 
Que sinto por ela. 
 
Comprei um belo espelho, 
Um imenso espelho, 
Na sua perfeita medida, 
Para refletir  

https://youtu.be/C1ORoeny8TM
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Todo o esplendor de sua beleza, 
De sua bela face. 
 
Vou encantar esta mulher, 
Proferindo palavras de amor; 
Palavras de amor verdadeiro, .................................................... Refrão 
Cantando melodias, 
Que espelhem o amor, 
Que sinto por ela. 
 
Vou cativar esta mulher, 
Com o poder do amor eterno. 

 
 
20:00 - https://www.youtube.com/watch?v=nS1fKWsLmzQ 
42:00 - https://www.youtube.com/watch?v=fuBsVD3KuhU&t=3185s 
 
 

 
 

 

 

 

468 - I’ll bewitch this Sorcerer 
https://youtu.be/nvqAIakwakc 

 
My dear love 
You are kidding with my feelings, 
You enter in my mind. 
You enter in my dreams. 
 
If this witch think  
That can control my life, 
She is entirely wrong. 
Entirely wrong. 
 
If she think that will 
Fascinate me  
With her beautiful face,  
She is completely wrong. 
 
I bought a beautiful mirror, 
A very big one, 
In her perfect fit, 
For she look at her. 
Look at me. 

https://youtu.be/nvqAIakwakc
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A large mirror  
To reflect all the splendor  
Of your beauty. 
Of your beautiful face. 
 
I’ll bewitch this Sorcerer, 
Using words of love, 
Using the melody of 
Words of love. 
 
Words of love. 
Spelled with feelings, 
Singing with harmony, 
I’ll spell words of love. 
I’ll spell words of love. 
 
I’ll enchant this witch, 
Spelling words of love, 
Words of true love, 
Singing melodies, 
That mirror the love, 
I feel for her. 
 
I bought a beautiful mirror, 
A very big one, 
In her perfect fit. 
To reflect all the splendor  
Of your beauty. 
Of your beautiful face. 
 
I’ll enchant this witch, 
Spelling words of love, 
Words of true love, 
Singing melodies, 
That mirror the love, 
I feel for her. 
 
I’ll bind her  
With the power of the eternal love. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KaixwNODt4A 
https://www.youtube.com/watch?v=fQrTAn8fWwU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQrTAn8fWwU
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469 – Joana não consegue cantar 
https://youtu.be/yr_djodnlq0 

 
O que está acontecendo? 
Esta música não está fluindo. 
Joana está tão longe, 
Parece que não está aqui. 
 
Joana não consegue orar, 
Ela não está aqui, 
Ela está tão longe. ................................................... Refrão 
 
Essa música não me toca, 
Ela não tem alma, 
Ela não vem do fundo, 
Do fundo do coração. 
 
A música tem que vir  
do fundo do coração. .......................................................... Refrão 
Para chamar o Senhor. 
 
Para uma música fluir, 
Para tocar na alma. ............................................. Refrão 
Ela tem que ferir, ......................... 1ª vez suave, 2ª forte 
Ferir o coração, 
 
Ferir o coração ............................................................... Refrão 
Para ser uma oração. 
 
O que fiz para ela? 
O que fiz para ela? 
 
A magoei de manhã? 
Foi ao despertar? 
Será que foi quando fomos deitar? 
 
Joana não consegue orar, 
Ela não está aqui, 
Joana está tão longe. ..................................................... Refrão 
 
Não tem problema, 
Vou comprar flores, 
Vou levá-la para jantar. 
Vou me desculpar. 
 
O passado não importa mais, 
Não vou olhar para trás, 
Vou viver o presente, 

https://youtu.be/yr_djodnlq0
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Para ter um futuro melhor. 
 
A música tem que vir  
do fundo coração. .......................................................... Refrão 
Para chamar o Senhor. 
 
Para uma música fluir, 
Para tocar na alma. 
Ela tem que ferir, 
Ferir o coração, 
 
A música tem que vir  
do fundo do coração. .......................................................... Refrão 
Para chamar o Senhor. 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hqeHHOXLgDE 
 

 

 

 

 

470 - Johana can’t pray 
https://youtu.be/w9K0vMGj2_A 

 
What's happening? 
This song is not flowing. 
Johana is far away 
Looks like is not here. 
 
Johana can’t pray 
She’s not here. 
Johana is far away. ………………………………………..…………… Refrain 
She is far away. 
 
This song doesn't touch me, 
She has no soul 
She doesn't come from the bottom, 
From the bottom of the heart. 
 
The music has to come ………………………………………………. Refrain 
From the bottom of the heart. 
To call the Lord. 
 

https://youtu.be/w9K0vMGj2_A
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For a song to flow, 
She has to hurt, 
Hurt the heart, 
To touch the soul. 
 
Hurt the heart, 
To be a pray. ……………………………………………………….. Refrain 
 
What did I do to her?  
What did I do to her? 
 
Did I hurt her at breakfast? 
Was it when we woke up? 
Was it when we went to sleep? 
 
Johana can’t pray 
She’s not here. 
Johana is far away. …………………………………………………… Refrain 
 
No problem, 
I’ll buy flowers, 
I'll take her to dinner, 
I will apologize. 
 
The past doesn't matter anymore, 
I won't look back, 
I will live in the present, 
To have a better future. 
 
The music has to come ………………………………….………. Refrain 
From the bottom of the heart. 
To call the Lord. 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JerqhsAIudM&list=PL17o4VQmZJvHnVHnYrscRTeMl8bnfotbL&index
=14 
https://www.youtube.com/watch?v=hqeHHOXLgDE 
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471 - O que será do futuro? 
https://youtu.be/bQEuMH4_Icg 

 
O que será do Futuro? 
Se não podemos viver o presente? 
Se evitamos o sofrimento? 
A perda de um grande amor. 
 
O que será do Futuro? 
Se não podemos escolher, 
Entre duas vias, 
Entre o certo e o errado? 
 
Não podemos escolher, 
Duas ruas, duas vias, …………………………………………………… Refrão 
O certo e o errado? 
 
O que será do Futuro? 
Se não podemos aceitar a perda? 
Se não sabemos perder? 
Se temos medo do escuro. 
 
Como aceitar a perda? 
Como te perder? ………………………………………...........…………… Refrão 
Como atravessar a escuridão? 
 
Não podemos escolher, 
Duas ruas, duas vias, …………………………………………………… Refrão 
Entre o certo e o errado? 
 
Precisamos aprender a sofrer, 
Precisamos ter paciência, 
Para se tornar forte, 
Ser sábio. 
 
Para aceitar a incerteza, 
Para gerenciar um não, 
Para transformar um obstáculo, 
Em virtude. 
 
Para atravessar o presente 
E alcançar o futuro, 
Precisamos atravessar 
O véu da incerteza. 
 
Cruzar o véu da incerteza. 
Precisamos acreditar, 
Acredite na razão, 

https://youtu.be/bQEuMH4_Icg
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Na ciência, 
E no poder do amor. 
 
Como aceitar a perda? 
Como te perder? ……………………………….......……….…………… Refrão 
Como atravessar a escuridão? 
 
Não podemos vacilar, 
Duas ruas, duas vias, …………………………………………………… Refrão 
Entre o certo e o errado? 
 
Se você não está comigo, 
Como posso escolher? 
Como posso escolher 
A melhor maneira. 
 
O melhor caminho é o coração. 

 
 
48:30 - https://www.youtube.com/watch?v=fuBsVD3KuhU&t=3010s 
 

 

 

 

472 - What will be of the Future? 
https://youtu.be/Q3GDq_2-MJ8 

 
What will be of the Future? 
If we can’t live the present? 
If we avoid the suffer? 
The loss of a great love. 
 
What will be of the Future? 
If we can’t choose, 
Between two street, 
Between two way, 
the wrong and right?  
 
We can’t choose, 
Two street, two way, …………………………………………………… Refrain 
Between the wrong and right?  
 
What will be of the Future? 
If we can’t accept the lost? 
If we don't know how to lose? 
If we are afraid of the dark. 

https://youtu.be/Q3GDq_2-MJ8


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

682 
 

 
How accept the lost? 
How to lose you? ……………………………………….……………… Refrain 
How to cross the darkness? 
 
We can’t choose, 
Two street, two way, …………………………………………………… Refrain 
Between the wrong and right?  
 
We need learn to suffer, 
We need to be patient, 
To become strong, 
To be wise. 
 
To accept the uncertainty, 
To manage a no, 
To transform a obstacle, 
In a virtue. 
 
In order to cross the present  
And reach the future,  
We need to cross  
The veil of uncertainty. 
 
To cross the veil of uncertainty. 
We need believe, 
Believe in the reason, 
In the science, 
And in the love power. 
 
How accept the lost? 
How to lose you? ……………………………………….……………… Refrain 
How to cross the darkness? 
 
We can’t choose, 
Two street, two way, …………………………………………………… Refrain 
Between the wrong and right?  
 
If you aren’t with me, 
How can I choose? 
How can I choose, 
The best way. 
 
The best way is the heart. 
 

 
 
15:30 - https://www.youtube.com/watch?v=fp25EtDO63o 
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473 - In the breeze and in the wind 
https://youtu.be/BdT78teQA1Q 

 
Those were quiet times, 
A boat adrift  
On a waveless sea, 
With the sail released. 
 
Leaves blown by the wind, 
Carried by the current, .............................................. Refrain 
Flowing out to sea, 
No fate, no reason. 
 
The day went by, 
The night was coming, 
A light breeze came to meet me, 
As the moon rose to the horizon. 
 
Mirrored in a light trickle of water, 
Was unfolding on the horizon, 
Like soulmates, 
They were orbiting around the Earth. 
 
Lighting my way, 
During the route, 
In the dark of night, 
That covers the future. 
 
In the middle of the night, 
The wind rising, 
I felt strong 
To sail against wind. 
 
With my moon on the horizon, 
Inflating my chest, 
With feet planted on the ground, 
Like a tearing keel, 
The waters of passion. 
I'm sailing across the horizon, 
Until I find the light, 
That dazzles in the source. 
 
Take a turn in life, 
Sail to port, 
On the horizon edge, 
In the dark of night, 
With your face at my side, 
And the heat of passion  
On the starboard side. 

https://youtu.be/BdT78teQA1Q
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Cut uncertainty waters, 
Dipped in waved waters, 
With the clouded mirror, .............................................. Refrain 
By the fire of passion. 
 
In the breeze and in the wind, 
I'm sailing, 
Over the waters of passion, 
With the moon on the horizon. 
 
In the breeze and in the wind, 
Your love guides me. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XpV-n_VLjPE 
 
 
 
 
 
 
 
 

474 - Na brisa e na ventania 
https://youtu.be/McS1i6vSNJI 

 
Eram tempos de calmaria, 
Um barco a deriva, 
Em um mar sem ondas, 
Com as velas soltas. 
 
Folhas levadas ao vento, 
Carregadas pela correnteza, 
Que deslizava mar adentro, ................................................ refrão 
Sem destino, sem razão. 
 
O dia foi passando, 
A noite foi chegando, 
Leve brisa veio ao meu encontro, 
Enquanto a lua erguia ao horizonte. 
 
Espelhada em leve fio d’água, 
Ia se desdobrando no horizonte, 
Como almas gêmeas, 
Iam orbitando em volta da Terra. 
 
Iluminando meu caminho, 
Durante o percurso, 

https://youtu.be/McS1i6vSNJI
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Pelo breu da noite, 
Que cobre o futuro. 
 
No meio da noite, 
O vento levantando, 
Senti-me forte, 
Para navegar a contravento. 
 
Com minha lua ao horizonte, 
Inflando o meu peito, 
Com os pés cravados no chão, 
Como quilha rasgando, 
As águas da paixão. 
Vou navegando pelo horizonte, 
Até encontrar a luz, 
Que deslumbra no nascente. 
 
Dar uma guinada na vida, 
Navegar a bombordo, 
A meio fio do horizonte, 
Na penumbra da noite, 
Com a sua face ao meu costado, 
E o calor da paixão a estibordo. 
 
Cortar as águas da incerteza, 
Mergulhado em águas serrilhadas, 
Com o espelho turvado, ....................................................... refrão 
Pelo fogo da paixão. 
 
Na brisa e na ventania, 
Vou navegando, 
Sobre as águas da paixão, 
Tendo a lua ao horizonte. 
 
Na brisa e na ventania, 
Seu amor vai me guiando. 

 
--------------------------------- 22/11/2022 ----------------------------------------------- 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XCw5V45uaH8&list=RD-P9b91wANmw&index=3 

 
 

 
 
  



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

686 
 

475 - 1104 – Medo de Amar 
https://youtu.be/slCEM1DLIvI 

 
A natureza do Amor? 
Baby! Meu amor! 
Por que o amor carrega tanto sofrimento? 
Por que estou com tanto medo? 
Medo de amar. 
 
Este medo de amar. 
De lhe dizer, 
O quanto a amo, 
O quanto quero estar ao seu lado, 
Que carrego no peito, 
Neste amor secreto. 
 
Amor secreto, 
Não voa ao vento, ................................................. Refrão 
Sem alento, 
Não vira canção, 
Não ressoa nos corações. 
 
Este medo de amar, 
De sussurrar aos seus ouvidos, 
Palavras de amor, 
Ditas somente para você. 
 
Tem que ser construído, 
Elaborado dia a dia, 
Com palavras de amor, 
Ditas em outras palavras, 
Construída com outros sonetos, 
Pondo alma nas palavras. 
 
Amor invisível, 
Como o ar que respiro, ......................................... Refrão 
Amor secreto, 
Como alma da música, 
Que canto para ti. 
 
Amor secreto, 
Não voa ao vento, 
Sem alento, 
Não vira canção, 
Não ressoa nos corações. 
 
Amor invisível, 
Como o ar que respiro, 

https://youtu.be/slCEM1DLIvI
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Amor secreto, 
Como alma da música, 
Que canto para ti. 
 
Este medo de te amar. 

 
------------------------------- 08/12/2022 ----------------------------------------------- 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MbcMLgL5g_s 
 
 
 

 

 

 

476 - Fear of loving  
https://youtu.be/Uqnp3XYk5cg 

 
What’s the Love nature? 
Baby! My baby! 
Why does love carry so much suffering? 
Why am I so afraid? 
Fear of loving. 
 
This fear of loving. 
To tell you, 
How much I love you 
How much I want to be by your side, 
That I carry in my chest, 
In this secret love. 
 
Secret love, 
Does not fly in the wind, 
Breathless, 
It doesn't become a song 
It doesn’t resound in the hearts. 
 
This fear of loving, 
Whisper in your ears, 
Love words, 
Spoken just for you. 
 
It has to be built, 
Made day by day, 
Day by day, 
With words of love, 

https://youtu.be/Uqnp3XYk5cg
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Said in other words, 
Built in other words, 
In other words, 
We must put soul in the words. 
 
Invisible love, 
Like the air I breathe, 
Secret love, 
As the soul of music, 
That I song for you. 
 
Secret love, 
Does not fly in the wind, 
Breathless, 
It doesn't become a song 
It doesn’t resound in the hearts. 
 
Invisible love, 
Like the air I breathe, 
Secret love, 
As the soul of music, 
That I song for you. 

 
 
------------------------------- 08/12/2022 ----------------------------------------------- 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MbcMLgL5g_s 
 
Secret Love - https://www.youtube.com  
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477 – Amor de Ressaca 
https://youtu.be/Y-zrz6esDY0 

 
O que farei sem você; 
Meus dias são todos iguais; 
Me afoguei em vários seios; 
Traguei vários amores;   ....................................................Refrão 
Acordei de ressaca; 
Com aquela dor de cabeça; 
De ter ingerido a bebida errada. 
 
Ai! Esse mar em ressaca; 
Que castiga as praias; ....................................................Refrão 
Que me joga para todo lado; 
Escurece o meu céu; 
E nubla a minha mente. 
 
Seu gosto me entorpece; 
De alegria me inebria;  
E outros amores; 
São como bebida insípida. 
(São como bebida insípida) 
 
Seu cheiro me inunda; 
Me eleva ao céu de minha alma; 
De tal modo; 
Que me sinto rastejar; ....................................................Refrão 
Quando me deixo levar; 
Por outros amores. 
 
Não olhe para trás; 
Olhe no fundo dos meus olhos; 
Como olho nos seus;  ....... ....................................................Refrão 
Temos o céu infinito; 
Pois este nos levarão; 
Para o infinito de meu amor. 
 
Deixe para trás; 
Essa vida de ilusões; 
Que não merece ser feliz; 
De que só tem obrigação. 
 
Pois tens a grande obrigação; 
De ser muito feliz; 
Para que possa; 

https://youtu.be/Y-zrz6esDY0
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Aquecer e iluminar; 
Com seu doce olhar; 
Todos os que estão ao seu redor. 
 
Ame e deixe ser amada. 
 
Prof. Dr. Luiz Adolfo de Mello 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6ABEWrFZMds&list=RDe1ziT87FIVk&index=7 

 
 

 

 

478 - Hangover love 
https://youtu.be/zprD8bCa0Ww 

 
What will I do without you; 
My days are all the same; 
I drowned in several breasts; 
I drank from several loves; ........................................................... Refrain 
I woke up with a hangover; 
With that headache; 
Of having ingested the wrong drink. 
 
Hei! This undertow sea; 
That punishes the beaches; .................................................................. ..Refrain 
That throws me everywhere; 
Darkens my sky; 
And clouds my mind. 
 
Your taste dulls me; 
Make me drunk with joy; 
And other loves; 
Are like a tasteless drink. 
 
Yours scent floods me; 
Raises me to the sky of my soul; 
In such a way; 
That I feel crawling; .................................................................. ..Refrain 
When I let myself go; 
For other loves. 
 
Do not look back; 
Look deep into my eyes; 

https://www.youtube.com/watch?v=6ABEWrFZMds&list=RDe1ziT87FIVk&index=7
https://youtu.be/zprD8bCa0Ww
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How I look at yours; ....... ..................................................... .........Refrain 
We have the infinite sky; 
For this will lead us; 
To the infinity of my love. 
 
Leave it behind; 
This life of illusions; 
Who doesn't deserve to be happy; 
That you only have obligations. 
 
For you have a great duties; 
Of being very happy; 
So that you can; 
Warm and light; 
With your sweet look; 
Everyone around you. 
 
Love and let be loved. 

 
 
1:16:50 - https://www.youtube.com/watch?v=fuBsVD3KuhU&t=3466s 
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479 – Vida Errante  # 
https://youtu.be/3RY4nswqWjs 

 
Que bela é a vida que levo; 
Hoje estou aqui e amanhã acolá; 
Cada dia o Sol aparece de um jeito; 
E pareço um pássaro a voar. 
 
A cada estação estou em um canto; 
Mas sempre preste a retornar; 
Estou sentindo o cheiro de meu ninho; 
Lá onde é meu lar. 
 
A primavera vem vindo; 
E estou indo para lá; 
Nos braços de Mariazinha; 
Onde vou me aninhar. 
 
Oh Mariazinha; 
Estou prestes a voltar; ................................................... refrão 
Com o seu cheiro; 
Estou a sonhar. 
 
Já a vejo na varanda; 
Na rede a deitar; 
Olhando verdes campos; ............................................. refrão 
Imaginando o meu regressar. 
 
Oh Mariazinha; 
Deixe esse amor florescer; ............................................. refrão 
Veja a felicidade brotar; 
Nos seus lábios molhados; 
Vou me deliciar. 
 
Me enlace em seus braços; 
Segure a minha nuca; 
Deixe me sentir seu perfume; 
A rodopiarei em meus braços; 
E deixe sua cabeça rodar. 
 
Olhe no fundo dos meus olhos; 
Vejo seu rosto brilhar; 
Através dos raios de luz; ............................................. refrão 
Do amor que nutro por você. 
 
Oh Mariazinha; 
Deixe esse amor florescer; 
Veja a felicidade brotar; ............................................. refrão 

https://youtu.be/3RY4nswqWjs
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Nos seus lábios molhados; 
Vou me deliciar. 
 
Olhe no fundo dos meus olhos; 
Vejo seu rosto brilhar; 
Através dos raios de luz; 
Do amor que nutro por você. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i7SQsSMhHlg&t=1620s 

 

 

 

 

 

 

 

480 - Itinerant Life 
https://youtu.be/4SFzUKUUVZE 

 
How beautiful is the life I lead; 
Today I am here and tomorrow there; 
Each day the Sun appears one way; 
And I look like an eagle in flight. 
 
At each season I'm in a corner; 
But always ready to return; 
I am smelling my nest; 
There where my home is. 
 
Spring is coming; 
And I'm going there; 
In Little Mary’s arms; 
Where will I nest. 
 
Oh little Mary; 
I'm coming back; .................................................................. .Refrain 
I'm dreaming. 
With your smell. 
 
I already see you on the porch; 
In the hammock to lie down; 
Looking at green fields; ............................................. Refrain 
Imagining my return. 
 

https://youtu.be/4SFzUKUUVZE
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Oh little Mary; 
Let the love flourish; ............................................. Refrain 
See happiness sprout; 
On your wet lips; 
I'll be delighted. 
 
Enfold me in your arms; 
Hold my neck; 
Let me smell your perfume; 
I will waltz you in my arms; 
And let your head spin. 
 
Look deep into my eyes; 
I see your face shine; 
Through the rays of light; ............................................. Refrain 
Of the love I have for you. 
 
Oh little Mary; 
Let the love flourish; ............................................. Refrain 
See happiness sprout; 
On your wet lips; 
I'll be delighted. 
 
Look deep into my eyes; 
I see your face shine; 
Through the rays of light; ............................................. Refrain 
Of the love I have for you. 

 
 
26:30 - https://www.youtube.com/watch?v=i7SQsSMhHlg&t=1620s 
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481 - Declaração de Amor 
https://youtu.be/p5NwD0Zqhsg 

 
O que eu faço meu Deus; 
Quero caminhar com ela, 
Mas, ela está a flutuar, 
Quero carregá-la no colo;   ...............................................     refrão 
Mas, ela tem asas para voar. 
Meu Deus! Ela tem asas para voar. 
 
Eu só penso nela; 
E ela só pensa em mim; 
Eu ponho uma faixa na janela; 
E ela vai para a televisão. 
 
Eu penso no momento; 
Ela no eterno amor; 
Rabisco algumas frases; 
Ela entoa uma canção, 
Conto uma história, 
Ela cria uma ficção. 
 
Sussurro algumas frases; 
Ela entoa melodias; 
Imagino algumas cenas;   ...............................................   Refrão 
Ela cria uma vida inteira. 
 
Penso em uma casa; 
Ela projeta um lar; 
Compro uma rosa; 
Ela planta um jardim. 
 
Minha vida é uma avenida; 
A dela é uma estrada; 
Projeto um bosque, 
Ela cria uma floresta, 
Minha mente é um mundo;     ...............................................     Refrão 
O dela é um universo. 
 
Sem perceber onde estava; 
Adentrei em seu ser; 
Por mais que ando nela;       ...............................................  Refrão 
Não consigo abarcar seu ser. 
 
O que fazer meu Senhor; 
Se ela abdicou de voar; 
Para ficar a perambular;    ...............................................  Refrão 
Para poder me acompanhar. 

https://youtu.be/p5NwD0Zqhsg
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Agora só me resta, 
Me entregar a este grande amor. 
 
------------------------ 07/07/2016 ----------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=yZpih_D036U 
 
 
 

 

 

 

 

 

482 - Love’s Declaration  
https://youtu.be/PSP3YnIWZdw 

 
What do I do my God; 
I want to walk with her, 
But, she is flying, 
I want to carry her on my lap; ............................................... Refrain 
But, she has wings to fly. 
My God! She has wings to fly. 
 
I only think about her; 
And she only thinks of me; 
I put a sash on the window; 
And she goes to telly. 
 
I think of the moment; 
She thinks of eternal love; 
I scribble a few sentences; 
She sings a song, 
I tell a story, 
She creates a fiction. 
 
I whisper a few phrases; 
She sings melodies; 
I imagine some scenes; ............................................... Refrain 
She creates a whole life. 
 
I think of a house; 
She designs a home; 
I buy a rose; 

https://youtu.be/PSP3YnIWZdw
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She plants a garden. 
 
My life is an avenue; 
Hers is a road; 
I project a garden, 
She creates a forest, 
My mind is a world; ............................................... Refrain 
Hers is a universe. 
 
Not realizing where I was; 
I entered into her being; 
As much as I walk in it; ............................................... Refrain 
I cannot encompass her being. 
 
What to do my Lord; 
If she gave up flying; 
To wander around; ............................................... Refrain 
To stay with me. 
 
Now all I have left, 
Give myself to this great love. 
She stay with me. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=psEV5JJ2_JA&t=224s 
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1113 - Os Homens não escutam mais as árvores 
https://www.youtube.com/watch?v=uql-cYNFQ4A 

 
Os homens chegaram à catinga, 
A onde verdejava o campo, 
Por onde passavam os veados, 
Onde pastavam os cavalos. 
 
Era lá no norte de Minas, 
Na região do rio verde, 
No sul da Bahia, 
Na região do cangaço. 
 
Lá moravam os coelhos, 
Os pássaros e a onça, 
A mata era rala, 
E o capim búfalo reinava. 
 
Os Índios ouviam as matas, 
As árvores cantavam, 
Ao sabor do vento, 
As canções da mata. 
 
Canções das florestas, 
Coro das árvores, 
Uivar dos lobos, .......................................................... Refrão 
Ao sabor do vento. 
 
O tempo passou, 
O homem da cidade chegou, 
Só ouvia o som do dinheiro, 
Surdo para a natureza. 
 
O som do dinheiro, 
Falava mais alto, ............................................................ Refrão 
Que o canto das matas. 
 
No lugar do capim búfalo, 
Outros tipos de capim plantou, ................................ refrão 
Veio a seca, 
O capim secou. 
 
Não ouviram o índio, 
Não ouviram o vento, ................................................. Refrão 
Não ouviram a mãe natureza, 
O Sol secou. 
 
O cavalo não tem onde pastar, 
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O boi de seca morreu, 
A onça mudou de lugar, 
Somente o deserto restou. 
 
O som do dinheiro, 
Falava mais alto, .......................................................... Refrão 
Que o canto das matas. 
 
Os Índios ouviam as matas, 
As árvores cantavam, 
Ao sabor do vento, 
As canções da mata. 
 
Canções das florestas, 
Coro das árvores, 
Uivar dos lobos, ........................................................... Refrão 
Ao sabor do vento. 
 
O som do dinheiro, 
Falava mais alto, .......................................................... Refrão 
Que o canto das matas. 
 

 
 

 

484 - Men no longer listen the trees 
https://youtu.be/ARl3A1dKPlc 

 
The men came to the meadows, 
Where the field was green, 
Where the horses grazed. 
Where did the buffaloes go. 
 
Over in Colorado, 
There in New Mexico, 
In the Arizona desert, 
In Appalachian lands. 
 
There lived the rabbits, 
The birds and the coyotes, 
The forest was sparse, 
And buffalo grass reigned. 
 
The Indians listened to the woods, 
The trees sang, 
At the whim of the wind, 
Forest songs. 

https://youtu.be/ARl3A1dKPlc
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Forest songs, 
Chorus of trees, ……………………………………. Refrain 
howl of wolves, 
At the whim of the wind, 
 
The time has passed, 
The city’s man has arrived, 
He only heard the sound of money, 
Deaf to nature. 
 
The sound of money, 
speak louder, ……………………………………………. Refrain 
That the songs of the woods. 
 
In place of buffalo grass, 
Other types of grass planted, 
The drought comes, 
The grass withered. 
 
They didn't listen to the Indian, 
Didn't hear the wind, ……………………………………… Refrain 
Didn't listen to mother nature, 
The sun dried up. 
 
The Buffalo doesn't pass anymore, 
The rabbit moved, 
The coyote traveled to town, 
Only the desert remained. 
 
The sound of money, 
speak louder, ……………………………………………. Refrain 
That the songs of the woods. 
 
The Indians listened to the woods, 
The trees sang, 
At the whim of the wind, 
Forest songs. 
 
Forest songs, 
Chorus of trees, ……………………………………. Refrain 
howl of wolves, 
At the whim of the wind, 
 
The sound of money, 
speak louder, ……………………………………………. Refrain 
That the songs of the woods. 
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485 - As Maluquices do Verdadeiro Amor 
https://youtu.be/iPdVbBWPF9M 

 
Ah, esse amor; 
E suas maluquices; 
Ah, esse danado de amor; 
Que me fere; 
Quando me faz; 
Lembrar de você. 
 
Ai essa voz; 
Que sai do fundo do coração; ............................................. Refrão 
Melodia chorada; 
Que vai ao fundo d’alma. 
 
Ai esse som; 
Essa melodia; ...................................................................... Refrão 
Que de noite e de dia; 
Me traz você. 
 
Senhor, porque desse amor; 
Nesses acordes; 
Que ressoam; 
Em meu coração. 
 
Minha alma ressoa; 
E junto contigo voa; ................................................................. Refrão 
Quando me toca; 
E canta essa canção. 
 
Deixe-me tocá-la; 
Fazê-la vibrar; 
De pura emoção; ............................................................................ Refrão 
E tirar do seu corpo; 
Aquilo que só; 
O amor pode tirar. 
 
Deixe minha voz entrar; 
E ressoar em seu peito (coração); 
Fazendo-a delirar; 
Que o amor a faz lembrar; 
Que não vivo sem você. 
 
Ah, esse amor; 
E suas maluquices; 

https://youtu.be/iPdVbBWPF9M
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Ah, esse danado de amor; ............................................. Refrão 
Que me fere; 
Quando me faz; 
Lembrar de você. 
 
Esse Amor e suas maluquices. 
 
 

Base para compor 7 - https://www.youtube.com/watch?v=uP4xeOGKVyw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The craziness of pure love 
https://youtu.be/ebpdbN4wnvE 

 
Ah, this love; 
And your craziness; 
Ah, this damned love; 
That hurts me; ……………………………………………………………. Refrain 
When make me; 
Remember you. 
 
Oh that voice; 
That comes from the bottom of the heart; 
Cried melody; 
That goes to the bottom of the soul. 
 
Oh that sound; 
That melody; ……………………………………………………………. Refrain 
That night and day; 
Bring me you. 
 
Lord, why this love? 
In these chords; 
That resonate; ……………………………………………………………. Refrain 
In my heart. 
 
My soul resounds; 
And flies with you; ……………………………………………………………. Refrain 
When you touch me; 
And sing this song. 

https://youtu.be/ebpdbN4wnvE
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Let me touch you; 
Make you thrill; 
Of pure emotion; 
And take you out of your body; 
What only; 
Love can take away. 
 
Let my voice in; 
And resonate in your heart; 
Making you delirious; 
That love reminds you; 
That I can't live without you. 
I can't live without you. 
 
Ah, this love; 
And your craziness; 
Ah, this damned love; 
That hurts me; 
When make me; 
Remember you. 
 
Crazy Love! 
Crazy love! 
This Love and its crazy things. 
 
 

5:00 - https://www.youtube.com/watch?v=gQrjV4TcyOI 
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487 – Você Pediu. 
https://youtu.be/GFTSYqsB0JE 

 
Você me traiu 
Como me traiu ............................................................Refrão 
Você pediu 
Como pediu amor. 
 
Você se precipitou 
Achou que não era amor .........................................Refrão 
Que não queria você, 
Caiu no conto do desamor. 
Oh! Conto do desamor. 
 
Agora é o principio 
De nossa separação 
Não sou marrento 
Muito menos ciumento. 
 
Você me traiu 
Como me traiu.................................................................Refrão 
Você pediu 
Como pediu amor. 
 
Espera lá! 
Não diga que sou um jumento 
Um cabeça dura ciumento 
Que não lhe deixo viver 
Que assim irá perecer. 
 
Não é vingança 
Fez por merecer 
Por ter perdido a esperança ........................................ Refrão 
Se deixou envolver. 
 
Agora fugiu com outro 
Não está mais no aeroporto 
E agora me diz 
Que fui eu que a abandonei. 

 
Por não acreditar 
Em mim, sim em mim! 
Caiu em qualquer cantada ...................................... Refrão 
Agora está encostada. 
 
Meu coração é um ninho vazio 
Esperando outro passarinho 
Para ocupar o lugar 

https://youtu.be/GFTSYqsB0JE
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Que você deixou. 
 
Achou que não era amor.........................................Refrão 
Que não queria você 
Caiu no conto do desamor. 

 
--------------------------------- 11/02/2019 ---------------------------------------------- 
 
Base sertanejo#1 - https://www.youtube.com/watch?v=6ABEWrFZMds 
 

 

 

 

 

 

488 - You teased me 
https://youtu.be/AxGROutmJJ8 

 
You betrayed me,  
How you betrayed me 
You teased me, 
How you teased me my love. 
 
You rushed 
Thought it wasn't love ................................................... Refrain 
That I didn't want you 
Fell into the tale of heartbreak. 
Oh! Tale of heartbreak. 
 
Now is the beginning  
Of our breakup 
I'm not brown 
Much less jealous. 
 
You betrayed me 
How you betrayed me ............................................... .................. Refrain 
You teased me, 
How you teased me my love. 
 
Hang on! 
Don't say I'm an ass 
A jealous headstrong 
I don't let you live 
That thus will perish. 

https://youtu.be/AxGROutmJJ8
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It’s not revenge 
You deserved it 
Having lost hope,  
Let yourself be involved. 
 
Now run away with another 
No longer at the airport 
Now you tell me  
That I abandoned you. 
 
For not believing in me,  
Yes in me! 
Fell in any flirt ................................................ Refrain 
Now you're on the sidelines. 
 
My heart is an empty nest 
Waiting for another bird 
To take the place 
That you left. 
 
Thought it wasn't love...................................................... Refrain 
That I didn't want you 
Fell into the tale of heartbreak. 
 
------------------- 02/01/2022 -------------------------------------- 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SW1Y4BfBgeA 
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489 - Acordei Amor  
https://youtu.be/e3FkXKo23lg 

 
Eu sei que te magoei; 
Confesso que ti esnobei; 
Mas, agora acordei; 
Espero o seu perdão. 
 
Sou um cachorrão; 
Que espera seu perdão; ........................................ Refrão 
Estava na contra mão; 
Do verdadeiro amor. 
 
Fui um cão vira-lata; 
Que a toda hora mudava de casa, 
Vivia na rua e na fantasia, ......................................... Refrão 
Até o dia em que ti perdi. 
 
Se me deixares; 
Não te chamarei de ingrata; 
Mas agora sei; 
De todo o seu valor. 
 
Acordei amor; 
Não me deixes só; 
Com o coração partido; ................................................ Refrão 
Ou melhor, arrependido; 
De não te ter a valorizado. 
 
Perdoa amor, perdoa; 
Fui um molecão; ........ .................................................... Refrão 
Brinquei com seu coração; 
 
Aprendi a lição; 
Que não eras tapete; 
Ou melhor capacete; 
Para enfeitar a garupa. 
 
Agora sou eu  
que estou a sua porta, 
Pedindo carinho e esmola, 
Me perdoa?  
Abra seu coração. 
 
Sou um cachorrão; 
Que espera seu perdão; ............................................ Refrão 
Estava na contra mão; 
Do amor verdadeiro. 

https://youtu.be/e3FkXKo23lg
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Perdoa amor, perdoa; 
Fui um molecão; ........ .................................................... Refrão 
Brinquei com seu coração; 

 
--------------------------- 01/03/2019 ----------------------------------- 
Base para compor sertanejo - https://www.youtube.com/watch?v=SW1Y4BfBgeA 
 
 

 

 

 

 

490 - I learned my love 
https://youtu.be/g4GuZ7hvUPw 

 
I know I hurt you; 
I confess that I snubbed you; 
But, now I woke up; 
I hope your pardon. 
 
I'm a big dog; 
Who awaits your pardon; ........................................ Refrain 
I was on wrong way; 
Of true love. 
 
I was a stray dog; 
Who constantly moved house, 
I lived on the street and in fantasy, ......................................... Refrain 
Until the day I lost you. 
 
If you leave me; 
I’ll not call you ungrateful; 
But now I know; 
Of all your worth. 
 
I woke up my love; 
Don't leave me alone; 
With a broken heart; ............................................. Refrain 
Or rather, repentant; 
Of not having valued you. 
 
Forgive my love, forgive; 
I was a tomboy; ........ .................................................... .......... Refrain 
I played with your heart; 
 

https://youtu.be/g4GuZ7hvUPw
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I learned my lesson; 
That you weren't a rug; 
Or rather helmet; 
To decorate the croup. 
 
Now I'm at your door, 
Asking for affection and alms, 
Forgive me? 
Open your heart. 
 
I was a stray dog; 
Who constantly moved house, 
I lived on the street and in fantasy, ......................................... Refrain 
Until the day I lost you. 
 
Forgive me my love, forgive; 
I was a tomboy; ........ .................................................... .......... Refrain 
I played with your heart; 

 
 

--------------------------- 02/01/2023 ----------------------------------- 
Base para compor sertanejo - https://www.youtube.com/watch?V=SW1Y4BfBgeA 
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491 - Eu vi um ramo de flores 
https://youtu.be/arCsXy3ciV8 

 
Eu vi um ramo de flores, 
Atado com um laço, 
Colocado em um banco, 
Em um lugar vazio,  
Melhor, No lugar cativo, 
De um espectador. 
 
Ele ocupava um espaço vazio, 
Preenchia um buraco, 
Deixado por um ente querido, 
Em algum lugar. 
 
Estava lá para ficar exalando, 
O perfume e a essência, 
Da mãe natureza, 
Reunida naquela flor. 
 
Eu vi um ramo de flores, 
Que tinha colhido naquele ano,  
Os raios de Sol, 
E transmutado em cores, 
E perfumes para ti. 
 
Perfumando o ambiente, 
Com o espírito de vida, .................................................. Refrão 
Com as cores da alegria, 
E o perfume de sua essência. 
 
Lembrei-me que há  
um lugar vazio, 
Um lugar cativo, ............................................................... Refrão 
No meio do meu peito, 
Esperando você ocupar. 
 
Eu vi um ramo de flores, 
Em uma vitrine de uma loja, ................................... U$ 200 mil 
Enfeitando e exalando, 
Esperando por mim, ......................................... Só melo  U$ 200 mil 
Para lhe poder lhe dar. 
 
Eu vi um ramo de flores, 
Com suas cores, 
E com a sua vida, 
Para preencher um lugar vazio, 
No meu peito, 

https://youtu.be/arCsXy3ciV8
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E na minha vida. 
 
Receba as flores  
que lhe dou, 
retiradas prematuramente, 
mas com muito cuidado, 
de algum jardim. 
 
Venha preencher minha vida. 
 
 

------------------------------------- 05/01/2022 ------------------------------------------- 
33:00 - https://www.youtube.com/watch?v=gQrjV4TcyOI&t=872s 

 
 

 

 

 

492 - I saw a bunch of flowers 
https://youtu.be/ccWtXEIo9aE 

 
I saw a bunch of flowers 
Tied with a bow, 
Placed on a bench, 
In an empty place, 
In the captive seat, 
From a viewer. 
 
I saw an empty space, 
That filled a hole, ……………………………….……………………. Refrain 
Left by a loved one, 
Somewhere. 
 
I saw a flower exhaling, 
The perfume and the essence, 
From Mother Nature, ………………………………………………. Refrain 
Gathered in that flower. 
 
I saw a bunch of flowers, 
That I had harvested that year, 
the sun's rays, 
And transmuted into colors, 
And perfume for you. 
 
Perfuming the environment, 
With the spirit of life, 

https://youtu.be/ccWtXEIo9aE
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With the colors of joy, 
And the scent of your essence. 
 
I remembered that  
there is an empty place, 
A captive place, 
In the middle of my chest, 
Waiting for you to occupy. 
 
I saw a bunch of flowers, 
In a shop window, 
Embellishing and exhaling, 
Waiting for me, 
So that I can give it to you. 
 
I saw a bunch of flowers, 
with your colors, 
And with your life, ………………………………………………………. Refrain 
To fill an empty place, 
In my chest, 
And in my life. 
 
Receive the flowers  
I give you, 
taken prematurely …………………………………..…………………. Refrain 
but very carefully, 
from some garden. 
 
Come fill my life. 

 
 
------------------------------ 05/11/2022 -------------------------------------------------- 
33:00 - https://www.youtube.com/watch?v=gQrjV4TcyOI&t=872s 
 
 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gQrjV4TcyOI&t=872s
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493 - Venha preencher este vazio 
(MPB - https://youtu.be/FYxXtCDPX38) (Sertanejo - https://youtu.be/OW-eTawk_y0) 

 
Venha preencher este vazio, 
Este mundo sem som, ....................................................... refrão 
Esse céu sem estrelas, 
Noite sem luar. 
 
Venha preencher este vazio 
Que carrego no peito, 
Deixado por uma vida insípida, 
Como água que corre pelo regaço. 
 
Como água que mata sede, 
Mas não inebria, ............................................................... refrão 
Não adoça os lábios, 
Nem dá água na boca.  
 
Venha preencher este vazio, 
Meu coração é como um vaso sem flores, 
Sem os aromas e perfumes, 
Que exalam de ti. 
 
É uma estrada deserta, 
Que viaja em linha reta, ................................................. Refrão 
Que se perde no horizonte, 
Sem destino, sem fim. 
 
É uma trilha solitária, 
Rodeada por rochas, 
Sem arbustos e árvores, 
Onde possamos nos refrescar. 
 
Venha iluminar minha vida, 
Deixe os raios de Sol, 
Penetrar na alma, 
E colorir a nossa vida. 
 
Ouça o silêncio em meu peito,  
Deixe sua risada marota, 
Sua voz melada, 
e seus trejeitos maneiros, 
alegrar nossa vida. 
 
Venha preencher este vazio, 
Este mundo sem som, ..................................................... refrão 
Esse céu sem estrelas, 
Noite sem luar. 

https://youtu.be/FYxXtCDPX38
https://youtu.be/OW-eTawk_y0
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Venha preencher este vazio, 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j4nGrFP11oY 
Sertanejo - https://www.youtube.com/watch?v=MbcMLgL5g_s 
MPB - https://www.youtube.com/watch?v=YWAAKy9fXrQ 
 

 

 

 

 

494 - Come fill this void 
https://youtu.be/xc67Ro5EG7w 

 
Come fill this void, 
This world without sound, …………………….…………….……….. refrain 
That starless sky, 
Night without moonlight. 
 
Come fill this void 
that I carry in my chest, 
Left by a tasteless life, 
Like water running down a lap. 
 
Like water that quenches thirst, 
But don't get drunk 
Don't sweeten our mouth, ……………………………..……………….. refrain 
It doesn't even make our mouth water. 
 
Come fill this void, 
My heart is like a vase without flowers, 
Without the aromas and perfumes  
that exhale from you. 
 
It's a desert road, 
That travels in a straight line  
that is lost in the horizon, ………………………………..……….. refrain 
No destination, no end. 
 
It's a lonely trail, 
Surrounded by rocks, 
No bushes and trees  
Where we can cool off. 
 

https://youtu.be/xc67Ro5EG7w
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Come light up my life, 
Let the sun's rays, 
Come in the soul, 
And color my life. 
 
Hear the silence in my chest, 
Let your naughty laugh, 
Your honeyed voice, 
and your cool mannerisms, 
brighten my life. 
 
Come fill this void, 
This world without sound, ………………………………………….. refrain 
That starless sky, 
Night without moonlight. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QA7KtYPyZ68 
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495 - Cowboy versus Patricinha ou Amor caipira verdadeiro  
(Tema e variação de “Eduardo e Monica”) 

https://youtu.be/Fx_R7KhdDu8 

 
Eu sou do campo, 
Ela é da cidade, 
Nos encontramos na universidade, 
Em um show sertanejo. 
 
Eu estudava direito, 
Ela estudava veterinária, 
Eu cuidava do gado, 
Ela cuidava dos PETs. 
 
Curtíamos as mesmas músicas, 
Os mesmos livros, 
Os mesmos filmes, ............................................................................. refrão 
Mas eu era do campo e ela da cidade. 
 
Morávamos em republicas, 
E no final de semana íamos para casa, 
Não víamos a hora da semana começar, 
Para podermos nos reencontrar. 
 
No começo ela achava meio estranho, 
Aquele meu cheiro de gado, 
Que ela achava que era alguma fragrância, 
Que eu usava toda segunda-feira. 
 
Toda segunda-feira na mais pura 
Fragrância de bosta de cavalo. 
 
Mal ela sabia o que eu fazia, 
Todo fim de semana, 
Quando voltava para o campo, 
Para junto da bicharada. 
 
Tirar o leite da vaca, 
Por milho para as galinhas, ............................................. Refrão 
Pegar os cavalos, 
Sair cavalgando tocando a boiada. 
 
Sair cantando para a mãe natureza, 
Ouvir o som do vento nas árvores, ............................................. Refrão 
O som dos pássaros, 
Beber água no regato. 
 
Segunda-feira tinha que voltar para a cidade, 

https://youtu.be/Fx_R7KhdDu8
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Eu era de Libra ela de Aquário, 
Eu tinha os pés no chão, 
Ela só queria viajar. 
 
Um dia a levei para o campo, 
Para curtir a vida de fazenda, 
Junto com os bichos, 
Junto com o gado. 
 
Saímos para cavalgar, 
Eu no alazão e ela no Tornado, 
Ele estranhou um pouco ela, 
Ela achou que ele precisava passar na revisão. 
 
Ele trepicava um pouco, 
Que precisava amaciar o passo, 
Eu disse que ia levá-lo a concessionária, 
Para fazer um check up. 
 
Ela saía contando a todo mundo, 
Que o Tornado rabeava e saía de banda, 
Que tinha um shape irado, 
A crina era da hora. 
 
Galera 
O cavalo saia de banda, 
Soltava vento pelas ventas, 
Era tudo muito irado, ....................................................... Refrão 
Certamente ela era de Aquário, 
 
Este é o verdadeiro amor caipira, 
Eu do campo ela da cidade, 
Ela acabou acostumando, 
Com o meu cheiro de bosta de cavalo. 
 
Aquele que era amor verdadeiro, 
Eu cheirando a bosta de cavalo. 
Ela toda cheirosa, ......... ....................................................... Refrão 
 
Este é o amor caipira verdadeiro, 
Ela toda cheirosa, ......... ....................................................... Refrão 
Eu cheirando a bosta de cavalo. 
 

------------------------------------ 11/01/2023 ---------------------------------------------- 
 
11:00 - https://www.youtube.com/watch?v=RpeSJWJtnB0 
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496 - Cowboy versus City Woman or True Country Love 
https://youtu.be/vufWh1uvwbU 

 
I'm from the countryside 
She's from the city 
We met at the university, 
At a country show. 
 
I studied law, 
She studied veterinary, 
I took care of the cattle, 
She took care of the PETs. 
 
We liked the same songs, 
the same books, 
The same films, ....................................... .................................. Refrain 
But I was from the countryside  
and she was from the city. 
 
We lived in republics, 
And at the weekend we went to home, 
We didn't see the time for the week to start, 
So that we can stay together. 
 
At first she found it a little strange, 
That cattle smell (of mine), 
She thought it was some fragrance, 
That I used every Monday. 
 
Every Monday morning 
In the purest Horse shit fragrance. 
 
She didn’t know what I did, 
Every weekend, 
When I returned to the field, 
Towards the cattle. 
 
Take the cow's milk, 
Put corn for the chickens, ............................................. Refrain 
Catch the horses, 
(Go out) riding touching the cattle. 
 
Go out singing to mother nature, 
Listening to the sound of the wind, ………………………….... Refrain 
The sound of birds, 
Drink water in the stream. 
 
Monday had to go back to the city, 

https://youtu.be/vufWh1uvwbU
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I was Libra, she was Aquarius, 
I had my feet on the ground, 
She just wanted to travel. 
 
One day I took her to the field, 
To enjoy farm life, 
Along with the animals, 
Along with the cattle. 
 
We went out for a ride, 
I in the sorrel and she in the Tornado, 
He found he a little strange, 
She thought he needed to pass tin the review. 
 
He shook a little, 
That he needed to soften his step, 
I said I'd take it to the dealership, 
To do a checkup. 
 
She went around telling to everyone, 
That the Tornado tailed and went sideways, 
That had an angry shape, 
The mane was nice. 
 
Guys 
The horse steps aside, 
Blew wind through its nostrils, 
It was all very angry, ............................................. .......... Refrain 
Certainly she was Aquarius, 
 
This is true redneck love, 
I from the countryside, she from the city, 
She eventually got used  
to my horse shit smell. 
 
This is true country love, 
The one who was true love, 
I smelling horse shit, 
She all smelling. ......... ..................................... .................. Refrain 
 
This is true country love, 
She all smelling. ......... ..................................... .................. Refrain 
I smelling horse shit. 

 
----------------------------------- 12/01/2023 ------------------------------------ 
11:00 - https://www.youtube.com/watch?v=RpeSJWJtnB0 
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497 - Vegana Maldita 
https://youtu.be/_f49DRT4GDE 

 
A vida estava mil maravilhas, 
Tudo era paz e amor, 
Ela cuidando da clínica, 
Eu cuidando da fazenda, 
 
Até o dia que ela se tornou vegana, 
Só para agradar o Tornado, 
Passou a só comer alfafa, 
Suco de cenoura com agrião. 
 
Até o meu cão de guarda, 
O coitado do Brutus, 
Teve que entrar na dieta, 
Comer comida vegetariana. 
 
Até o dia que ele foi embora. 
Morar na casa do vizinho, 
O meu cão de guarda, 
Meu companheiro de caminhada. 
Na casa do vizinho não. 
 
Volta Brutus, 
Came on Brutus, ........................................................ Refrão 
Vou por aquela vegana, 
Para fora de casa. 
 
Volta Brutus, 
Volta para casa, ........................................................ Refrão 
Vou por aquela vegana, 
Para fora de casa. 
 
Aquela patricinha, 
Pela seita vegana, 
Foi enfeitiçada, 
Vegana não é nome de regime, 
É nome de bruxa malvada. 
 
Ah bruxa malvada! 
Enfeitiçou meu coração, 
Invadiu a minha casa, 
Atormentou meus pensamentos. 
 
Ela só quer me atormentar, 
Trazer os pets para dentro de casa, 
Por freio no Tornado, 

https://youtu.be/_f49DRT4GDE
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Enfeitiçar o meu coração. 
 
Vegana! Bruxa malvada, 
Filha do Demo! 
Só quer me atormentar, 
Invadir meus pensamentos. 
 
Volta Brutus, 
Came on Brutus, 
Vou por aquela vegana, 
Para fora de casa. 
 
Volta Brutus, 
Volta para casa, 
Vou por aquela vegana, 
Para fora de casa. 
 
Vou agarrar aquela vegana, 
Converter seu coração. 
 

-------------------------------------------------------- 
Refrão forró 
 

Ela só quer me atormentar, 
Só quer me infernizar, 
Trocou o capim pelo jabá, 
 
Ela só quer me atormentar, 
Só quer me infernizar, 
Trocou o capim pelo jabá, 
 

---------------------------------- 17/01/2023 ------------------------------------ 
https://www.youtube.com/watch?v=zFd1coifKdI 
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498 - Damn Vegan 
https://youtu.be/vUTNqeHffNs 

 
Life was a thousand wonders, 
All was love and peace, 
She running the clinic, 
I taking care of the farm. 
 
Until the day she became vegan, 
Just to please Tornado, 
Put a diet of vegetables, 
Carrot with watercress juice. 
 
Even my guard dog, 
Poor Brutus, 
Had to go on a diet 
Eat vegetarian food. 
 
My guard dog, 
My walking partner, 
Until the day he left, 
Living in the neighbor's house. 
In the neighbor's house. Noooo 
 
Return Brutus, 
Came on Brutus, ............................................................. .......... Chorus 
I'm going to kick  
That vegan out of the house. 
 
Return Brutus, 
Come back home, .............................................. .......... Chorus 
I'm going to kick  
That damn Vegan out of the house. 
 
That preppy, 
Was bewitched by the vegan sect, 
Vegan is not the name of a diet, 
It's the name of an evil witch. 
 
Oh wicked witch! 
Enchanted my heart, 
Invaded my house, 
She plagued my thoughts. 
 
She just wants to torment me, 
Bring the pets into the house, 
Put brake on the Tornado, 
Enchant my heart. 

https://youtu.be/vUTNqeHffNs
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Vegan! Evil witch, 
Daughter of the Demo! 
You just want to torment me, 
Invade my thoughts. 
 
Return Brutus, 
Came on Brutus, ............................................................. .......... Chorus 
I'm going to kick  
That vegan out of the house. 
 
Return Brutus, 
Come back home, .............................................. .......... Chorus 
I'm going to kick  
That damn Vegan out of the house. 
 
I'll grab that vegan, 
Convert your heart. 

 
 
---------------------------------- 17/01/2023 ------------------------------------ 
https://www.youtube.com/watch?v=zFd1coifKdI 
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499 - HellSinger entrou no meu coração 
https://youtu.be/C8aDkRqOHKY 

 
Estava ouvindo um som, 
Um som suave e profundo, 
Que veio da floresta, 
E entrou na minha mente. 
 
Estava em um show, 
Ouvindo uma nova cantora (cara), 
Então uma música suave entrou em meu coração, 
Desde então não consigo parar, 
Parar de pensar nessa garota (cara). 
 
Ela me enfeitiçou 
Sequestrou meu coração, ...................................................... Refrão 
Entrou em meus pensamentos, 
Infernizou minha vida. 
 
Por que mudei minha turnê, 
Por que parei em Penedo, 
Para curtir uma noite 
Em um bar. 
 
Aquelas luzes fugazes, 
Emanando dos castiçais, ................................................................ Refrão 
Aquela garota balançando ao som da melodia, 
Fazendo minha mente voar. 
 
Hellsinger  
Michaela veio ao meu coração, 
Através das brumas da Mantiqueira, ........................................... Refrão 
Com a doce voz de uma feiticeira, 
Ressoando por entre as brumas. 
 
Eu só queria me divertir, 
Só queria passar o tempo, 
Mas eu encontrei uma maneira, 
Para dizer o que sinto. 
O que sinto. 
 
Hellsinger  
Michaela veio ao meu coração, 
Uma luz apareceu 
No fim do túnel, 
Uma voz veio do fundo 
Do som do silêncio. 
 

https://youtu.be/C8aDkRqOHKY


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

725 
 

Agora vou entrar nas mentes, 
Em todos os corações, 
De todas aquelas pessoas, ............................................. Refrão 
Até que se voltem para Jesus. 
Yeshua. 
 
Hellsinger veio ao meu coração, 
Tirou minha paz, 
Deu-me um propósito, 
Para infernizar os corações, 
Daqueles que andam na escuridão. 
 
Eu estava em um bar, 
Ouvindo uma garota (cara), 
Então uma música suave entrou em meu coração, 
E eu não consigo parar de pensar, 
Parar de pensar nessa garota (cara). 
 
Michaela, sua HellSinger. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fX6QXIGpmJQ 
 
 
 

 

500 - HellSinger came into my heart 
https://youtu.be/_wJ72x1oiOY 

 
I was hearing a sound, 
A soft and profound sound, 
That came from the ocean, 
And enter in my ear. 
 
I was in a show, 
Listening a new girl (guy), 
So a soft music entered in my heart, 
And I can’t stop think, 
Stop think in this girl (guy). 
 
She has bewitched me 
Kidnapped my heart, 
Entered in my thoughts, …………………………………………….. Refrain 
Made my life a hell. 
 
Why I change my tour, 
Why I pass in Ireland, 

https://youtu.be/_wJ72x1oiOY
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To enjoy a night out  
In a bar. 
 
Those fleeting lights, 
Emanating from the candlesticks, 
That girl swinging to the melody, ………………………………… Refrain 
Make my mind fly.  
Make me fly. 
 
Hellsinger  
Rachel came into my heart, 
Through the mists of Britain, 
With the sweet voice of a sorceress, 
Resounding through the trees. 
 
I just wanted to have fun, 
I just wanted to pass the time, 
But I found a way, ……………………………………………………….. Refrain 
To say what I feel. 
 
Rachel!  
Hellsinger came into my heart, 
A light appeared  
At the end of the tunnel, 
A voice came from deep  
In the sound of silence. 
 
Now I will enter the minds, 
In all hearts, 
Of all those people,  
Until they turned inward. 
 
Rachel! 
Hellsinger came into my heart, 
Took away my peace, 
Gave me a purpose, 
To make hearts hell, 
Of those who walk in the night. 
 
I was in a bar, 
Listening a girl (guy), 
So a soft music entered my heart, 
And I can’t stop think, 
Stop think in this girl (guy). 
 
Rachel the hellsinger. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=z9-jgJJvArI 

https://www.youtube.com/watch?v=z9-jgJJvArI
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501 - Canto para todas 
https://youtu.be/JeSMo9Kb3lA 

 
Você virou as costas para mim, 
Não viu o que eu sentia, 
Tinha mais coisas para fazer, 
Não tinha um só minuto para mim. 
 
Suas amigas formavam uma coraça, 
Um escudo impenetrável, 
Os holofotes a ofuscavam, 
Não me percebia ao seu lado. 
 
Mas minha voz falava mais alto, 
Minha dor ressoava nas palavras, 
Que voavam ao vento, 
Sem rumo sem desígnio. 
 
Palavras voando ao vento, 
Sem rumo,  ....................................................... Refrão 
Sem propósito, 
Quando o amor não é correspondido. 
 
As folhas de papel iam avolumando, 
Formando uma montanha, 
Roubando das nuvens, 
Os sonhos dos amantes. 
 
Folhas de papel, 
Voando sobre as nuvens, ........................... Refrão 
Sempre mudando de forma, 
Mas nunca mudando a essência. 
 
A essência do amor, 
Velada em um frasco, ................................... Refrão 
Que palpita no peito, 
Dentro do coração. 
 
Voando sobre as montanhas, 
Vendo todo o horizonte, 
Como águia caçadora, 
Tendo uma única presa. 
 
Canto aos quatro ventos, 
Para você e para elas, 
De acordo com a vibração, 
Que ressoa em meu peito. 
 

https://youtu.be/JeSMo9Kb3lA
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Aos quatro ventos, 
Quatro direções, ....................................... Refrão 
Sempre me levam a você. 
 
Canto para todas, 
Não importa o nome, 
Você virou as costas para mim, 
Não viu o que eu sentia, 
Tinha mais coisas para fazer. 
 
Terá que achar o seu caminho, 
Neste labirinto de folhas de papel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

502 - I sing for all (Soul Ballad) 
https://youtu.be/PxjPxMdDUD0 

 
Adelia, 
You turned your back to me, 
Didn't see what I felt 
Had more things to do, 
There wasn't a single minute for me. 
 
Your friends formed an armor, 
An impenetrable shield, 
The spotlight blinded you, 
Didn't feel myself next to you. 
 
But my voice spoke louder, 
My pain echoed in the words, 
That flew in the wind, 
Aimless without purpose. 
 
Words flying in the wind, 
Aimlessly, ………………………………..……………………………………… Refrain 
Without purpose, 
When love is unrequited. 
 
Sheets of paper growing, 
Forming a mountain, 
Stealing from the clouds, 
Lovers dreams. 

https://youtu.be/PxjPxMdDUD0
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Paper sheets, 
Flying over the clouds, …………………………………..…………….. Refrain 
Always changing shape, 
Never changing the essence. 
 
The essence of love, 
Veiled in a bottle, ................................................................ Refrain 
That beats in the chest, 
Inside the heart. 
 
Flying over the mountains, 
Seeing all the horizon, 
Like a hunting eagle, 
Having a single prey. 
 
Adelia! 
I sing to the four winds, 
For you and for them, 
According to the beat, 
That resonates in my chest. 
 
Four winds, four directions, 
Always for you, ……………………………………………………………… Refrão 
All directions lead me to you. 
 
Sing for all, 
No mater the name, 
Turned your back to me, 
Didn't see what I felt 
Had more things to do, 
 
Adelia! 
You will have to find your way, 
In this labyrinth of sheets of paper. 
Having only my voice, 
To guide you. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WoeAhHdPXYE&list=PLxugSP5flsniGe3ILymjowP8N4vDCrWvT&in
dex=1 
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503 – Ainda espero por você 
https://youtu.be/NliP0Z3qhcM 

 
Não importa se está tão longe, 
Se o tempo passou, 
Se o inverno chegou, 
E o renovo não brotou. 
 
O amor é como uma semente, 
Uma vez plantado, 
Uma vez germinada, 
Ficará gravado eternamente, 
Na alma ou na memória. 
 
Não importa se a folha, 
For um broto verde, 
Ou estiver ressequida, 
Em vermelho ou amarelo colorida. 
 
A semente está guardada, 
Lá embaixo da terra, 
Esperando pela água, 
Pelos raios de Sol,  
Para germinar novamente. 
 
A mãe natureza, 
Protege suas crias, .......................................... Refrão 
Do Sol torrente, 
No interior de seu seio. 
 
Ainda espero por você. 
Ainda espero pelo amor, ............................ Refrão 
Que está selado em meu peito, 
Esperando por gotas de atenção. 
 
Ainda espero por você. 
Ainda espero pelo amor, 
Que irá fazer brotar, ................................... Refrão 
A vida em mim. 
 
Ainda espero por você. 
Ainda espero pelo amor, 
Que me fará feliz, .......................................... Refrão 
Que me fará ver a luz. 
 
Águas que descem do céu, 
Rasgando as cordilheiras, 
Levando os humos para as terras baixas, 

https://youtu.be/NliP0Z3qhcM
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Alimentam as esperanças da civilização. 
 
Águas que descem dos seus olhos, 
Rasgando o meu peito, .. ............................. Refrão 
Lavando as mágoas, 
Alimentam o meu amor por você. 
 
Águas que escorrem, 
Águas que alimentam, 
Águas que lavam, .. .......................................... Refrão 
A alma e a dor. 
 

 

 

 

 

 

504 - I still wait for you 
Slow ballad - https://youtu.be/24bm4uJd8pY 

Slow sad epic guitar - https://youtu.be/kHFRKCFzSV0 
 

It doesn't matter how far away you are, 
If time has pass, 
If winter came, 
And the branch didn’t sprout. 
 
Love is like a seed, 
Once planted, 
Once flowered, 
It will be recorded forever, 
In the soul or in memory. 
 
It doesn't matter if the sheet, 
Is a green sprout, 
Or is it dry, 
Colored in red or yellow. 
 
The seed is saved, 
Down under the earth, 
Waiting for the water, 
By the sun's rays, 
To revive again. 
 
There is all life, 
Under the snow, 

https://youtu.be/24bm4uJd8pY
https://youtu.be/kHFRKCFzSV0
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Waiting for the ice melt, 
To see the sun’s ray again. 
 
I still wait for you. 
I still wait for love, ……………………………. Refrain 
That is sealed in my chest, 
Waiting for drops of attention. 
 
I still wait for you. 
I still wait for love, ……………………………. Refrain 
Which will sprout, 
The life in me. 
 
I still wait for you. 
I still wait for love, ……………………………. Refrain 
That’ll make me happy, 
That’ll make me see the light. 
 
Waters that descend from the sky, 
Ripping through the mountain ranges, 
Taking food to the lowlands, 
They feed the hopes of civilization. 
 
Waters that flow from your eyes, 
Tearing up my chest, ……………………………. Refrain 
Washing away the sorrows, 
Feed my love for you. 
 
Waters that flow 
Waters that feed, ……………………………………. Refrain 
Waters that wash, 
The soul and the pain. 
 
Prof. Dr. Luiz Adolfo de Mello 
 

Talk is cheap - https://www.youtube.com/watch?v=oODExLZnNMo 
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505 – Dias bons e dias ruins ao seu lado 
https://youtu.be/kf3sl18ktiM 

 
A vida é uma viagem estranha, 
Não há garantia, 
Não há certeza, 
Do que irá acontecer no futuro. 
 
Às vezes o certo dá errado, 
Às vezes o errado dá certo, ………………...............…………………….. Refrão 
Talvez eu não seja perfeito, 
Talvez eu seja simplesmente um ser humano. 
 
Eu rezo por esta estrada, 
Que eu não posso ver o fim, ……..……………......……………………….. Refrão 
Me leve até você, 
Leve-me para o meu amor. 
 
Nos campos verdes, 
Que nos esperam, 
Eu posso ver nuvens escuras e claras, 
Dias ensolarados e dias chuvosos. 
 
Eu só posso pensar que 
Eu só poderia viver com você., ……..…………………………………….. Refrão 
Desejo ver o tempo passar, 
Do seu lado. 
 
Dias ruins e dias bons, 
Nada mais importa, 
Se estou ao seu lado. 
 
Dias chuvosos, dias ensolarados, 
A única coisa que importa, 
É que eu quero ficar, 
Do seu lado. 
 
Não importa se no campo, 
Ou atravessando as montanhas, 
Eu quero ficar andando, 
Do seu lado. 
 
Quero sentir as folhas de trigo, 
Tocando minhas mãos, 
Sentir os aromas do campo, 
Do seu lado. 
 
A vida é uma viagem estranha, 

https://youtu.be/kf3sl18ktiM
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Não há garantia, .............................................................. refrão 
Não há certeza, 
Do que vai acontecer no futuro. 
 
A única certeza é 
Que eu quero estar 
Do seu lado. 
Dias bons e dias ruins ao seu lado. 

 
 
25:00 - https://www.youtube.com/watch?v=RKgEYbn9F4g 
 
 
 

 

 

 

 

506 - Bad days good days by your side 
https://youtu.be/L6N9l3oLgkc 

 
Life is a strange journey, 
There is no guarantee, 
There is no certainty, 
What gonna happen in the future. 
 
Sometime the right goes wrong, 
Sometime the wrong goes right, …………………………………….. Refrain 
Maybe I’m not perfect, 
Maybe I‘m simple human being. 
 
I pray for this road, 
That I can’t see the end, ……..…………………………………….. Refrain 
Take me to you, 
Take me to my love. 
 
In the green fields, 
That are waiting for us, 
I can see dark and white clouds, 
Sunny days and rainy days. 
 
I can only think that  
I could only live with you., ……..…………………………………….. Refrain 
I wish to see time go by, 
By your side. 

https://youtu.be/L6N9l3oLgkc
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Bad days and good days, 
Nothing else matters  
If I'm by your side. 
 
Sunny days and rainy days, 
The only thing matters, 
Is that I want stay, 
By your side. 
 
No matters with in meadows, 
Or crossing the mountains, 
I want stay walking, 
By your side. 
 
I want to feel the wheat leaves, 
Touching my hands, 
Feel the aromas of the countryside, 
By your side. 
 
Life is a strange journey, 
There is no guarantee, 
There is no certainty, 
What gonna happen in the future. 
 
The only sure thing is  
that I want to be  
by your side. 
Bad days good days by your side. 

 
 
19:00 - https://www.youtube.com/watch?v=RKgEYbn9F4g 
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507 - Minha mulher é uma mulher resolvida 
https://youtu.be/J_SeDd74D_c 

 
Minha mulher é uma mulher resolvida, 
É uma mulher ponderada, 
Que sabe o que quer, 
Linda, feminina, mas resolvida. 
 
Resolvida a tirar o meu sono, 
A sair à noite sozinha, ............................................... Refrão 
Me esperar no bar, 
Enquanto não puder chegar. 
 
Minha mulher é uma mulher simples, 
Não precisa de muito, 
Não me exige muito, 
Desde que seja com palavras sinceras. 
 
Palavras simples e sinceras, 
Desde que sejam proferidas, .......................................... Refrão 
Sobre um carro de som, 
A todo volume para preencher o ar. 
 
Uma mulher simples, 
Que não exige muito, ..................................................... Refrão 
Somente um pouco de joias, 
E um belo colar. 
 
Uma mulher simples, 
Que adora comida mineira, .......................................... Refrão 
Uma mulher caseira, 
Desde que eu a leve para jantar. 
 
Uma mulher simples, 
Simplesmente linda, 
Que não exige muito, 
Desde que eu a ajude a cozinhar. 
 
Minha mulher está habilitada, 
Uma mulher ponderada, 
Dirige o seu próprio carro, 
Desde que eu abra a porta, 
E troque o pneu. 
 
Uma mulher resolvida, 
A ter uma vida simples, .......................................... Refrão 
Trabalhar e descansar, 
Desde que eu a leve para viajar. 

https://youtu.be/J_SeDd74D_c
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Uma mulher resolvida, 
A conhecer o mundo, ............................................. Refrão 
Quer ter o seu tempo, 
O seu tempo de amar. 
 
Minha mulher é uma mulher resolvida, 
É uma mulher ponderada, 
Que sabe o que quer, 
Linda, feminina, mas resolvida. 
 
Resolvida a tirar o meu sono. 
Tobbyyyyy,  
Vou dormir com você esta noite. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-P9b91wANmw 
 

 

 

 

 

508 - My woman is a resolved woman 
Indie folk - https://youtu.be/Mu653MWAs4k 

Retro pop - https://youtu.be/13T9L7mX8RQ 

Soul Blue - https://youtu.be/kvV0O2orD1g 

 
My woman is a resolved woman, 
She is levelheaded, 
That she knows what she wants, 
Beautiful, feminine, but resolved. 
 
Resolved to take my sleep, 
Going out at night alone, ………………………………………….. Refrain 
Wait for me at the bar, 
As long as I can't get there. 
 
My woman is a simple woman, 
She doesn't need much, 
She doesn't demand much. 
As long as with sincere words. 
 
Simple and sincere words, 
As long as they are uttered, ................................................... Refrain 
About a sound car, 

https://youtu.be/Mu653MWAs4k
https://youtu.be/13T9L7mX8RQ
https://youtu.be/kvV0O2orD1g
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At full volume to fill the air. 
 
A simple woman, 
Which doesn't require much, ................................................ ........ Refrain 
Just a little bit of jewelry, 
And a beautiful necklace. 
 
A simple woman, 
Who loves country food, .......................................................... Refrain 
A homely woman, 
As long as I take her out to dinner. 
 
A simple woman, 
Just beautiful, 
It doesn't require much, 
As long as I help her cook. 
 
My woman is enabled, 
A thoughtful woman, 
She drives her own car, 
As long as I open the door, 
And change the tire. 
 
A resolved woman 
To have a simple life, ................................................. Refrain 
Work and rest, 
As long as I take her on a trip. 
 
A resolved woman 
Getting to know the world, ............................................. Refrain 
Want to take your time, 
Your time to love. 
 
My woman is a resolved woman, 
She is levelheaded, 
That she knows what she wants, 
Beautiful, feminine, but resolved. 
 
Resolved to take my sleep. 
Tobbyyyyy, 
I'm going to sleep with you tonight. 

 
 
Folk ballad backing track - https://www.youtube.com/watch?v=5hU06omNut8 
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509 - O Carnaval acabou e a mascara ficou 
https://youtu.be/p8y5e7y_7fM 

 
O cortejo passou, 
Estava lá, linda e maravilhosa, 
Dançando no meio da folia, 
Perdida no meio da multidão. 
 
Arrastada pelo cordão, 
Poucos metros nos separava, 
Podia ver através da máscara, 
Seu belo rosto a desfilar 
 
O som ressoava, 
A multidão dançava, 
E um ritmo descompassado, 
Em um karma do passado. 
 
Não olhou para trás, 
Magoou meu coração, .................................... Refrão 
Fingia que não me via, 
Fingia que eu não existia. 
 
Feriu o meu coração, 
Não tinha ainda, 
Rasgado a fantasia, ......................................... Refrão 
Mas já rasgava o meu coração. 
 
Feriu o meu coração, 
Com o mastro da porta-bandeira, 
Estava usando máscara, 
Para me ferir. 
 
O Carnaval acabou,  
E a mascara ficou, 
Escondeu-se atrás de uma máscara, 
Para não me dar o seu coração. 
 
Para não me ofertar o coração, 
Escondeu-se atrás de uma máscara, 
Uma máscara de carnaval, 
Que combinava com a fantasia. 
 
A fantasia de princesa, 
Em que eu não era a realeza, 
Para poder subir no altar, 
Do seu amor. 
 

https://youtu.be/p8y5e7y_7fM
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Não olhou para trás, 
Magoou meu coração, .................................... Refrão 
Fingia que não me via, 
Fingia que eu não existia. 
 
Feriu o meu coração, 
Não tinha ainda, 
Rasgado a fantasia, ......................................... Refrão 
Mas já rasgava o meu coração. 
 
O Carnaval acabou,  
E a mascara ficou, 
Escondeu-se atrás de uma máscara, 
Para não me dar o seu coração. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nOyXEOZurP8 
 
 
 
 
 
 
 
 

510 - Carnival is over and the mask remains 
https://youtu.be/8tgv5s2dUFM 

 
The carnival block passed, 
She was there, beautiful and wonderful, 
Dancing in the middle of the revelry, 
Lost in the crowd. 
 
Dragged by the cord, 
Separated by a few meters, 
I could see through the mask, 
Pass your beautiful face. 
 
The sound resounded, 
The crowd danced, 
And an uneven rhythm, 
In a past karma. 
 
She didn't look back, 
Hurt my heart, ......................................................... Refrain 
Pretended you didn't see me 
Pretended I didn't exist. 
 

https://youtu.be/8tgv5s2dUFM
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Hurt my heart, 
Had not yet torn the fantasy, ......................................... Refrain 
But she already broke my heart. 
 
Hurt my heart, 
With the flagpole, 
She was wearing a mask  
To hurt myself. 
 
Carnival is over 
And the mask stayed, 
Hiding behind a mask, 
For not giving me your heart. 
 
Hid behind a mask  
So as not to offer me her heart 
A carnival mask, 
Which matched with the fantasy. 
 
Princess fantasy, 
When I wasn't royalty, 
To be able to climb  
The altar of your love. 
 
She didn't look back, 
Hurt my heart, ................................................................ Refrain 
Pretended you didn't see me 
Pretended I didn't exist. 
 
Hurt my heart, 
Had not yet torn the fantasy, ......................................... Refrain 
But she already broke my heart. 
 
Carnival is over 
And the mask stayed, 
Hiding behind a mask, 
For not giving me your heart. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XbvOJ42H8fU 
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511 - Minha música é conceitual 
 

 
Minha música é conceitual, 
Ela vem lá do astral, 
Tudo é paranormal, .............................................. refrão 
Tudo é sobrenatural. 
 
Minha música é conceitual, 
Nela tudo é imaginário, 
Não há um receituário, 
Nem há um itinerário. 
 
Minha musa é ideal, 
Ela é toda perfeita, 
Não pode ser elaborada, 
Muito menos desfeita. 
 
Ela é excepcional. 
Fenomenal, 
Uma mulher invulgar, 
Uma musa do plano astral. 
 
Meu amor é muito real, 
Muitas vezes beira o surreal, 
Manifestado em sons evanescentes, 
Em palavras melodiadas. 
 
Minha musa é alto astral, 
Ela vem do imaginário, 
Ela um ser abstrato, 
Uma mulher do plano sideral. 
 
Seu corpo é perfeito, 
Pois o meu amor é infinito, 
Seus cabelos evanescentes, 
De sonhos remanescentes. 
 
Seus olhos brilham como estrelas, 
Seu rosto é uma lua crescente, 
Retirado de um céu estrelado, 
De um conto de fadas. 
 
Minha música é conceitual, 
Ela vem lá do astral, 
Tudo é paranormal, .............................................. refrão 
Tudo é sobrenatural. 
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Ela foi feita para uma feiticeira, 
Uma mulher encantadora, 
Com voz de sereia, 
Cuja música é um encantamento. 
 
Tudo isto é um feitiço, 
Para satisfazer um fetiche, 
De um poeta sobrenatural, 
Que a resgatou do plano astral. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=s266ebC_xlQ 
https://www.youtube.com/watch?v=htnobkrtDoo 
https://www.youtube.com/watch?v=ljX2zLYVEW4 
 
 
 

 

 

 

 

 

512 - My music is conceptual 
https://youtu.be/RGqImetTPtI - Celtic Style 

https://youtu.be/VTM3LGYEjEk - Soft Rock 
 
My music is conceptual, 
She comes from the astral, 
Everything is paranormal, ............................................................. Chorus 
Everything is supernatural. 
 
My music is conceptual, 
Everything about her is imaginary, 
There is no prescription, 
Nor is there an itinerary. 
 
My muse is ideal, 
She's all perfect, 
Cannot be crafted, 
Much less undone. 
 
She is exceptional. 
Phenomenal, 
An unusual woman, 
A muse from the astral plane. 
 
My love is very real, 
Often borders on the surreal, 

https://youtu.be/RGqImetTPtI
https://youtu.be/VTM3LGYEjEk
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Manifested in evanescent sounds, 
In melodious words. 
 
My muse is in high spirits, 
Comes from the imaginary, 
She is an abstract being, 
A woman from the outer plane. 
 
Your body is perfect, 
Because my love is infinite, 
Your evanescent hair, 
Of lingering dreams. 
 
Your eyes shine like stars, 
Your face is a crescent moon, 
Taken from a starry sky, 
From a fairy tale. 
 
My music is conceptual, 
She comes from the astral, 
Everything is paranormal, ............................................................. Chorus 
Everything is supernatural. 
 
Your body is perfect, 
She was made for a witch, 
A charming woman, 
With a siren's voice, 
Whose music is an enchantment. 
 
All this is a spell, 
To satisfy a fetish, 
Of a supernatural poet, 
Who rescued her  
From the astral plane. 
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513 - No balanço das ondas do mar 
https://youtu.be/9teKsm4X_0U 

 
Como as ondas do mar 
Que ora vem 
E ora vai 
Vai dando contorno a praia. 
 
Vê-la espraiada sobre a areia, 
Sob os raios de Sol, ....................................... Refrão 
A sua pele bronzear, 
A sua beleza radiar. 
 
Como as ondas do mar 
Que jogam sobre as areias, 
Lembranças das sereias, ............................. Refrão 
Recolhidas do fundo do mar. 
 
Lembranças que ora vem, 
Que ora vai, ..................................... U$ 200.000,00 
Para o fundo do esquecimento, 
Mas que definem os contornos, 
Desta canção. ............................................. Refrão 
 
No balanço das ondas do mar, 
Vou escrevendo essa melodia, 
Para simplesmente lhe dizer, 
Que não aguento mais, 
Ver estas idas e vindas, 
Que nunca finda, 
Que hora lhe traz, 
E que hora lhe leva embora. 
 
No balanço das ondas do mar, 
Vou escrevendo essa melodia, 
Para você poder sentir, ........................... Refrão 
O ritmo da pulsação, ..................... U$ 200.000,00 
O bater do meu coração. 
 
Como as ondas do mar 
Que ora vem 
Que ora vai 
Vai dando contorno a praia. 
 
Como as ondas do mar 
Que ora vem ........................................ refrão 
E ora vai 
Vai dando contorno a esta melodia. 

https://youtu.be/9teKsm4X_0U


 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

746 
 

 
No balanço das ondas do mar, 
Vou escrevendo essa melodia, 
Para que possa saber, 
Que não posso mais viver, 
Com estas idas e vinda, 
Que hora lhe traz, 
E que hora lhe leva embora. 
 
No balanço das ondas do mar, 
Vou escrevendo essa melodia, 
Para ressoar em seu coração, ………………… Refrain 
Toda essa emoção. 
 
No balanço das ondas do mar, 
Vou escrevendo essa melodia, 
Vou esperando ver o tempo passar, 
Esperando retornar. 
 
No balanço das ondas do mar. 
 

 
 

 

514 - In the sway of the waves of the sea 
https://youtu.be/59PNlMdMb8Y 

 
Like the waves of the sea 
That now comes 
And now go 
Goes shaping the ocean border. 
 
See you sprawled out on the sand, 
Under the sun's rays, ………………..………..…………………..………… Refrain 
Your skin tans, 
Ray your beauty. 
 
Like the waves of the sea 
Who play on the sands, 
Mermaid memories, .... ……………………..……………..………..……… Refrain 
Collected from the bottom of the sea. 
 
Memories that now come, 
That now goes, ............... ………..……………..……........... U$ 200.000,00 
To the bottom of oblivion, …………..……………..…………………… Refrain 
But that define the contours, 
From this song. 

https://youtu.be/59PNlMdMb8Y
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In the sway of the waves of the sea, 
I'm writing this melody, 
To simply tell you, 
I can't take it anymore, 
See these comings and goings, 
That never ends, 
Some time bring you, 
And some time take you away? 
 
In the sway of the waves of the sea, 
I'm writing this melody, ………………..……………..……………… Refrain 
So that you can feel, ............. ………..……………..……........ U$ 200.000,00 
The rhythm of the pulse, 
The beating of my heart. 
 
Like the waves of the sea 
That now comes 
And now go 
Shaping the ocean border. 
 
Like the waves of the sea 
That now comes 
And now go 
Goes shaping this melody. 
 
In the sway of the waves of the sea, 
I'm writing this melody, 
So that you can know, 
I can no longer live, 
With these comings and goings, 
That time bring you, 
And that time take you away? 
 
In the sway of the waves of the sea, 
I'm writing this melody, ………………..……………..………….………… Refrain 
To resound in your heart, 
All that emotion. 
 
In the sway of the waves of the sea, 
I'm writing this melody, 
I'm waiting to see the time pass, 
Waiting you return. 
 
In the sway of the waves of the sea. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qRl9RlzMgNI 
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515 - 1157 – Somos Haters 
 

 
Haters! 
Somos Haters! 
Não tínhamos opção, 
Não temos nome, 
Não temos profissão. 
 
Haters! 
Somos haters! 
Somos analfabetos funcionais, 
A nossa única função, 
É espalhar a confusão. 
 
Haters! 
Somos haters! 
Mas não temos culpa, ........................ refrão 
A culpa é de vocês, 
Que estão no nosso lugar. 
 
Haters! 
Somos haters! 
Não temos tempo para aprender, 
Não temos tempo para amadurecer, 
Não temos lugar no mundo. 
 
Somos pagos para infernizar, 
Somos pagos para chantagear, 
Somos pagos para transmitir, 
Todo tipo de difamação. 
 
Haters! 
Somos haters! 
Mas não temos culpa, ............................. refrão 
A culpa é de vocês, 
Que estão no nosso lugar. 
 
Haters! 
Somos haters! 
Somos pagos para infernizar, 
Somos pagos para chantagear, 
Somos pagos para transmitir, 
Todo tipo de difamação. 
 
Haters! 
Somos haters! 
Vivemos nas sombras, 
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Vivemos na escuridão, 
Onde ainda não chegou, 
Onde a luz da sabedoria, 
A luz da educação. 
 
Somos haters! 
Somos haters! 
Somos pagos para espalhar o inferno. 
 

 

 

 

 

 

516 - We are Haters 
https://youtu.be/mx0W2AGSK18 

 
Haters! 
We are Haters, 
There are no option, 
We have no name 
We have no profession. 
 
Haters! 
We are haters! 
We are unlettered, 
Our only function, 
It's spreading mess. 
 
Haters! 
We are haters! 
It's not our fault, ……………………… Refrain 
It's your fault, 
You are in our place. 
 
Haters! 
We are haters! 
We don't have time to learn, 
We don't have time to mature, 
We have no place in the world. 
 
We are paid to make hell, 
We are paid to blackmail, 
We are paid to transmit, 
All kinds of defamation. 

https://youtu.be/mx0W2AGSK18
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Haters! 
We are haters! 
It's not our fault, …………..………………. Refrain 
It's your fault, 
You are in our place. 
 
Haters! 
We are haters! 
We are paid to make hell, 
We are paid to blackmail, 
We are paid to transmit, 
All kinds of defamation. 
 
Haters! 
We are haters! 
We live in the shadows, 
We live in darkness, 
where it has not yet arrived, 
The light of wisdom, 
The light of acquirements. 
 
Haters! 
We are haters! 
We are haters! 
We are paid to spread the hell. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qbJ7iG8UgvI 
https://www.youtube.com/watch?v=7wAucLEfa4U 
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517 – Ela não me viu chegar 
https://youtu.be/k8CgQH-1ClA 

 
Estava tão distraída, 
Fingia que não me via, 
Parecia que estava tão longe, 
Ela com aquele olhar. 
Não resisti aquele olhar. 
Aquele olhar. 
 
Ela com aquele olhar, 
Parecia tão distante, 
Quando estava a aproximar, 
Pelo meio do salão. 
Não me viu chegar. ...................................... bis 
 
Rodeava-a pelo salão, 
Seguindo-a por todo lugar, ................................... Refrão 
Estava a lhe caçar. 
Estava a lhe caçar. 
 
Ela não me viu chegar? 
Ou era puro charme, 
De um coração apaixonado, 
Fingindo que estava distraída. 
Tão distraída! 
 
Mas era puro fingimento, 
De um amor ciumento, 
Que queria me pegar, ................................ Refrão 
Queira me agarrar. 
Queria me agarrar. .......................................... bis 
 
Dei lhe um cheiro no cangote, 
Com os seus cabelos esvoaçar,  
Seu perfume me inundar, 
Com o cheiro da paixão. 
Seu perfume a me inundar, ................................ bis 
 
Seus olhos a brilhar, 
Ao sabor da canção, 
Estava a me ofuscar, 
No meio da multidão. 
 
Estava a lhe caçar. 
Estava a lhe caçar. 
No meio da multidão, ................................................ Refrão 
Para acabar com aquela solidão. 

https://youtu.be/k8CgQH-1ClA
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Dois corações a se encontrar, 
A se encontrar no meio da multidão. 
Dançando e cantando no salão, 
Com o corpo colado, 
Com o corpo suado. ............................................. bis 
 
Estava a lhe caçar. 
Estava a lhe caçar. 
Para o meu coração saciar, 
Ao sabor desta canção. 
 
Estava a lhe caçar. 
Estava a lhe caçar. ................................... Refrão 
Para ela me agarrar, 
Para ela me agarrar. 
Para ela me agarrar. 
 

 
Arrocha #7 - https://www.youtube.com/watch?v=i1rk_a2La3c 
 
 
 
 

 

 

518 - She pretended not to see me 
https://youtu.be/oC0zyYE6bKQ 

 
She was so distracted 
She pretended that she didn't see me, 
Felt like she was so far away, 
She with that eye. 
I couldn't resist that eye. 
That eye. 
 
She with that eye, 
She seemed so far away, 
When she was approaching, 
In the middle of the hall. 
She didn't see me coming. ...................................... encore 
 
I circled her around the hall, 
Following her everywhere, ................................... Chorus 
I was hunting you. 
I was hunting you. 

https://youtu.be/oC0zyYE6bKQ
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Didn't she see me coming? 
Or was it pure charm, 
From a passionate heart, 
Pretending was distracted. 
So distracted! 
 
But it was pure pretense, 
Of a jealous love, 
Who wanted to get me, ................................ Chorus 
Wanted hold me. 
Wanted hold me. .................................... bis 
 
I gave him a scent in the nape, 
With your hair flowing, 
Your perfume flood me, 
With the scent of passion. 
Your perfume flooding me, ................................ bis 
 
Your eyes shining, 
To the taste of the song, 
Was blinding myself, 
In the middle of the crowd. 
 
I was hunting you. 
I was hunting you. 
In the middle of the crowd, ............................................. ... Chorus 
To end that loneliness. 
 
Two hearts to meet, 
Finding yourself in the crowd. 
Dancing and singing in the hall, 
With the body glued, 
With a sweaty body. ............................................. encore 
 
I was hunting you. 
I was hunting you. 
To quench my heart, 
To the taste of this song. 
 
I was hunting you. 
I was hunting you. ................................... Chorus 
For you to hold me, 
For you to hold me. 
For you to hold me. 
 

---------------------------- 02/03/2023 ----------------------------------------------------- 
https://www.youtube.com/watch?v=iyFc05poDg0 



 Melodia Ou Poesia?  [Digite texto] Luiz Adolfo de Mello 

754 
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APÊNDICE 
 

A1 - SE NESSE DIA EU PUDESSE 
(Letra - Susana Nunes & Melodia - de Mello) - https://youtu.be/bKqoCqP9jFQ 

 
Se nesse dia eu pudesse  
ter-te ia bebido o sal da lágrima  
que te atravessou vertical a face 
Teria despido a pele rosa do meu ombro  
para encostares o gume da tua dor. 
Teria deixado o meu colo livre 
para lhe sentires o amparo e o calor. 
 
Se nesse dia eu pudesse  
ter-te ia dado a lealdade dos meus olhos  
para que neles fosses confidentes. 
Teria para ti um abraço inteiro  
onde estalassem os ossos,  
Ter-te ia dado beijos de lume 
que ficassem só entre mim e ti. 
 
Ter-te ia sido corpo e perfume  
curva despudorada de rio azul  
mar onde o teu sono fosse de concha 
e pudesses docemente sonhar. 
 
Mas não pude 
nem tu pudeste 
não pudemos ter um riso liberto 
nem brisa para o espraiar. 
 
Se nesse dia eu pudesse  
era para ao pé de ti que eu iria, 
de corpo e alma, 
sem nenhum tipo de remorso. 
 
mas 
quero que saibas  
que se nesse dia eu pudesse 
iria ser como a flor da amendoeira 
e ser como ela tal e qual. 
 
Letra - Susana Nunes & Melodia - de Mello 

 

https://www.facebook.com/susana.nunes.90260?__cft__%5b0%5d=AZXTcb1I8HQoxKcJzvlj5nBRPgOyYCjlUjzsWWXgFa0LogxVWD6unVEFfne32U-ux_6dKMBqC0tXZXC7KWO61o0frDq5OWj7IdljkjYvazKW2obUhd7gNUKpqDtYtO9e8M-cXr6XFd0M69ecVBO3ojksotk9cKuD6zJNQO1YPrHjpw&__tn__=-%5dK-R
https://youtu.be/bKqoCqP9jFQ
https://www.facebook.com/susana.nunes.90260?__cft__%5b0%5d=AZXTcb1I8HQoxKcJzvlj5nBRPgOyYCjlUjzsWWXgFa0LogxVWD6unVEFfne32U-ux_6dKMBqC0tXZXC7KWO61o0frDq5OWj7IdljkjYvazKW2obUhd7gNUKpqDtYtO9e8M-cXr6XFd0M69ecVBO3ojksotk9cKuD6zJNQO1YPrHjpw&__tn__=-%5dK-R
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A2 - If that day I could 
(male version - https://youtu.be/4wqGxmx7wcA) 

 
If in that day I could 
I would have drunk the salt of your tears 
That transversed your face, 
Would have stripped the skin off my shoulder 
To touch the edge of your pain. 
Would have left my lap free 
For you to feel its warmth and support. 
 
If I could 
I would have given you the loyalty of my eyes 
So that you might be their confidant. 
I would have a whole embrace for you  
Where the bones would crack, 
I would have given you kisses of fire  
That were just between you and me. 
 
I would have been body and perfume to you 
Calm waters of blue river, 
Sea where your sleep was made of shell 
And you could sweetly dream. 
 
But I couldn't, 
Not even you could 
We couldn't have a free laugh 
No breeze to spread it. 
 
If in that day I could 
It was to your feet that I would go, 
Body and soul, 
Without any kind of remorse. 
 
But 
I want you to know 
That if in that day I could 
It would be like a pine tree  
Where you could support  
Your dreams and desires. 
 

Susana Nunes & De Mello 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FTGNkNL1xd0 

 
 
 

https://youtu.be/4wqGxmx7wcA
https://www.facebook.com/susana.nunes.90260?__cft__%5b0%5d=AZXTcb1I8HQoxKcJzvlj5nBRPgOyYCjlUjzsWWXgFa0LogxVWD6unVEFfne32U-ux_6dKMBqC0tXZXC7KWO61o0frDq5OWj7IdljkjYvazKW2obUhd7gNUKpqDtYtO9e8M-cXr6XFd0M69ecVBO3ojksotk9cKuD6zJNQO1YPrHjpw&__tn__=-%5dK-R
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A3 - E Nunca Mais os Perdi 
https://youtu.be/H68F15rIjng 

 
Primeiro amei-te o palato das palavras, 
depois a mímica das mãos, 
o delineado vermelho dos lábios, 
o trejeito esguio do seu corpo. 
 
O palato das tuas palavras 
tinha ecos 
O gesticular das tuas mãos ..................................................... Refrão 
tinha rimas 
A forma dos teus lábios  
tinha estrofes 
O calor do teu corpo 
tinha versos. 
 
Seu cheiro era primavera, 
Era flor de macieira, ............................................................ Refrão 
Sua pele era cor, 
Cor pastel de aquarela, 
Seus olhos faiscavam, 
Estrelas vespertina na madrugada. 
 
Primeiro amei-te o som dos passos, 
depois os tons dos teus cabelos, 
o desembaraço branco do teu sorriso, 
a aura de ouro da tua sabedoria. 
 
As ondas dos teus cabelos 
tinham pensamentos 
O rasgo do teu sorriso ............................................................. Refrão 
tinha jardins de vida 
A tua clara sabedoria 
tinha cravos de liberdade. 
 
Amei-te tanto, 
antes de todos os sons, 
depois de todos os gestos, ....................................................... Refrão 
durante de todos os sentimentos, 
e, depois de tudo isso 
eu soube 
o que já eu sabia antes, 
 
Todos os sons de ti 
vieram de longe 
para de mim ficarem perto, 
Deste-mos dados 

https://youtu.be/H68F15rIjng
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todos os dias 
apaixonadamente, 
eu apanhei-tos no vento 
e desde aí, 
eu nunca mais os perdi. 

 
 

Letra - Susana Nunes & Melodia – de Mello 
 

Sappheiros (13:20) - https://www.youtube.com/watch?v=bYeEv0B3-iM 
 

 

 

 

 

 

 

A4 - And I Never Lost Them Again 
https://youtu.be/wZi6uktkX1k 

 
First I loved you the palate of words, 
then the mime of the hands, 
the red outline of the lips, 
the slender shape of your body. 
 
the palate of your words 
had echoes 
The movements of your hands ....................................... Refrain 
had rhymes 
the shape of your lips 
had strophe 
your body heat 
had verses. 
 
Your scent was spring, 
was apple flower, ....................................................... ......... Refrain 
Your skin was color, 
Portrayal color, 
Her eyes sparkled, 
Morning stars. 
 
First I loved the sound of your footsteps, 
then the tones of your hair, 
the white ease of your smile, 
the golden aura of your wisdom. 

https://www.facebook.com/susana.nunes.96387?__cft__%5b0%5d=AZWswSVKN36qEM6PXoIO_IcI64WE2NRx1w3D4hZoHilUMGIalXwMrrVUjjRWcmzUnRUqnWMXZ4NOOr0oEJOOXtE6ABxCLusN3vz9d3veiIzZjOe61tnPbA-GGI4zXCzc3rYZscXVoIRw5o4LbCASuuMJylghgJ0p1q1drz2xrvlSXw&__tn__=-%5dK-R
https://youtu.be/wZi6uktkX1k
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the waves of your hair 
had thoughts 
The tear of your smile ............................................. ................ Refrain 
had gardens of life 
your clear wisdom 
had rivers of freedom. 
 
I loved you so much, 
before all sounds, 
after all gestures, ..................................................... ........... Refrain 
during all the feelings, 
and after all that 
I knew 
what I already knew before. 
 
All the sounds of you 
came from far 
to stay close to me, 
gave them nobly 
every day 
passionately, 
I caught them in the wind 
and since then, 
I never lost them again. 

 
Susana Nunes & de Mello 

 
 
 

 

 


