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Há metafísica bastante em não pensar em nada.  

 

O que penso eu do mundo?  

Sei lá o que penso do mundo!  

Se eu adoecesse pensaria nisso  

Que ideia tenho eu das cousas?  

Que opinião tenho sobre Deus e a alma  

E sobre a criação do mundo?  

Não sei. Para mim pensar nisso é fechar os olhos  

E não pensar. É correr as cortinas  

Da minha janela (mas ela não tem cortinas).  

O mistério das cousas? Sei lá o que é mistério!  

O único mistério é haver quem pense no mistério.  

Quem está ao sol e fecha os olhos,  

Começa a não saber o que é o sol  

E a pensar muitas cousas cheias de calor.  

Mas abre os olhos e vê o sol,  

E já não pode pensar em nada,  

Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos  

De todos os filósofos e de todos os poetas.  

A luz do sol não sabe o que faz  

E por isso não erra e é comum e boa.  

Metafísica? Que metafísica têm aquelas árvores?  

A de serem verdes e copadas e de terem ramos  

E a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar,  

A nós, que não sabemos dar por elas.  

Mas que melhor metafísica que a delas,  

Que é a de não saber para que vivem  

Nem saber que o não sabem?  

"Constituição íntima das cousas"...  

"Sentido íntimo do universo"...  

tudo isto é falso, tudo isto não quer dizer nada.  

É incrível que se possa pensar em cousas dessas.  

É como pensar em razões e fins  

Quando o começo da manhã está raiando, e pelos lados das árvores  

Um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão.  

Pensar no sentido íntimo das cousas  

É acrescentado, é como pensar na saúde  

Ou levar um copo à água das fontes.  

O único sentido íntimo das cousas  

É elas não terem sentido íntimo nenhum.  

Não acredito em Deus porque nunca o vi.  

Se ele quisesse que eu acreditasse nele,  

Sem dúvida que viria falar comigo  

E entraria pela minha porta dentro  

Dizendo-me, Aqui estou!  

(Isto é talvez ridículo aos ouvidos  

De quem, por não saber o que é olhar para as cousas,  

Não compreende quem fala delas  

Com o modo de falar que reparar para elas ensina.)  



 
 

Mas se Deus é as flores e as árvores  

E os montes e sol e o luar,  

Então acredito nele,  

Então acredito nele a toda a hora,  

E a minha vida é toda uma oração e uma missa,  

E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos.  

Mas se Deus é as árvores e as flores  

E os montes e o luar e o sol,  

Para que lhe chamo eu Deus?  

Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar;  

Porque, se ele se fez, para eu o ver,  

Sol e luar e flores e árvores e montes,  

Se ele me aparece como sendo árvores e montes  

E luar e sol e flores,  

É que ele quer que eu o conheça  

Como árvores e montes e flores e luar e sol.  

E por isso eu obedeço-lhe,  

(Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio?),  

Obedeço-lhe a viver, espontaneamente,  

Como quem abre os olhos e vê,  

E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes,  

E amo-o sem pensar nele,  

E penso-o vendo e ouvindo,  

E ando com ele a toda a hora. 

 

Alberto Caeiro 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao meu país, que me proporciona a oportunidade de estudar e pesquisar em 

instituições universitárias de excelência. 

 

Aos queridos familiares, especialmente a minha mãe, Maria Campos Nunes (in 

memorian), ao meu pai, Arildo Gomes de Souza, e a minha avó, Rita Campos, por terem 

proporcionado a serenidade necessária para desenvolver esta pesquisa. 

 

Aos grandes amigos Ralph e Dom, pelas demonstrações de carinho e atento 

acompanhamento da redação da versão final desta pesquisa. 

 

Aos meus filhos Eduardo Nunes de Souza e Leonardo Nunes de Souza, pela 

confiança afetuosa e pela paciência na superação de períodos difíceis de nossas vidas. 

 

Aos meus irmãos André Nunes de Souza e Fernanda Costa Nunes de Souza, pelo 

amparo nas dores da vida. 

 

Ao professor doutor Carlos Eduardo Machado Fialho pela sugestão de pesquisa, de 

aprimoramento e pelo apoio constante, além da contribuição acadêmica inestimável durante 

todo o tempo, a despeito das dificuldades inerentes às vicissitudes da vida pessoal e da 

pesquisa. 

 

Aos professores doutores Carlos Henrique Aguiar Serra e Lucas Correia Carvalho 

pela disposição de leitura dos originais, elaboração de pareceres e pelas inestimáveis 

sugestões de aprofundamento teórico e de desdobramentos investigativos em futuros projetos 

correlatos. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma coisa sou eu, outra são meus escritos. Aqui, antes que eu fale deles próprios, seja tocada 

a pergunta pelo entendimento ou não-entendimento desses escritos. Faço-o displicentemente 

quando convém, de qualquer modo: pois essa pergunta ainda não está no tempo. Eu próprio 

ainda não estou no tempo; alguns nascem póstumos. 

 

Friedrich Nietzsche  



 
 

RESUMO 

 

O objetivo que orienta esta pesquisa qualitativa, apoiada em levantamento bibliográfico e 

documental, é compreender a representação social da morte e da transcendência a partir da 

poética de Cazuza e de Renato Russo, bem como os pressupostos ideológicos que marcam as 

obras de ambos os compositores, nas leituras derivadas de Carpeaux (2012a, 2012b), Dapieve 

(2006), Fuscaldo (2016), Grangeia (2016), Julião (2010), Magi (2013), Marcelo (2016), 

Marovatto (2015) e Montalvão (2009), e, por outro ângulo, com apoio na análise de discurso 

de Orlandi (2007), pretende-se apresentar uma singela interpretação dos sentidos possíveis 

das obras poéticas de ambos os compositores brasileiros do final do século XX, com destaque 

para seus gostos de classe e estilos de vida, à luz dos aspectos contemplados no recorte 

metodológico deste trabalho, consideradas as contribuições teóricas de Arendt (2015), Barros 

& Meucci (2003), Benjamin (2009; 2015), Bourdieu (1983), Derrida & Roudinesco (2004), 

Elias (1995; 2001), Goffman (2008), Herdt (2009), Lavelle (2012), Nietzsche (1983; 2008a; 

2012), Ricoeur (2012), Roudinesco (2007), Schopenhauer (2001; 2013; 2015) e Sousa (2013), 

dentre outros. Parte indissociável desta monografia é o Anexo, no qual são apresentadas, na 

íntegra, 60 letras de autoria de Cazuza, bem como outras 48 letras cujo autor é Renato Russo, 

por conterem elementos textuais, simbólicos ou imagéticos que se conectam diretamente ao 

objeto de pesquisa ora proposto. Convencionou-se destacar todos os versos que remetem às 

temáticas essencialmente pesquisadas: sintomas da AIDS; as formulações sobre a morte; a 

noção de transcendência; e a relação com a fé. 

 

Palavras-chave: Morte. Transcendência. Ideologia. Cazuza. Renato Russo. 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective that guides this qualitative research, supported by a bibliographic and 

documentary survey, is to understand the social representation of death and transcendence 

from the poetics of Cazuza and Renato Russo, as well as the ideological assumptions that 

mark the works of both composers, in the readings derived from Carpeaux (2012a, 2012b), 

Dapieve (2006), Fuscaldo (2016), Grangeia (2016), Julião (2010), Magi (2013), Marcelo 

(2016), Marovatto (2015) and Montalvão (2009), and, on the other hand, supported by 

Orlandi's (2007) discourse analysis this monograph aims to present a simple interpretation of 

the possible meanings of the poetic works of both Brazilian composers of the late twentieth 

century, highlighting their class tastes and lifestyles, in the light of the aspects contemplated 

in the methodological outline of this work, considering the theoretical contributions of Arendt 

(2015), Barros & Meucci (2003), Benjamin (2009; 2015), Bourdieu (1983), Derrida & 

Roudinesco (2004), Elias (1995; 2001), Goffman (2008), Herdt (2009), Lavelle (2012), 

Nietzsche (1983; 2008a; 2012), Ricoeur (2012), Roudinesco (2007), Schopenhauer (2001; 

2013; 2015) and Sousa (2013), among others. An inseparable part of this monograph is the 

Annex, in which 60 lyrics by Cazuza are presented in their entirety, as well as 48 lyrics by 

Renato Russo, as they contain textual, symbolic or imagery elements that directly connect to 

the research object whose is proposed. It was agreed to highlight all verses that refer to the 

essentially researched themes: symptoms of AIDS; the formulations about death; the notion of 

transcendence; and the relationship with faith. 

 

Keywords: Death. Transcendence. Ideology. Cazuza. Renato Russo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa bibliográfica apresenta como pano de fundo privilegiado as obras 

poéticas e musicais de dois compositores cariocas que viveram o auge de sua produção 

intelectual entre as décadas de 1980 e 1990, inseridos no fenômeno sociocultural 

conhecido como BRock1. Na linha do que já ocorria ao longo da vida de grande sucesso 

de ambos os artistas, permanecem aclamados por um público cativo e considerados por 

parcela expressiva da crítica brasileira duas das maiores expressões desse segmento 

musical. 

O objetivo que norteia esta pesquisa qualitativa, apoiada em levantamento 

bibliográfico e documental, é compreender a representação social da morte e da 

transcendência a partir da poética de Cazuza e de Renato Russo, bem como os 

pressupostos discursivos e ideológicos que marcam as obras de ambos os compositores, 

nas leituras derivadas de Carpeaux (2012a, 2012b), Dapieve (2006), Fuscaldo (2016), 

Grangeia (2016), Julião (2010), Magi (2013), Marcelo (2016), Marovatto (2015) e 

Montalvão (2009). 

À luz dos aspectos contemplados no recorte metodológico deste trabalho, 

destaca-se a análise dos gostos de classe e dos estilos de vida dos grandes artistas do 

BRock em foco neste estudo monográfico, consideradas as contribuições teóricas de 

Arendt (2015), Barros Filho & Meucci (2013), Benjamin (2009; 2015), Bessa (2002), 

Bourdieu (1983), Derrida & Roudinesco (2004), Elias (1995; 2001), Goffman (2008), 

Herdt (2009), Lavelle (2012), Nietzsche (1983; 2008a; 2012), Ricoeur (2012), 

Roudinesco (2007), Schopenhauer (2001; 2013; 2015) e Sousa (2013), dentre outros. 

Os dois capítulos que se seguem à introdução – o segundo e o terceiro – 

apresentam, cada qual, uma apertada síntese do universo biográfico de Cazuza e de 

Renato Russo, a fim de revelar, em linhas gerais, aspectos da personalidade de cada um 

desses compositores e exemplos das inter-relações com integrantes de suas respectivas 

bandas de rock formadas nos anos 1980. Foram coletadas entrevistas impressas e outras 

registradas em vídeo, atualmente disponíveis na rede mundial de computadores pela 

                                                             
1 DAPIEVE, Arthur. BRrock: o rock brasileiro dos anos 80. São Paulo: Editora 34, 2015. 
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internet, além de material bibliográfico, jornalístico e literário que se relaciona 

diretamente com ambos os compositores e com seus inconfundíveis estilos de vida2. 

O quarto capítulo trata não apenas da ideologia subjacente às obras de Cazuza 

e de Renato Russo, como procura apoio teórico na análise de discurso de Orlandi 

(2007), a fim de apresentar uma singela interpretação dos sentidos possíveis das obras 

poéticas de ambos os compositores brasileiros do final do século XX. 

O quinto capítulo traz à tona o debate acerca da delimitação de um referencial 

literário do qual se aproximem as produções artísticas de Cazuza e de Renato Russo, de 

modo a fornecer elementos interpretativos que demonstrem em que medida se alinham 

ou se afastam da renovação de uma poética “neorromântica” ou “neossimbolista”, 

tomando-se por contexto de interpretação a realidade social do fim do século XX no 

Brasil. 

Em sede de considerações finais, pretende-se evidenciar quais as soluções 

estilísticas e comportamentais adotadas por cada um dos compositores para aprimorar e 

adensar o tratamento dos temas perseguidos nesta pesquisa qualitativa, de caráter 

documental, quais sejam essencialmente: a compreensão de ambos acerca da doença de 

que foram acometidos tão jovens, a forma como essa enfermidade passou a impactar na 

vida e na obra dos dois, o modo de tratar do tema da morte e a questão da 

transcendência diante da vida e das perspectivas de cada um em face da exiguidade do 

tempo terreno. 

Apresentam-se, por fim, no vasto Anexo que compõe, de modo indissociável, 

esta monografia, a íntegra de 60 letras de autoria de Cazuza, bem como de outras 48 

letras cujo autor é Renato Russo, por conterem elementos textuais, simbólicos ou 

imagéticos que se conectam diretamente ao objeto de pesquisa ora proposto. 

Convencionou-se destacar, em itálico somente, todos os versos das letras selecionadas 

que remetem às temáticas essencialmente pesquisadas: sintomas da AIDS; as 

formulações sobre a morte; a noção de transcendência; e a relação com a fé. 

O critério metodológico para destacar tais 108 letras, dentre centenas de outras 

examinadas no acervo musical de Cazuza e Renato Russo que poderiam revelar os mais 

diversos aspectos dos cenários social, cultural e político dessa fase final do século XX 

no Brasil, foi a pertinência temática com o que se busca analisar neste trabalho, tal 

como foi indicado, sobretudo, ao longo do quinto capítulo.  

                                                             
2 BOURDIEU, Pierre. “Gostos de classe e estilos de vida”. In: ORTIZ, Renato (Org.). Bourdieu – 

Sociologia. São Paulo: Ática. Coleção Grandes Cientistas Sociais, vol. 39, 1983. p. 82-121. 
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2 CAZUZA PARA ALÉM DO BARÃO – DOS EXAGEROS ROMÂNTICOS DA 

BOEMIA BURGUESA À TRANSCENDÊNCIA DE UMA VIDA EM PÚBLICO 

 

 

2.1 CAZUZA – O POETA EXAGERADO 

 

O carioca Agenor de Miranda Araujo Neto, boêmio, atraente, rico e inteligente, 

apelidado de Cazuza desde menino, era a expressão mais convincente de todos os pré-

requisitos para o sucesso e a felicidade de um jovem. Ledo engano, entretanto, sentido 

na pele do poeta inconformado em ter tudo e não se sentir completo. Percebia desde 

muito cedo que nem o mais perfeito dos mortais consegue reunir tantos atrativos físicos 

e intelectuais sem pagar um preço alto: não conseguir mensurar seu próprio valor a 

tempo, distraindo-se com as trivialidades da juventude, embevecido com a pressa dos 

que nem se apercebem do que se passa em volta. 

Não se trata de um julgamento moral, tampouco de uma aposta no fatalismo de 

comportamentos há muito considerados de risco, eis que Cazuza percebeu, pouco a 

pouco como seria árduo o caminho a trilhar: “Meus heróis morreram de overdose”3. 

Mas o fato é que Cazuza somente se deu conta tardiamente de que deixava escoar a 

vida, ainda que seu lado poeta já o advertisse que o perigo tangenciava seus dias – 

“Desperdiçando o meu mel / Devagarinho, flor em flor / Entre os meus inimigos, beija-

flor”4. 

Nascido em 4 de abril de 1958, do signo de Áries, como destacava, era um 

jovem perfeccionista, sensível, que chorava sozinho facilmente, seja com filmes, seja 

apenas sozinho à noite, que não se identificava com os trabalhos de divulgador de MPB 

e fotógrafo. Começou a cursar Comunicação Social, mas não chegou a concluir a 

faculdade. Optou pela carreira musical com os parceiros do Barão Vermelho e, 

posteriormente, trilhou carreira solo. Teve como alguns ídolos na música como John 

Lennon, Mick Jagger, Davis Bowie, Caetano Veloso, mas também admirava 

compositores mais antigos da MPB: Cartola, Dolores Duran, Lupicínio Rodrigues, 

Maísa, Nelson Cavaquinho e tantos outros. Vivia envolto num esplêndido universo 

musical, haja vista que era filho único de mãe cantora e pai produtor musical. 

                                                             
3 “Ideologia”. In: “Ideologia” – Philips / Universal Music 
4 “Codinome Beija-flor”. In: “Exagerado” – PolyGram / Universal Music. 
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Cazuza considerava o palco uma catarse. Era um intelectual de posições 

políticas marcadas, que se considerava ideologicamente de esquerda. Nesse ponto, 

chega a manifestar desprezo pela direita5 e pela Igreja Católica. E no que diz respeito a 

influências literárias, manifesta na entrevista concedida a Marília Grabriela, predileção 

por Clarice Lispector e pelos escritores e poetas anglófonos da Geração Beat, a exemplo 

de Jack Kerouac, do qual extraiu a referência “Only mothers are happy” (Só as mães são 

felizes). 

Em mais de uma ocasião, Cazuza referiu-se aos amigos com os quais convivia 

como “geração do silêncio” e atribuía ao pai o privilégio de receber informação política, 

considerando que a regra era não debater política no cenário da ditadura civil-militar 

pós 1964. 

 

2.2 DE BAR EM BAR; NO VAI E VEM DOS QUADRIS6 

 

Girando de mesa em mesa 

Sorrindo pra qualquer um 

Fazendo cara de fácil, é 
Jogando duro 

Com o coração, gracinha 

Todo mundo tem um ponto fraco 
Você é o meu, por que não? 

(Ponto Fraco – Cazuza / Roberto Frejat) 

 

A entrevista realizada em 1988 pela jornalista Marília Gabriela, no Programa 

Cara a Cara7, da Rede Bandeirantes, apresenta o compositor Cazuza num momento de 

virada em sua obra, no qual passa a apresentar novas temáticas nas letras das músicas 

compostas a partir de então, amadurecidas no curso de sua carreira solo, após a saída da 

banda Barão Vermelho e dos primeiros sinais da grave doença que conheceu no final de 

1987. Dessa entrevista extraem-se os três trechos a seguir para ilustrar aspectos 

importantes dessa viragem na carreira artística e na vida de Cazuza: 

 

1º [14:57] Marília Gabriela – Você hoje compete com o quê ou com quem? 

                                                             
5 Menciona aversão à União Democrática Ruralista – UDR. Programa Cara a Cara. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=dPj543V8xVQ>. Acesso em 1º dez. 2019 
6 Alusão às músicas de Cazuza “Ponto Fraco” e “Pro Dia Nascer Feliz”. 
7. Programa Cara a Cara. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dPj543V8xVQ>. Acesso 

em 1º dez. 2019 
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Cazuza – Eu compito, por exemplo, é... quando o Legião... o Renato Russo pintou, eu 

fiquei com uma inveja, sabe? Falei pô [sic], esse cara, pô [sic], ele é melhor que eu. Que 

loucura. Ele tá [sic] fazendo uma coisa que eu quero fazer. Aí comecei a compor coisas 

diferentes. Quer dizer, o Bernardo Vilhena chama isso de inveja criativa. Você fica com 

inveja de um trabalho que você acha que é tão bom quanto o teu, ou melhor, e aí você 

quer fazer melhor. Entendeu? E o meu trabalho cresceu tanto a partir dessa inveja que 

eu comecei a escrever coisas diferentes. Comecei a fazer... sair daquela dor de cotovelo, 

daquele nhenhenhém que nem diz a Rita Lee, saí pra uma outra coisa. Comecei a ver 

que o Renato falava muito da geração dele. Aí eu falei: eu vou falar da minha geração 

também. Eu vou falar do Brasil também. Entendeu? Então eu acho que isso é muito 

bom. [15:49] 

 

Nesse primeiro trecho da entrevista, Cazuza esclarece que decidiu 

experimentar novas temáticas em suas composições, no sentido de deixá-las menos 

intimistas e de alcançar novas aspirações que reflitam o sentimento coletivo de um 

público mais amadurecido do que aquele com o qual se comunicava na fase do Barão 

vermelho. 

 

2º [27:10] Marília Gabriela – Deixa eu dizer mais: “Quero cantar só para as pessoas 

fracas que estão no mundo e perderam a viagem”. Esse é o “Blues da Piedade” que 

você escreveu no hospital, nos Estados Unidos... é ... você ficou dois meses lá... é ... 

além dessa música, você fez outras duas: “Boas Novas”, em que você diz: “Senhoras e 

senhores, trago boas novas / Eu vi a cara da morte e ela estava viva”. Você viu a cara da 

morte? 

Cazuza – Vi. E dizem que quem... quem viu a cara da morte nunca mais volta igual, né 

[sic]? 

Marília Gabriela – Você não tá [sic] igual? 

Cazuza – Não. Eu tô [sic] o básico; continuo igual, mas eu mudei completamente. Eu 

realmente tive [sic] no CTI pra morrer. E não morri. Tô [sic] aqui [risos]. Então, quer 

dizer, eu voltei disso. 

Marília Gabriela – Como é que é a cara da morte, Cazuza? 

Cazuza – É... é... um triângulo de luz, assim. É como... E é uma paz como se fosse um 

gozo, como se fosse um “shot” de heroína. 

Marília Gabriela – É bom? 
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Cazuza – É. É... eu acho que o prazer total é a morte. 

Marília Gabriela – Quer dizer, você tinha medo da morte. Na última vez você disse. 

Cazuza – Muito medo. 

Marília Gabriela – Depois dessa experiência, não dá mais pra ter. 

Cazuza – Eu mudei. Por exemplo, eu tinha terror, pânico de avião. Hoje em dia, eu 

adoro andar de avião. Eu vim na janelinha na ponte aérea... olha ali embaixo; olha 

Angra. Eu amo andar de avião agora. Adoro. A melhor coisa pra mim é sair do ar. 

Quando o avião levanta, ai que bom! E, quer dizer, isso mudou. Mudei em coisas assim. 

É... palpáveis. Claro que o meu básico continua o mesmo. Mas os medos que eu tinha... 

porque o medo de morrer é um medo básico, né [sic]? Mas... é... não é que eu não 

tenha mais o medo de morrer, mas agora eu tenho medo de morrer... porque eu gosto 

tanto de estar vivo que eu acho que vai ser um desperdício morrer. 

Marília Gabriela – E acho que é porque muda também, no teu caso específico, porque 

a gente tem medo de morrer porque a gente tem medo do desconhecido. 

Cazuza – É. 

Marília Gabriela – Se você viu a cara da morte, ela não é mais uma desconhecida. 

Pode ser por aí também ou não? 

Cazuza – Também. Também. Uma coisa é certa: morrer não dói. Isso é certo. Uma 

coisa que eu queria que... que eu passei, eu tive [sic] perto dela e é prazeroso, não é 

ruim. Não dói. [29:23] 

 

No segundo trecho destacado da mesma entrevista, Cazuza demonstra que 

modificou o modo de encarar a morte, dissociando-a de um medo visceral que nutria até 

então. Começa a enfrentar com maior desenvoltura situações desconfortáveis como voar 

de avião, chegando a revelar que passou a gostar das viagens aéreas. De qualquer modo, 

em nenhum momento insinua propensão a atividades que lhe exponham a risco de vida, 

nem indica que cultue a ideia de morrer. 

 

3º [37:22] Marília Gabriela – O menino que ia mudar o mundo se vê agora assistindo a 

tudo de cima do muro, não é? Qual é a visão aí de cima, Cazuza? É apocalíptica? Eu tô 

[sic] perguntando isso porque, em algumas vezes, durante seu show, eu tive a sensação 

de estar vendo um anjo anunciando ou descrevendo o apocalipse. 

Cazuza – Tudo bem. Eu acho lindo a tua impressão; agora eu não acredito em 

apocalipse. Eu sou a pessoa mais otimista do mundo. Eu acho que o mundo tá [sic] 
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ficando cada vez melhor. Cada vez melhor. A ciência tá [sic] descobrindo coisas 

fantásticas. Eu quero viajar na Columbus8 [sic] ou na Challenger9. Eu quero ver a Terra. 

Eu tenho certeza que eu vou ver. Eu vou... que eu sou rico, pô [sic]. Eu vou ter meu 

lugar na Challenger. Se não tiver dinheiro meu, papai me empresta mais. Eu vou ter 

meu lugar na Challenger, eu vou ver o mundo. A ciência tá [sic] cada dia... as pessoas 

tão [sic] a cada dia transando o amor melhor. Sabe? A mulher hoje em dia trabalha. A 

mulher consegue viver com o homem numa relação livre... a mulher que tem cultura. A 

única coisa que a gente tem que mudar no mundo é a fome. E as pessoas têm que ter 

cultura. Mais cultura. Mas a fome é o básico, né [sic]? A cultura vem depois. Eu acho 

que a gente vai resolver isso. 

Marília Gabriela – Você tá [sic] muito doente mesmo? 

Cazuza – Eu não tô [sic] com cara de doente, né [sic]? Eu tive [sic] muito mal mesmo. 

Mas agora eu tô [sic] ótimo. Tô [sic] levando minha vida normal. Tô [sic] fazendo 

meus shows, fazendo minhas farras, tomando meu porre. 

Marília Gabriela – Eu tô [sic] perguntando isso porque você sabe. O seu nome tá [sic] 

sempre muito associado à AIDS. 

Cazuza – À AIDS; é... 

Marília Gabriela – Você tá [sic] aidético? 

Cazuza – Eu não tô [sic] aidético, não. Eu tive um problema muito sério. Tive uma 

coisa de pulmão seriíssima, estranhíssima. E realmente eu achei que eu estivesse com 

AIDS. E não tinha coragem de fazer o exame. Mas agora tá [sic] tudo legal. Agora essa 

coisa de AIDS e tudo... eu, às vezes, acho que eu devia até participar mais, sabe? 

Fazer... [39:16] 

 

                                                             
8 O presidente George W. Bush fez um pronunciamento de pesar em homenagem aos 7 mortos na 

tragédia da explosão do primeiro ônibus espacial norte-americano, o Columbia, ocorrida em 1º de 

fevereiro de 2003, ao passo que Columbus é um módulo e laboratório de pesquisas da Estação Espacial 

Internacional, lançado ao espaço em 7 de fevereiro de 2008 pelo ônibus espacial Atlantis. Disponível em: 
<https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/02/20030201-2.html>. Acessso em 2 

dez. 2019. 
9 É curioso que a entrevista de Marília Gabriela com Cazuza tenha ocorrido no final de 1988, 

praticamente dois anos após o acidente com o ônibus espacial Challenger, cuja explosão, em 28 de 

janeiro de 1986, ocasionou 7 vítimas fatais (incluindo a primeira cidadã civil na história das missões 

tripuladas da NASA), o que motivou a interrupção das viagens espaciais por determinação do presidente 

dos Estados Unidos da América Ronald Reagan. Somente em 1988 foram retomadas a missões espaciais 

norte-americanas em caráter estritamente militar e científico. Disponível em: 

<https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/ha-30-anos-onibus-espacial-challenger-explode-abre-

crise-na-nasa-9934907>. Acesso em 2 dez. 2019. 
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Entre os meses de setembro e dezembro de 1987, Cazuza decidiu viajar aos 

Estados Unidos para tratar-se de uma infecção pulmonar. Foi nesse período que 

descobriu ter contraído o vírus HIV, ainda que tenha demorado a assimilar a realidade 

da doença, considerando que só decidiu declarar, publicamente, que era soropositivo 

para o vírus HIV em fevereiro de 1989, depois de negar em seguidas entrevistas que 

houvesse sido contaminado. Desta forma, no terceiro trecho selecionado da entrevista, 

Cazuza manifesta-se no sentido de negar a contaminação pelo vírus HIV. Não parece 

ainda preparado para esse reconhecimento público, nem manifesta qualquer convicção 

de tornar uma causa pessoal de luta o combate ao preconceito contra a AIDS. 

 

2.3 MAIS UMA COBAIA DE DEUS 

 

As letras das músicas que integram o álbum “Burguesia” foram produzidas por 

Cazuza em meio à internação na clínica São Vicente, numa fase avançada do seu 

tratamento de saúde. Torna-se recorrente a temática transcendente em sua obra, 

sobretudo de formulações como Deus, morte, medo e solidão, no sentido de evocar uma 

divindade transcendental que possa controlar o destino dos homens (.JULIÃO, 2010). 

A perspectiva da doença que lhe afligia e a proximidade da morte são tratadas 

por Cazuza em letras do álbum “Burguesia”, como “Eu agradeço”, “Cobaias de Deus” 

e “Azul e Amarelo”. A primeira dessas letras, “Eu Agradeço”, revela-se a mais 

contemplativa e resignada das três, na qual o eu lírico se prostra resignado, mas 

confiante diante da expectativa de contato com uma experiência transcendental que sabe 

que só poderá alcançar ao final da vida: 

 

Se eu vejo a luz e vivo a escuridão 
E não estou pronto pro grande momento 

Se eu vejo a luz e vivo a escuridão 

Agradeço, mas não me lamento 
Por negar também a sua presença 

Peço licença pra cantar o amor 

E não esperar jamais a recompensa 
Eu, eu agradeço, Senhor... 

(Eu agradeço – Cazuza) 

 

Na letra de “Cobaias de Deus”, evidencia-se em maior grau o apelo do eu 

lírico a providências que espera de seus semelhantes, ou seja, de outros seres que 

possam compreender o sofrimento físico que se abate sobre ele, como pai, mãe e irmão, 
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aos quais alude expressamente. Ainda que reconheça de modo peremptório a realidade 

ontológica de uma divindade transcendental que a tudo assiste impassível – e até parece 

provocar a dor – transparece com considerável margem de certeza que nada se espera, 

conscientemente, de positivo por parte dessa divindade, uma vez que se trata de um 

deus que a ninguém assiste de fato. 

 

Me tire dessa jaula, irmão, não sou macaco 

Desse hospital maquiavélico 

Meu pai e minha mãe, eu estou com medo 
Porque eles vão deixar a sorte me levar 

Você vai me ajudar, traga a garrafa 

Estou desmilinguido, cara de boi lavado 

Traga uma corda, irmão, (irmão, acorda!) 
Nós, as cobaias, vivemos muito sós 

Por isso, Deus tem pena, e nos põe na cadeia 

E nos faz cantar, dentro de uma cadeia 
E nos põe numa clínica, e nos faz voar 

Nós, as cobaias de Deus 

Nós somos cobaias de Deus 

Nós somos as cobaias de Deus... 
(Cobaias de Deus – Cazuza) 

 

 “Azul e Amarelo” evoca presumivelmente um hospital como lugar de 

concretização das ações e aspirações, ao passo que proporciona um universo onírico ao 

eu lírico, no qual seres fantásticos como anjos, gnomos e outras divindades habitam, 

mesclados com indutores medicamentosos: 

 

Gnomos existem 

E são minha escolta 

Amigos e amigos 
Tudo é possível 

Outra vida futura, passada 

Viagens, viagens 

Mas existem também drogas pra dormir 
E ver os perigos no meio do mar 

No sono pesado, tudo meio drogado 

Existem pessoas turvas, pessoas que gostam 
E eu tô de azul e amarelo 

De azul e amarelo 

Senhores deuses, me protejam 

De tanta mágoa 
Tô pronto pra ir ao teu encontro 

Mas não quero, não vou, não quero 

Mas não quero, não vou, não quero 
(Azul e Amarelo – Cazuza) 
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Como é mencionado por Julião (2010), o eu lírico se diz “pronto pra ir” ao 

“encontro” dos deuses e se pressupõe a existência de outras vidas, o que se revela uma 

recorrente identificação com as teogonias espitualistas de caráter politeísta presentes 

nesse álbum10, o que explica a saudação a “senhores deuses”. Merece nota que azul e 

amarelo são as cores que representam Logunedé, o orixá do candomblé que Cazuza 

dizia ser seu protetor. 

Uma circunstância peculiar que merece registro é que nos poemas de Cazuza 

não musicados “Experiência” e “Maldição” transparecem, de maneira inédita, segundo 

Julião (2010) referências diretas à doença de Cazuza: 

 

Antes de pegar este aviãozinho 

Tenho que te provar alguma coisa 

Eu tentei, não consegui, porque 
Tem coisas 

Que a gente não consegue vencer mesmo 

Vou pra outras plagas 

Ver se esta minha doença passa 
E se eu posso rapidinho 

Ter o destino como o de todo mundo. 

(Experiência – Cazuza) 

 

E ainda: 

 

Malditos os homens 

Maldita a vida 

Maldita a tua cara me olhando tão burra 
Uma maldição desabou sobre mim 

Ninguém entende o que eu falo 

Ninguém quer saber o que eu sinto 
Tem pena de mim, rezem missas 

Apelem pras religiões, mas minha vida é vida sagrada 

Pira dos deuses, sacanagem grega 
Vão tomar vergonha na cara 

A minha vida é uma viagem 

Fizeram macumba pra mim 

Disso eu tenho certeza, mas eu sou muito amado 
Pelo povo brasileiro 

Desabou uma maldição sobre mim 

Veio das trevas da maldade do homem 
E tenho a dignidade das feras 

E aceito ter nascido marcado 

(Maldição - Cazuza) 
 

                                                             
10 Outras encarnações aparecem, nesse disco, em “Nabucodonosor” (George Israel/ Cazuza), “Cobaias de 

Deus” e “Azul e amarelo”, além de ocorrer no texto “Justiça”. 
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2.4 SENHOR, PIEDADE, DESSA GENTE 

 

Cazuza busca a intercessão direta de uma divindade transcendental que possa 

reparar as mazelas de sua criação no plano imanente. É o que se mostra em tons de 

elevada dramaticidade na letra de “Blues da Piedade”: 

 

Agora eu vou cantar pros miseráveis 

Que vagam pelo mundo derrotados 

Pra essas sementes mal plantadas 
Que já nascem com cara de abortadas 

Pras pessoas de alma bem pequena 

Remoendo pequenos problemas 
Querendo sempre aquilo que não têm 

Pra quem vê a luz 

Mas não ilumina suas minicertezas 

Vive contando dinheiro 
E não muda quando é lua cheia 

Pra quem não sabe amar 

Fica esperando alguém que caiba no seu sonho 
Como varizes que vão aumentando 

Como insetos em volta da lâmpada 

Vamos pedir piedade 
Senhor, piedade! 

Pra essa gente careta e covarde 

Vamos pedir piedade 

Senhor, piedade! 
Lhes dê grandeza e um pouco de coragem 

Quero cantar só para as pessoas fracas 

Que tão no mundo e perderam a viagem 
Quero cantar o blues 

Com o pastor e o bumbo na praça 

Vamos pedir piedade 
Pois há um incêndio sob a chuva rala 

Somos iguais em desgraça 

Vamos cantar o blues da piedade 

Vamos pedir piedade 
Senhor, piedade! 

Pra essa gente careta e covarde 

Vamos pedir piedade 
Senhor, piedade! 

Lhes dê grandeza e um pouco de coragem 

Pra quem não sabe amar 

Fica esperando alguém que caiba no seu sonho 
Como varizes que vão aumentando 

Como insetos em volta da lâmpada 

Vamos pedir piedade 
Senhor, piedade! 

Pra essa gente careta e covarde 

Vamos pedir piedade 
Senhor, piedade! 

Lhes dê um pouco de coragem... 
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Aaah... 

Lhes dê um pouco de coragem... 
Aaah... 

Lhes dê grandeza e um pouco de coragem 

(Blues da Piedade – Cazuza / Frejat) 

 

A forma como o eu lírico identificado nas letras de Renato Russo apresenta 

essa necessidade de busca de equilíbrio e até por que não supor – purificação – é 

descrita em “Meninos e Meninas”11, na qual, muito além de um eu literário apenas, o 

compositor deixa registrada sua própria orientação sexual. Nesse ponto, Cazuza e 

Renato Russo exteriorizaram em suas obras e em entrevistas muitos aspectos de suas 

vidas sexuais: 

 

Quero me encontrar, mas não sei onde estou 

Vem comigo procurar algum lugar mais calmo 

Longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita 
Tenho quase certeza que eu não sou daqui 

Acho que gosto de São Paulo 

Gosto de São João 

Gosto de São Francisco e São Sebastião 
E eu gosto de meninos e meninas 

Vai ver que é assim mesmo e vai ser assim pra sempre 

Vai ficando complicado e ao mesmo tempo diferente 
Estou cansado de bater e ninguém abrir 

Você me deixou sentindo tanto frio 

Não sei mais o que dizer 

Te fiz comida, velei teu sono 
Fui teu amigo, te levei comigo 

E me diz, pra mim o que é que ficou? 

Me deixa ver como viver é bom 
Não é a vida como está, e sim as coisas como são 

Você não quis tentar me ajudar 

Então, a culpa é de quem? A culpa é de quem? 
Eu canto em português errado 

Acho que o imperfeito não participa do passado 

Troco as pessoas 

Troco os pronomes 
Preciso de oxigênio, preciso ter amigos 

Preciso ter dinheiro, preciso de carinho 

Acho que te amava, agora acho que te odeio 
São tudo pequenas coisas e tudo deve passar 

Acho que gosto de São Paulo 

E gosto de São João 
Gosto de São Francisco e São Sebastião 

E eu gosto de meninos e meninas 

(Meninos e Meninas – Dado Villa-Lobos / Marcelo Bonfá / Renato 

Russo) 

 

                                                             
11 “Meninos e Meninas” – “As Quatro Estações” – EMI-Odeon. 
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2.5 EU NÃO POSSO CAUSAR MAL NENHUM 

 

O último encontro entre Cazuza e Gilberto Gil, consoante relato de Araujo & 

Echeverria (1997), ocorreu na fase em que o compositor baiano acabara de perder seu 

filho Pedro num acidente automobilístico: 

 

Nessa noite Cazuza fez questão de me falar sobre a morte. Disse que 

havia tido um coma profundo, que ele descrevia como sendo o portal 

da morte. E me contou como tinha sido bom, da sensação agradável 
que sentiu, uma sensação diáfana, cheia de luzes. Ele ficou fascinado 

com a experiência e disse que, depois dela, havia pensado muito em 

mim e imaginou que eu teria interesse em saber. Estávamos na 
varanda, ao lado do parapeito, e ele me abaixou assim de seu lado para 

me contar isso. Já não conseguia falar, ficava cansado. Cazuza gostava 

muito de mim, me admirava como artista e eu também a ele. Sempre 

tive admiração por ele, por seu talento e pela diferença que ele 
representava para mim – era uma pessoa inquieta num sentido 

totalmente adverso do meu. Fizemos juntos a canção Um trem para as 

estrelas, música-tema do filme homônimo. (ARAUJO & 
ECHEVERRIA, 1997, p. 332-333) 

 

O relato passional e emocionado de Araujo & Echeverria (1997) dos últimos 

momentos de vida de Cazuza e a forma como a morte foi desconsiderada até o último 

momento pelo compositor e por seus pais é um indicativo de que o projeto seria ainda a 

continuidade da vida, apesar de todas as dificuldades e dores inerentes à enfermidade. 

Não são vislumbrados elementos discursivos que sugiram ter havido uma desistência de 

manter o tratamento e prolongar a vida. As três passagens que melhor ilustram essa 

percepção seguem destacadas: 

 

Cazuza tinha dificuldade para respirar e sua voz estava cada vez mais 

fraca. Pesava 38 quilos. 

Zeca, o jornalista e produtor Ezequiel Neves, grande amigo e mentor 
de Cazuza desde o começo do Barão Vermelho, vinha todas as tardes. 

Lia os jornais e comentava as notícias com meu filho. Naquela tarde 

de sexta-feira, ele saiu mais cedo e me contou depois que Cazuza lhe 
pareceu estranho e sereno. Ouvia pouco e quase não dizia nada. Era 

como se meu filho dissesse “deixa pra lá”. Cazuza tinha dito a Zeca 

que queria assistir ao show do Legião Urbana no dia seguinte. Renato 

Russo, no dia da morte e sepultamento de Cazuza, dedicou o show a 
ele. (ARAUJO; ECHEVERRIA, 1997, p. 22) 

 

– Não vou assistir à  morte do meu filho. Eu não vou aguentar! 

Fui para a sala e fiquei ali sentada por quase meia hora olhando para o 

nada. Sentia pelos passos que João continuava sua caminhada em 
torno do nada. Não conseguíamos olhar um para o outro. O momento 
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de enfrentar o fim daquele caminho doloroso em que fizemos de tudo 

havia chegado. Para João, que sempre acreditou que podia salvar 
Cazuza, a situação era inconcebível. O choro de Edinha quebrou 

alguma coisa dentro de mim. Não era preciso dizer nada. Revolta e 

desespero se misturaram ao meu soluço cansado, exausto, de alguém 
profundamente abandonado, jogado no mundo. João não reagiu, como 

recorda: 

“Não me lembro a hora em que meu filho morreu porque estava 

paralisado, hipnotizado. O estado de perplexidade era tanto que não 
consegui verter uma lágrima sequer. Não vi o corpo do meu filho 

morto”. (ARAUJO; ECHEVERRIA, 1997, p. 26, grifo do autor) 

 

– O João não vai aguentar! Ele sempre me pareceu uma fortaleza, uma 

rocha. Mas acho que ele não vai aguentar! 
Enquanto Maria Lúcia fazia os contatos com a imprensa, Clarinha e 

minha amiga Maryse Müller se encarregaram de vestir Cazuza, junto 

com a Edinha. Fiquei na sala sentada como uma idiota. Paulo César 
precisava falar comigo para tomar providências. Perguntou como eu 

queria o caixão e eu disse: nem o mais rico, nem o mais pobre. Era 

incrível. Durante todo esse tempo não tínhamos pensado sequer na 

possibilidade de Cazuza morrer. Até o túmulo onde o enterramos no 
Cemitério São João Batista foi comprado naquele sábado. 

Eu conversava com Paulo César quando alguém me perguntou se eu 

queria me despedir de meu filho. Entrei no quarto, o abracei e lhe pedi 
perdão por tudo o que eu fiz de errado, por toda a incompreensão, pela 

impaciência, por amar demais, por ter demorado a entendê-lo. Em voz 

alta, como se assim ele pudesse me escutar melhor. Três anos depois, 
conversando com uma amiga, a escritora Glória Perez, ela me 

verbalizou a mesma sensação que senti naquele momento ao abraçar 

meu filho morto. Contou que, ao abraçar sua filha Daniella Perez, 

assassinada em 28 de dezembro de 1992, sentiu como se a estivesse 
levando de volta a seu útero. Eu abracei Cazuza como se quisesse que 

ele entrasse dentro de mim de novo. (ARAUJO; ECHEVERRIA, 

1997, p. 26) 

 

O imaginário que se depreende do ambiente familiar e classista de Cazuza 

coaduna-se mais propriamente com as características de uma formulação transcendental 

para a divindade, nos termos que Nietzsche combateu reiteradas vezes ao fim de sua 

obra, inclusive no pensamento de Schopenhauer, cuja metafísica considerava ainda 

centrada na dualidade corpo e alma, conforme aponta Sousa (2013): 

 

O espírito é o corpo em suas múltiplas relações ou, nas palavras de 

Nietzsche, uma “estrutura social de muitas ‘almas’”. Pensar de forma 
dualista nesse víeis é cometer aquela velha divisão que o filósofo 

alemão tanto combate, que é a divisão feita pela metafísica. A divisão 

corpo e alma, como se expressa também na gramática entre sujeito e 

objeto. Todo nosso engano de pensar nosso “espírito” como superior é 
um engano metafísico. “Eu”, “sujeito”, “espírito”, “alma”, enfim, 

todas elas são palavras para um mesmo erro. Enfim, nos iludimos 

quanto ao “efeito”, pois não conhecemos sequer as “causas”, para 
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tratar em uma linguagem dualista aquilo que de dualismo não tem 

nada. (SOUSA, 2013, p. 140-141) 

 

Nietzsche (1983) contrapõe a visão de Schopenhauer de realidade e vaticina 

em prol de uma realidade cognoscível, diante da qual as emoções, apetites e paixões, 

constituem a exata ordem de coisas dadas: 

 

Suposto que nada outro está “dado” como real, a não ser nosso mundo 
dos apetites e paixões, que não podemos descer ou subir a nenhuma 

outra “realidade”, a não ser precisamente à realidade de nossos 

impulsos – pois pensar é apenas uma proporção desses impulsos entre 
si –: não é permitido fazer o ensaio e perguntar a pergunta, se esse 

“dado” não basta para, a partir de seu semelhante, entender o assim 

chamado mundo mecânico (ou “material”)? Não quero dizer [entendê-
lo] como uma ilusão, uma “aparência”, uma “representação” (no 

sentido berkeleiano ou schopenhaueriano), mas sim como algo da 

mesma ordem de realidade que nossa própria emoção [...]. 

(NIETZSCHE, 1983, p. 274, grifo do autor) 

 

Nietzsche (1983), por fim, apresenta considerações sobre a devoção, 

associando-a o “medo da verdade”, o que transparece em discursos de conversão de 

caráter superficial: 

 

A devoção, a “vida em Deus”, considerada com este olhar, apareceria 

como o mais refinado e último rebento de medo da verdade, como 

adoração e embriaguez de artista diante da mais consequente de todas 

as falsificações, como a vontade de inversão da verdade, de inverdade 
a todo preço. Talvez, até agora, não houve nenhum meio mais forte 

para embelezar o próprio homem do que justamente a devoção: com 

ela o homem se torna arte, superfície, jogo de cores, bondade, a tal 
ponto que não sofre mais à sua vista. – (NIETZSCHE, 1983, p. 278, 

grifo do autor) 

 

Nietzsche (2012) proclama exatamente a ideia contida em alguns dos versos 

mais impactantes da letra da música “Índios”: 

 

Deus está morto! Deus continua morto! E quem o matou fomos nós! 
Como havemos de nos consolar, nós os algozes dos algozes? O que o 

mundo possui, até agora, de mais sagrado e mais poderoso sucumbiu 

exangue aos golpes de nossas lâminas. Quem nos purificará desse 

sangue? Qual a água que nos lavará? Que rituais expiatórios, que 
jogos sagrados teremos de inventar? A grandiosidade deste ato não 

será demasiada para nós? Não teremos de nos tornar nós próprios 

deuses, para parecermos apenas dignos dele? Nunca existiu ato mais 
grandioso, e, quem quer que nasça de nós, passará a fazer parte, mercê 
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deste ato, de uma história mais elevada a toda a história até então! 

(NIETZSCHE, 2012) 

 

Complementarmente a este debate, Barros Filhos & Meucci (2013) oferecem, 

de modo simplificado, a formulação de divindade para os estoicos, que também não se 

amolda aos lindes da transcendência, como se constata a seguir: 

 

O Deus dos estoicos não é, como muitos poderiam supor, um deus 
transcendente que, de fora, teria criado o universo. Nada lhes seria 

mais estranho. O Deus aqui é inseparável da matéria. Encontra-se, 

portanto, em tudo. É tudo. O ser de Deus é o ser do mundo. É o 
próprio universo. Imanente ao universo. Não seu criador. (BARROS 

FILHO; MEUCCI, 2013, p. 84-85) 

 

Sem embargo, devemos considerar que as investigações filosóficas acerca do 

caráter da finitude ou da eternidade da vida humana são inúmeras e, possivelmente, 

infindáveis, pois persistirão enquanto sobreviver algum ser humano sobre o mundo. 

Entretanto, cabe extrair de Schopenhauer (2001) considerações que ajudam a confrontar 

ambas as acepções mutuamente excludentes de existência do ser: 

 

A convicção profunda da indestrutibilidade de nosso ser pela morte, 

que cada um traz no fundo do coração, como atestam os escrúpulos de 

consciência sempre inevitáveis quando se aproxima o derradeiro 

instante, essa convicção, como disse, depende fortemente da 
consciência de nossa natureza primitiva e eterna. Por isso, assim a 

exprime Spinoza: sentimus experimurque nos aeternos esse12. Com 

efeito, por se acreditar imperecível, o homem dotado de razão se crê 
como se não tivesse tido começo, como eterno; em uma palavra: 

independe do tempo. Quem, ao contrário, se toma por um ser que 

surgiu do nada, tem que pensar também que retornará ao nada; pois 
imaginar que uma infinidade de tempo tivesse transcorrido antes que 

ele fosse, mas, depois, uma segunda infinidade tenha começado, 

durante a qual ele não cessará jamais de ser, é um pensamento 

monstruoso. De fato, o fundamento mais sólido de nossa eternidade é 
a antiga sentença: Ex nihilo nihil fit, et in nihilum nihil potest reverti13. 

Portanto, Theophrastus Paracelsus (Obras, Strasburg, 1603, volume II, 

p. 6) diz muito acertadamente: “Minha alma nasceu de alguma coisa; 
por isso ela não irá para o nada, uma vez que ela vem de algo”. Ele dá 

a verdadeira razão. Mas quem considera o nascimento do homem 

como o seu começo absoluto, a morte tem que ser o fim absoluto; pois 

os dois são aquilo que são no mesmo sentido: por consequência, só se 
pode pensar a si mesmo como imortal, se se pensar como não-nascido, 

e no mesmo sentido. O que é o nascimento, é isso também o que é a 

morte, na sua natureza e no seu significado; é a mesma linha traçada 

                                                             
12 Sentimos e experenciamos que somos eternos (tradução livre). 
13 Do nada nada vem e nada pode ser revertido ao nada. (tradução livre) 
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em duas direções. O primeiro é um real surgir do nada, e a segunda é 

também uma efetiva aniquilação. Mas, na verdade, a eternidade do 
nosso ser é o único modo de pensar a imutabilidade; esta, portanto, 

não é temporal. A hipótese de que o homem é criado do nada conduz 

necessariamente à de que a morte é seu fim absoluto. 
(SCHOPENHAUER, 2001, p. 50-51) 

 

Arendt (2015, p. 26) distingue imortalidade de eternidade, ao assinalar que 

“contemplação” é a designação dada à experiência do eterno, em contraposição a todas 

as outras atitudes que, no máximo, podem estar relacionadas com a noção de 

imortalidade. Segundo Arendt (2015, p. 390), 

 

[...] a vida individual que passou então a ocupar a posição antes 
ocupada pela “vida” do corpo político, e as palavras de Paulo – de que 

“a morte é o prêmio do pecado”, uma vez que a vida se destina a durar 

para sempre  - ecoa as palavras de Cícero, de que a morte é a 
recompensa dos pecados cometidos por comunidades políticas que 

haviam sido construídas pra durar por toda a eternidade. (ARENDT, 

2015, p. 390) 

 

Ricoeur (2012), que enfrentou uma enfermidade degenerativa ao fim da vida e 

experimentou o sofrimento da falência física progressiva no próprio corpo, retoma sob 

novo ângulo o debate proposto por Arendt (2015) acerca de imortalidade e eternidade, 

além de acrescentar o modo como percebe a fase de desligar-se da vida, descrição que 

guarda certa similitude com a identificação dos moribundos na obra de Elias (2001), 

pontuando-se os seguintes aspectos de como opera essa fase de transição do caráter 

mortal da vida para a imortalidade da obra: 

 

O que é morrer para o existente? É dissociar no nome próprio o 
imortal do mortal retirando-se da obra por ele acabada. 

Os dois tempos, o da obra e o da vida, que tinham se sobreposto até 

então, se disjungem: o existente que pintava deserta o tempo imortal 

da obra e se retrai para o tempo mortal da vida (imortal não quer dizer 
eterno, mas não marcado pela imortalidade do vivo). 

[...] 

O tempo da dissociação pode ser vivido como um tempo intermediário 
entre o tempo imortal da obra e o tempo mortal do existente vivo: é o 

tempo do retiro, no sentido existencial de retiro, o tempo do 

desaparecer. 
É o tempo em que sou; eu ainda participo dos tormentos e das alegrias 

da criação, como num fim de estação crepuscular; mas sinto na minha 

carne e no meu espírito a cisão entre o tempo da obra e o da vida; eu 

me distancio do tempo imortal da obra e me retraio para o tempo 
mortal da vida: esse distanciamento é um despojamento, um 
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desnudamento do tempo mortal na tristeza do ter-de-morrer, ou talvez 

o tempo do fim e da pobreza de espírito..  
[...] 

As datas de nascimento e de morte do artista emolduram as datas da 

produção de cada obra como acontecimento de vida; mas essas datas 
emolduradas são simultaneamente os momentos em que a obra se 

excetua do tempo de vida e se reinscreve no tempo imortal – 

“angélico” da obra, tempo trans-histórico da recepção da obra por 

outros vivos que têm seu tempo próprio. (RICOEUR, 2012, p. 55-56, 
grifos do autor) 

 

Elias (2001) disseca as formas de relações travadas com pessoas na iminência 

da morte, assim como o modo como elas se posicionam diante da vida e da proximidade 

do seu fim, diante do que podem ser extraídas as seguintes considerações: 

 

Não só meios de comunicação ou padrões de coerção podem diferir de 

sociedade para sociedade, mas também a experiência da morte. Ela é 

variável e específica segundo os grupos; não importa quão natural e 
imutável possa parecer aos membros de cada sociedade particular: foi 

aprendida. 

Na verdade não é a morte, mas o conhecimento da morte que cria 
problemas para os seres humanos. [...] Os seres humanos sabem, e 

assim a morte se torna um problema para eles. (ELIAS, 2001, p. 11) 

 

Freud sustentava que a instância psicológica que chamamos de “isso”, 

a camada mais animal da psiquê, mais próxima do estado natural 
primitivo, que tratava quase como uma pequena pessoa, se acredita 

imortal. Mas não penso que possamos aceitar tal afirmação. No 

âmbito do isso uma pessoa não tem capacidade de prever e, portanto, 

não tem nenhuma noção antecipada sobre sua própria mortalidade. 
Sem esse conhecimento, a ideia compensatória da imortalidade 

pessoal não pode ser explicada: não teria função. Freud atribui aos 

impulsos do isso, que estão inteiramente voltados para o aqui e agora, 
um nível de reflexão que não podem atingir. 

Muitas outras fantasias descobertas por Freud se agrupam em torno da 

imagem da morte. Já me referi aos sentimentos de culpa, à noção da 
morte como punição por más ações cometidas. É uma questão aberta a 

ajuda que se pode dar aos moribundos aliviando angústias profundas 

referentes a punições por ofensas imaginárias – muitas vezes infantis. 

A instituição eclesiástica do perdão e da absolvição mostra uma 
compreensão intuitiva da frequência com que angústias de culpa se 

associam ao processo da morte, e Freud foi o primeiro a oferecer uma 

explicação científica para elas. (ELIAS, 2001, p. 45-46) 

 

Mesmo adultos em sociedades industriais mais desenvolvidas têm 
níveis mágicos de experiência que se opõem a explicações impessoais 

e objetivas de doenças e mortes. A força do choque que a morte de um 

dos pais produz nos adultos é um sinal disso. [...] O sentimento de que 
um companheiro era “parte de mim” é encontrado em relações dos 

tipos mais diferentes – entre pessoas casadas há muito tempo, amigos, 
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filhos e filhas. [...] Tais fantasias, como já disse, tornaram-se mais 

frequentes em conjunção com a individualização mais acentuada de 
tempos recentes. Entretanto, fantasias coletivas de imortalidade 

altamente institucionalizadas continuam a existir com vigor apenas 

ligeiramente menor em nossas sociedades. (ELIAS, 2001, p. 47-48) 

 

Mas ao refletir sobre tais questões não podemos ignorar o fato de que 
não é a própria morte que desperta temor e terror, mas a imagem 

antecipada da morte. Se eu caísse morto aqui e gora sem qualquer dor, 

isso não seria, minimamente, assustador para mim. Não estaria mais 
aqui e, consequentemente, não sentiria o terror. O terror e o temor são 

despertados somente pela imagem da morte na consciência dos vivos. 

Para os mortos não há temor nem alegria. 

[...] Torna-se mais fácil perceber pelo menos algumas das 
características específicas das sociedades contemporâneas, e das 

estruturas de personalidade associadas a elas, que são responsáveis 

pela peculiaridade da imagem da morte, e, portanto, pela natureza e 
pelo grau de recalcamento da morte em sociedades mais 

desenvolvidas. (ELIAS, 2001, p. 53-54) 

 

O resultado, a distorcida autoimagem de uma pessoa como ser 

totalmente autônomo, pode refletir sentimentos muito reais de solidão 
e isolamento emocional. Tendências desse tipo são bastante 

características da estrutura da personalidade específica das pessoas de 

nossa época em sociedades altamente desenvolvidas e do tipo 

particular de individualização que nelas prevalece. O permanente 
autocontrole, nesse caso, está muitas vezes tão firmemente embutido 

nas pessoas que crescem nessas sociedades que é experimentado como 

uma muralha realmente existente, que bloqueia o afeto e outros 
impulsos espontâneos na direção de outras pessoas e coisas, 

afastando-as como consequência. 

[...] 

De todo modo, nessas sociedades uniformemente pacificadas em que a 
vida comunitária demanda um controle completo e uniforme de todos 

os impulsos instintivos vulcânicos, um arrefecimento permanente das 

emoções violentas, há certas características comuns da estrutura da 
personalidade que transcendem a classe e outras diferenças de grupo. 

E elas emergem claramente apenas pela comparação com sociedades 

em diferente estágio de civilização. Essas características comuns 
incluem o alto grau de individualização, a ampla e constante 

contenção de todos os impulsos instintivos e emocionais fortes e uma 

tendência ao isolamento, que se dão paralelamente a essas estruturas 

da personalidade até agora. (ELIAS, 2001, p. 66-67) 

 

Se isso acontece, se uma pessoa sentir quando está morrendo que, 

embora ainda viva, deixou de ter significado para os outros, essa 

pessoa está verdadeiramente só. É precisamente dessa forma de 

solidão que há exemplos de sobra em nossos dias, alguns corriqueiros, 
outros extraordinários e extremos. O conceito de solidão tem um 

amplo espectro. Pode referir-se a pessoas cujo desejo de amor em 

relação aos outros foi muito cedo tão ferido e perturbado que mais 
tarde dificilmente podem reviver a experiência sem sentir os golpes 

anteriormente recebidos, sem sentir a dor a que esse desejo as expôs 
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em outros tempos. Involuntariamente pessoas assim afetadas ocultam 

seus sentimentos em relação aos outros. É uma forma de solidão. 
(ELIAS, 2001, p. 75) 
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3 RENATO RUSSO DESPIDO DE SUA LEGIÃO – A SOLIDÃO DE UM 

TROVADOR DIANTE DE SUA OBRA, VIDA E DO TÉDIO DO MUNDO 

 

 

3.1 RENATO RUSSO – O TROVADOR SOLITÁRIO 

 

Renato Manfredini Júnior, ou simplesmente Júnior, como era tratado desde 

criança pela família, nasceu no Rio de Janeiro, em 27 de março de 1960, e desde a 

adolescência almejou ser mais do que um menino tímido acometido a uma doença 

chamada epifisiólise, que lhe custou dois anos preso a sua cama, dores marcantes e 

cirurgias, em grande solidão. Ele fantasiava outras personas, criava novos contextos de 

fama e glória para seus alter egos como Eric Russell, ponto de partida que lhe inspirou a 

combinar a admiração e a sonoridade dos sobrenomes dos filósofos Bertrand Russell e 

Jean-Jacques Rousseau, além do pintor primitivista francês Henri Rousseau (DAPIEVE, 

2006, p. 31) e dar vida a Renato Russo, cuja personalidade explosiva e cativante, quase 

de um heterônimo propriamente, que lhe alçou ao posto de um dos maiores ídolos do 

rock nacional, já na década de 1980. 

Derrida & Roudinesco (2004) debatem sobre essa questão de afinidade e 

pertencimento que leva intelectuais contemporâneos a marcar uma aliança entre as 

múltiplas contribuições de pensadores precedentes, ainda que a isso se acuse de um 

deletério ecletismo: 

 

Em se tratando dos anos 1970, aos quais a senhora alude, essa dupla 

lei se verifica. Podemos achar outros exemplos, claro, nos 
pensamentos filosóficos anteriores, seja de Platão, Descartes ou Kant, 

Hegel ou Heidegger. Uma vez que escolheu privilegiar o que nos é 

comum, fico feliz que esta conversa comece assim. Vamos 

acompanhar, em pontilhado, alguns momentos de nossos respectivos 
itinerários, ali onde se cruzam no tempo. 

No final dos anos 1960, com efeito, tratava-se para mim de herdar, 

isto é, responder por uma herança, num momento da história em que 
grandes obras já estavam elaboradas e presentes no campo da 

filosofia. Não estou falando apenas de Husserl ou de Heidegger, mas 

mais próximo de nós, na França, de Lévinas, de Lacan, de Lévi-

Strauss, mais próximo ainda, de Foucault, de Althusser, de Deleuze, 
claro, de Lyotard. Mesmo que possa parecer (mas não havia sombra 

de ecletismo em tudo aquilo, justamente trata-se de um outro lugar de 

afinidade, de um “pertencimento” comum que resta a definir e que 
sentimos mais – até um pouco demais – no estrangeiro do que na 

França), sentia-me numa harmonia bem profunda com o gesto de cada 

um deles, por mais diferentes que fossem. Eis por quê, caso se queira 
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de fato acompanhar meus textos desde o início, há sempre um 

momento em que eu marco a aliança. Fiz isso por todos aqueles que 
acabamos de nomear (DERRIDA; ROUDINESCO, 2004, p. 15) 

 

Diante da fatuidade do destino, que lhe abreviou a existência, não pôde cumprir 

todos os planos programados, deixando interrompida uma longa série de desejos. 

Cursou a faculdade de Comunicação Social no CEUB, formou-se jornalista, foi 

professor de língua inglesa, da qual tinha domínio inequívoco, contudo ainda pretendia 

ser cineasta, quem sabe artista plástico ou um esmerado escritor quando chegasse a uma 

idade mais madura. Como dizia, almejava dedicar-se à literatura em maior 

profundidade: “Vou escrever um livro quando chegar aos 50 anos. No fundo, quero ser 

imortal”, contava Renato Russo, segundo uma matéria jornalística do portal Notibras14. 

Mas o escreveu muito antes disso, entre os 15 e 16 anos de idade, quando criou uma 

banda fictícia e deu forma ao que viria se consolidar, postumamente, como seu primeiro 

livro, somente publicado em 2016, com o título The 42nd. St. Band: romance de uma 

banda imaginária15. 

 

3.2 O COMEÇO DE TUDO É TAMBÉM O INÍCIO DO FIM 

 

Deus, Deus, somos todos ateus 
Vamos cortar os cabelos do príncipe 

E entregá-los a um deus plebeu 

 

E depois do começo 
O que vier vai começar a ser o fim16. 

(Depois do começo – Renato Russo) 

 

A “Turma da Colina” era a forma pela qual se autorreferenciavam os amigos 

de Renato Russo na fase que passou a adolescência em Brasília, na companhia de 

jovens como os irmãos Flávio e Felipe Lemos, André Pretorius e diversos outros filhos 

de diplomatas, professores universitários e funcionários públicos de classe média que 

viviam no conjunto de prédios dentro do campus da Universidade de Brasília – UnB em 

meados dos anos 70. Esses foram os primeiros parceiros musicais de Renato, com o 

qual formaram a banda Aborto Elétrico, que perdurou entre os anos de 1978 a 1982, 

                                                             
14 Portal Notibras. Disponível em: <http://www.notibras.com/site/que-pais-e-esse-sujeira-pra-todo-lado/>. 

Acesso em 02 dez. 2019. 
15 RUSSO, Renato. The 42nd. St. Band: romance de uma banda imaginária (org. Tarso de Melo). São 

Paulo: Companhia das Letras, 2016. 
16 “Depois do Começo”. In:  “Legião Urbana” – EMI-Odeon. Disponível em: 

<https://youtu.be/EzblNOSLVwA>. Acesso em 09 dez. 2019. 
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segundo reporta Magi (2016, p. 84-93), ao tratar do underground do cenário punk-rock 

brasiliense que abrangia outras bandas como Plebe Rude e Capital Inicial, todos 

inspirados nas vanguardas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. 

Tudo isso acompanhado de muitas discussões filosóficas e políticas, represadas 

até o começo da adolescência dos jovens de Brasília, diante do contexto da ditadura 

civil-militar, abafadas nas escolas e somente descortinadas no ambiente universitário 

que começaram a frequentar no final dos anos 7017, de cujo período histórico sempre 

mostrou aversão, como deixou consignado em letras de várias fases de sua produção 

intelectual, como “Veraneio Vascaína”18, “1965 – Duas Tribos”19, “La Maison Dieu”20. 

Após a dissolução da banda Aborto Elétrico, que não teve maior projeção fora 

dos círculos de jovens roqueiros brasilienses, Renato passou a apresentar-se como “O 

Trovador Solitário” no ano de 198221, cantando em bares e casas noturnas de Brasília, 

sem despontar para o sucesso em sua caminhada errante. 

Convicto de que teria um grupo de rock de sucesso, Renato Russo juntou-se a 

Marcelo Bonfá, ainda em 1982, e criou a Legião Urbana, convidando os músicos 

Eduardo Paraná (hoje conhecido como Kadu Lambach) e Paulo “Paulista” Guimarães. 

No ano seguinte, Paulista e Paraná deixam a formação original, substituído por Ico Ouro 

Preto, até que Eduardo Dutra Villa-Lobos (o “Dado”) assumiu a guitarra22 (MARCELO, 

2016,p. 217-231). Posteriormente, ingressou na Legião Urbana o músico Renato Rocha 

e ficou formado o quarteto que notabilizou a banda, conferindo-lhe projeção nacional23, 

                                                             
17 Entrevista de Renato Russo no programa Jô Soares Onze e Meia (1989), na qual fala da Geração Coca-

Cola a Jô Soares, quando estava com 29 anos. Menciona como sua geração era esnobada pelos adultos da 
época, isso até entrar para a faculdade em 1977. Admite que não conhecia cultura popular naquela época, 

desconhecia, inclusive, música brasileira. Esclarece que na sua fase de colégio não se discutia política. O 

único acesso a algo de produção nacional que possuía era a série televisiva “O vigilante Rodoviário” . 

Disponível em: <https://youtu.be/HLE-Goyy-sY>. Acesso em 09 dez. 2019. 
18 “Veraneio Vascaína” – In: “O Trovador Solitário” – EMI-Odeon; ver também “Aborto Elétrico” – 

Sony BMG. Disponível em: <https://www.omelete.com.br/musica/aborto-eletrico-em-cd-e-dvd>. Acesso 

em 09 dez. 2019. 
19 “1965 – Duas Tribos”. In: “As Quatro Estações” – EMI-Odeon. Em entrevista de Renato Russo ao 

programa “MTV no Ar”, fala sobre a recidiva fascista no Brasil. Descreve as gangues de “carecas 

violentos” e a homossexualidade latente dos integrantes desses movimentos que pregam violência. 

Protesta contra o saudosismo da “ditadura militar”. Destaca a ascensão de líderes de inspiração fascista na 
Europa e na América do Sul, como Alberto Fujimori. Disponível em: <https://youtu.be/GoegShFdzJc>. 

Acesso em 09 dez. 2019. 
20 “La Maison Dieu”. In: “Uma Outra Estação” – EMI-Odeon. 
21 MAROVATTO, Mariano. As quatro estações. Rio de Janeiro: Cobogó, 2015, p. 23. 
22 Legião Urbana Oficial. Disponível em: <http://www.legiaourbana.com.br/bio.html>. Acesso em 09 

dez. 2019. 
23 Entrevista da Legião Urbana à apresentadora Leila Cordeiro (1985), em que Renato Russo trata das 

músicas do primeiro disco da Legião Urbana. Apresentam-se os quatro integrantes – Renato Rocha ainda 

estava no grupo. Ao fim, Renato Russo recita a letra de “Geração Coca-Cola”. Disponível em: 

<https://youtu.be/0o0xAUFlO6Y>. Acesso em 09. dez. 2019. 

https://youtu.be/GoegShFdzJc
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sobretudo com o lançamento do álbum “Dois” em 1986, com a qual Renato Russo 

gravou e lançou sete álbuns até 1996, considerando-se o fato de que o oitavo – “Uma 

Outra Estação” – foi finalizado postumamente. 

Entretanto, episódios como os shows frustrantes de Patos de Minas24, ainda em 

1982, em que Renato chegou a ser preso, e do estádio Mané Garrincha, em 198825, 

abreviaram as apresentações ao vivo, tornando-as muito escassas, pois os incidentes 

vividos pela banda haviam deixado marcas indeléveis no compositor, que não escondia 

sua fobia em organizar novas turnês ou apresentar-se diante de multidões26. 

O último concerto da Legião Urbana aconteceu em 14 de janeiro de 1995, na 

casa de apresentações "Reggae Night", na cidade de Santos. Naquele ano, todos os 

discos de estúdio da banda até 1993 foram remasterizados no lendário estúdio britânico 

Abbey Road Studios, em Londres, famoso pelos discos dos Beatles; e lançados em uma 

lata, intitulada "Por Enquanto 1984-1995". A lata também incluía um pequeno livro, 

com um texto escrito pelo antropólogo Hermano Vianna, outro amigo de Renato Russo 

que havia reatado com ele após anos de separação, como narrado pelo compositor em 

seu diário27. 

Enveredou ainda por uma bem-sucedida carreira solo, ao produzir e divulgar 

dois CD’s – “The Stonewall Celebration Concert”28 (com todas as músicas em inglês) e 

“Equilibrio Distante”29 30 (gravado integralmente em italiano e dedicado à própria 

família). Nesse período, outros integrantes da Legião Urbana também desenvolveram 

                                                             
24 MARCELO, Carlos. Renato Russo: o filho da revolução. São Paulo: Planeta, 2016, p. 222-223. 
25 Correio Braziliense. Disponível em: < http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-

arte/2013/06/07/interna_diversao_arte,370035/show-da-legiao-urbana-em-brasilia-ha-25-anos-foi-
marcado-por-tumulto.shtml>. Acesso em 09 dez. 2019. 
26 RUSSO, Renato. Renato Russo de A a Z: as ideias do líder da Legião Urbana (Coord. Simone Assad). 

Campo Grande: Letra Livre, 2000. 
27 RUSSO, Renato. Só por hoje e para sempre: diário do recomeço. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015, p. 56. 
28 Renato Russo homenageia o levante de ativistas civis contra a polícia de Nova York em 28 de junho de 

1969, diante de um massacre histórico contra homossexuais, ocorrido dias antes no bar Stonewall Inn, 

localizado numa rua do Village. 
29 O título do CD apresenta-se em italiano, assim como todas as músicas nele contidas, ainda que a grafia 

seja quase idêntica em língua portuguesa. Há de se observar, a propósito, que o vocábulo “equilíbrio” não 

aparece acentuado e que o termo acessório “distante” também pode ser empregado em italiano, ainda que 
não seja tão usual quanto outros sinônimos. 
30 Entrevista de Renato Russo, na qual discorre sobre a importância da amizade e do distanciamento das 

pessoas no mundo. Esclarece que os integrantes da banda chegaram a um momento em que é necessário 

buscar novos projetos individuais, como o guitarrista Dado Villa-Lobos que tem uma gravadora própria. 

Discorre sobre sinceridade no ato de exercer a expressão artística e de sua concentração no trabalho de 

compositor e músico. Diz não saber exatamente o que ele é, de fato, até aquele momento da entrevista, 

por isso não é possível confundir o artista com seu trabalho. Não existem heróis. Todo mundo é igual. 

Não há alguém que tenha uma verdade a mais. Os ídolos têm pés de barro. Prefere concentrar na 

musicalidade, em detrimento do marketing e dos shows ao vivo. Divulga, ao fim, Equilibrio Distante – o 

disco de canções italianas. Disponível em: <https://youtu.be/SxbTJmA7NAE>. Acesso em 09 dez. 2019. 

https://youtu.be/SxbTJmA7NAE
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projetos autônomos31, mesmo sem deixarem de desenvolver trabalhos conjuntos em prol 

daquela que foi, seguramente, uma das bandas do BRock de maior êxito das décadas  de 

80 e 90. 

O que é que se faz quando aquilo que era possibilidade de prazer – o 
toque, o beijo, o mergulho no corpo alheio capaz de nos aliviar da 

sensação de finitude e incomunicabilidade – começa a se tornar uma 

possibilidade de horror? Quando o amor vira risco de contaminação? 
(BESSA, 2002, p. 120) 

 

No ano de 1989, quando Cazuza lançou “O Tempo Não Para”, a Legião 

Urbana grava também seu álbum mais conhecido: “As Quatro Estações”, um dos mais 

consistentes da banda. Nele constam grandes sucessos como “Pais e Filhos” e “Meninos 

e Meninas”, além da já referida “Há Tempos”. Porém, desse trabalho, é fundamental 

destacar a letra de “Feedback Song For a Dying Friend”32 (em livre tradução, “Canção 

de resposta a um amigo que está morrendo”), escrita integralmente em inglês e, 

posteriormente, traduzida pelo escritor Millôr Fernandes. Segue o fragmento inicial: 

 

Soothe the young man's sweating forehead 

Touch the naked stem held hidden there 

Safe in such dark hayseed wired nest 
Then his light brown eyes are quick 

Once touch is what he thought was grip 

This not his hands those there but mine 

And safe, my hands do seek to gain 
All knowledge of my master's manly rain 

The scented taste that stills my tongue 

Is wrong that is set but not undone 

                                                             
31 Trechos de entrevista de Renato Russo a Marcelo Fróes, no dia 1º de dezembro de 1994, aberta com 

elogios de Renato aos seus admiradores: “o público é muito fiel e generoso”. Garante que o público tem 

memória sim. O problema é que as pessoas não têm poder aquisitivo. Cultura, hoje em dia, é bem de 

consumo. Aqui [no Brasil] não se faz reportagem, se faz crítica de música”. Os jornalistas competem com 

os artistas e menosprezam a produção artística musical. As reportagens refletem ressentimento, não é 

propriamente inveja. Elegem filmes como “Quatro casamentos e um funeral” como uma obra-prima, mas 

não é bom não. São “bichas ressentidas”. Teria dito o Caetano [Veloso] que são “bichas danadinhas”, 

segundo Renato Russo. Destaca a força dos Titãs e o selo que criaram. Procura desfazer o mal-entendido 

que envolveu comentários sobre os Paralamas do Sucesso, que foram os padrinhos da Legião Urbana. 

Fala do sucesso de Stonewall e do disco em italiano e afirma saber que o sustentáculo da Legião Urbana e 

a garantia de liberdade artística na gravadora é resultado d e assegurar as vendas. Fala da viagem à Itália e 
da companhia de Gilda Matoso, destacando que não gostava de viajar sozinho a um país desconhecido 

por ser tímido. Afirma que não existem valores morais, valores éticos [na sociedade brasileira que 

vislumbrava]. Esse pessoal fascista sempre volta (...) vão jogar Deus na tua cara. (... ) Não dá para saber o 

que vai acontecer com a internet. Trata do assombro dos contatos virtuais, envolvendo sexo inclusive. 

Cita a desestruturação da família, a falência do casamento, os pais e mães solteiros, os filhos de idade 

muito mais avançada que moram com os pais e as crises da classe média. O nível das universidades 

estaria péssimo, os jovens prefeririam ficar em casa a vender hambúrgueres no McDonald’s. Considera 

que se vive “um novo mundo com as regras anteriores”. Disponível em: 

<https://youtu.be/kogmAETjzAo>. Acesso em 09 dez. 2019. 
32 “Feedback Song For a Dying Friend”. In: “As Quatro Estações” – EMI-Odeon. 

https://youtu.be/kogmAETjzAo
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(Feedback Song For a Dying Friend – Dado Villa-Lobos / Renato 

Russo / Marcelo Bonfá) 

 

A canção foi escrita, segundo relata Dapieve (1995, p. 138), tendo Cazuza em 

mente. Dapieve (1995) afirma tratar-se de uma abordagem da AIDS sobre a qual 

Renato, ainda que em outra língua, quisera manifestar-se. A mistura de elementos 

vinculados à sexualidade e à enfermidade ocorre em um tom reverente e obscuro, bem 

condizente com o tema que se quis tratar. Os versos finais vão ao encontro do 

supracitado discurso que abriu o show do hipódromo: “I silence and wrote / This awe of 

coincidence”. De acordo com Dapieve (1995), Renato Russo falou sobre a composição: 

 

Era importante como artista eu me posicionar sobre isso. Sejamos 
honestos. Há uma relação homossexual na música. Estou no grupo de 

risco. Só não sou hemofílico. Não quero ser o mártir da causa gay. O 

preconceito vem do desconhecimento, do medo” (DAPIEVE, 1995, p. 
138). 

 

Note-se como o “grupo de risco”33 estava claramente delimitado por gays, 

usuários de drogas e hemofílicos. Seguindo a esteira de Betinho e de Herbert Daniel, 

Renato destaca o desconhecimento e o medo como causadores do preconceito. Como se 

sabe, o que era risco concretizou-se em diagnóstico poucos meses depois da morte de 

Cazuza: Renato Russo descobriu-se portador do vírus HIV. 

Por fim, merece nota uma atitude do cantor e compositor Renato Russo, líder 

da banda Legião Urbana. O episódio que se quer destacar ocorreu no Hipódromo da 

Gávea, no Rio de Janeiro, no dia 07 de julho de 1990 – dia da morte de Cazuza. A 

Legião fez uma apresentação antológica para 60 mil pessoas. Na abertura, Renato Russo 

ofereceu o show a Cazuza, proferindo um discurso que aproximava diretamente suas 

biografias, mencionando elementos como a coincidência astrológica de ambos serem do 

signo de Áries, a proximidade etária, o bissexualismo e o gosto pela bebida.34 Em 

                                                             
33 Diante do caráter discriminatório da categoria “grupo de risco”, uma vez que o estigma sobre tais 
pessoas demonstrou-se deletério com o passar dos anos, convencionou-se atualizar a descrição mais 

pormenorizada do fenômeno, desvinculando-se, em certa medida, dos agentes sociais, a fim de centrar o 

foco de prevenção da doença nas denominadas “condutas de risco”. 
34 Transcrição do discurso: “Eu vou falar de mim. Eu tenho mais ou menos trinta anos. Eu sou do signo 

de Áries. Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu gosto da Billie Holiday e dos Rolling Stones. Eu gosto de beber 

pra caramba de vez em quando. Também gosto de milk shake. Eu gosto de meninas, mas também gosto 

de meninos. Todo mundo diz que eu sou meio louco. Eu sou cantor de uma banda de rock‟n‟roll. Eu sou 

letrista e algumas pessoas dizem que eu sou poeta. Agora vou falar dum carinha. Ele tem trinta anos. Ele 

é do signo de Áries. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele gosta da Billie Holiday e dos Rolling Stones. Ele é 

meio louco. Ele gosta de beber pra caramba. Ele é cantor de uma banda de rock. Ele é letrista e, eu digo, 
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seguida, cantou “Há Tempos”35, cujo verso “Há tempos são os jovens que adoecem” 

pode ser entendido como uma referência à AIDS. Durante a canção “Soldados”36, 

Renato cantou trechos de “Faz Parte do Meu Show”37 e a já citada “Blues da Piedade”. 

Ao contrário de Cazuza, Renato Russo optou pela não exposição, sequer 

revelando publicamente sua doença. Em 1996, houve o lançamento do melancólico 

álbum “A Tempestade”, do qual cabe sublinhar a canção “A Via Láctea”38: “Hoje a 

tristeza não é passageira / Hoje fiquei com febre a tarde inteira” e, ainda, “Amanhã é um 

novo dia / Não é?”. Apesar de seu tom intensamente triste e desesperado, o refrão 

aponta para uma frágil esperança: “Quando tudo está perdido / Sempre existe um 

caminho / [...] / Sempre existe uma luz”. Na letra, portanto, encena-se um diálogo entre 

esperança e desolação, que são alternadamente aceitos e rejeitados pelo eu lírico. 

O álbum “Uma Outra Estação” foi lançado em 1997, um ano depois do 

falecimento de Renato Russo, e vale registrar que a música cujo título é idêntico ao do 

álbum profere os versos “Estou longe, longe / Estou em outra estação”, cantados com a 

voz bem rouca pelo vocalista em decorrência da saúde extremamente debilitada. No 

mesmo álbum, a letra de “La Maison Dieu”39 (expressão que remete à ideia de hospital 

e da carta do tarô – a Casa de Deus40), traz um paralelismo instigante com a ideia de 

eventuais relações sexuais entre pessoas sorodiscordantes para o HIV, o que merece 

citação (grifos nossos): 

 

Eu sou a tua morte 

E vim lhe visitar como amigo 

Devemos flertar com o perigo 

Seguir nossos instintos primitivos 

Quem sabe não serão estes 

Nossos últimos momentos divertidos? 

Eu sou a lembrança do terror 

                                                                                                                                                                                   
ele é poeta. Todo mundo da Legião gostaria de dedicar esse show ao Cazuza”. Disponível em: 

<www.youtube.com>. Acesso em 03 dez. 2019. 
35“Há Tempos” . In: “As Quatro Estações” – EMI-Odeon. 
36 “Soldados”. In: “Legião Urbana” – EMI-Odeon. 
37 “Faz Parte do Meu Show” (Renato Ladeira / Cazuza). In: “Ideologia” – Philips / Universal Music. 
38 “A Via Láctea”. In: “A Tempestade” – EMI-Odeon. 
39 “La Maison Dieu” – “Uma Outra Estação”  – EMI-Odeon. 
40 FLORNOY, Jean-Claude. Disponível em: <http://www.clubedotaro.com.br/site/m32_16_flornoy.asp>. 

Acesso em 15 dez. 2019. Segundo apresenta Flornoy,”Com o arcano XVI, ‘A Casa Deus’, estamos diante 

da representação tradicional da experiência de iluminação. É o local da consciência, da fusão com o 

divino. A mensagem desses velhos tarôs, portanto, é simples: cada um de nós pode, com suas própria 

forças e sem qualquer intervenção exterior de qualquer natureza que seja, entrar no estado de consciência 

em que é iluminado pela branca luz daquilo que os religiosos chamam de divino. A ordem dos cavaleiros 

teutônicos simplificava sua vida com uma divisa, um tanto rude: ’Se você não morrer antes de morrer, 

morrerá ao morrer’. Portanto, a casa é o local na qual a consciência reside e Deus... sem comentários” 

(grifos do autor). 
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De uma revolução de merda 

De generais e de um exército de merda 
Não, nunca poderemos esquecer 

Nem devemos perdoar 

Eu não anistiei ninguém 

Abra os olhos e o coração 

Estejamos alertas 

Porque o terror continua 

Só mudou de cheiro 

E de uniforme 

(La Maison Dieu - Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo 

Bonfá) 

 

Ainda que se considere que a referência à “revolução de merda” está 

relacionada ao já referido golpe de 1964, tendo em vista que o aparelho repressor do 

Estado é citado em versos anteriores ao trecho destacado acima (“Eu sou a pátria que 

lhe esqueceu / O carrasco que lhe torturou / O general que lhe arrancou os olhos / O 

sangue inocente / De todos os desaparecidos/ Os choques elétricos e os gritos”), em sua 

oposição direta ao prazer e seu vínculo direto com a morte, merecem destaque outras 

eventuais referências inseridas nessa letra. Não seria um exagero pensar nessa nova 

forma de repressão como sendo a própria AIDS, ainda mais quando prestamos atenção 

nos versos “Porque o terror continua / Só mudou de cheiro / E de uniforme”. A própria 

alusão olfativa e a referência ao uniforme podem corresponder ao hospital, com seus 

odores peculiares e com seus médicos uniformizados, que foram evocados no título da 

canção. 

 

3.3 A SEXUALIDADE TRANSPARENTE DE UM HOMEM TRANSBORDANTE 

 

Os exageros lhe eram mais do que peculiares – tanto quanto Cazuza, pode-se 

afirmar, sem margem de dúvida, que foram dois dos maiores poetas da geração do rock 

brasileiro das décadas de 80 e 90, atraídos por um estilo peculiar de viver a vida, unidos 

pelo temperamento exagerado e irmanados no gosto estético41. Renato chegava a 

afirmar, de modo jocoso, que era “o primeiro a assumir-se gay desde Rogéria e 

Clodovil”. 

Tratava nas entrevistas, que adorava conceder, não somente da orientação 

pansexual (DAPIEVE, 2006, p.168-169), mas da conduta inspirada no amor livre e sem 

culpa, pouco se importando para julgamentos alheios ou se seria tachado de promíscuo 

                                                             
41 A inveja criativa declarada por Cazuza em relação ao trabalho artístico de Renato Russo. Disponível 

em: <https://youtu.be/_qU0vQ3fVEs>. Acesso em 09 dez. 2019. 

https://youtu.be/_qU0vQ3fVEs
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em suas relações sexuais. Reportava que fidelidade não seria essencial numa relação 

amorosa, mas sim a lealdade, o que transportou em parte para sua poética42. 

O romance tempestuoso com Robert Scott Hickmon desafiou convenções 

morais e sociais de sua época, porque se tratava de um estrangeiro, bissexual, de 

condição social bem mais modesta do que ostentavam os amigos de Renato, além de 

frequentemente mostrar-se dividido entre assumir sua sexualidade e controlar o vício 

em álcool e anfetamina (MAROVATTO, 2015, p. 80). O resultado não era inesperado e 

chegada a ser desejada por muitos dos que cercavam o casal: a relação não se sustentou 

diante de sucessivas brigas, inclusive por ciúmes de relacionamentos de Scott com 

mulheres no período de cinco semanas em que viveram juntos numa suíte do Marina 

Palace Hotel, no Rio de Janeiro, até a despedida final43. O sonho vivido pelo casal em 

Nova York, no final de 1989, quatro meses antes, tinha acabado pouco depois do 

aniversário de 30 anos de Renato, que declarou em várias entrevistas não pretender mais 

procurar Scott. Apesar dos pesares, sempre se referiu a esse ex-namorado como seu 

maior amor. 

Uma reportagem feita pela Folha de S. Paulo44, por ocasião do lançamento do 

livro Só por hoje e para sempre: diário do recomeço, originado de diversas anotações 

particulares de Renato e de seu prontuário na clínica Vila Serena, onde passou 29 dias 

internado voluntariamente, finaliza com depoimentos de Dado Villa-Lobos e de Renato 

Russo acerca dessa relação conflituosa e da influência de Scott na vida do compositor: 

 

É por S., contudo, que mais sofre. Russo só usa a inicial de Scott, 

catador de lixo de São Francisco que conheceu em Nova York quatro 
anos antes do diário. Suspeita-se que lhe transmitiu o gosto por 

heroína e a Aids [sic] que o mataria. 

                                                             
42 Trechos da última entrevista de Renato Russo em 6 de julho de 1995 : Fala de crianças que ouvem 

heavy metal e da qualidade superior da EMI-Odeon. Sugere como deve ser apresentada a imagem do 

artista Renato Russo na matéria. Trata da arrecadação ineficiente de direitos autorais do ECAD. Enaltece 

a autenticidade de Bob Dylan e a mentira que tomou conta do cenário do Rock. Destaca a necessidade de 

documentadores, bibliotecários e outros profissionais para registrar o trabalho musical do artista 

brasileiro, que não tem tempo de fazer essas atividades, citando Flávio Colker e a cantora Angela Maria, 
que não teria uma retrospectiva real de sua carreira. “Somos alegres, mas não somos felizes; existe toda 

uma melancolia, uma saudade portuguesa... que a gente herdou dos portugueses... [o que também foi 

destacado em letras de Cazuza] a gente não sabe o que é esse nosso país” (Renato Russo). Afirma 

ironicamente, por fim: “Sou a pessoa mais mentirosa e mais pretensiosa deste país”. Disponível em: 

<https://youtu.be/eqL8fWzTpDo>. Acesso em 09 dez. 2019. 
43 RUSSO, Renato. Só por hoje e para sempre: diário do recomeço. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015, p. 55-56; 92-93. 
44Folha de S. Paulo. 09 jul. 2015. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/07/1653229-em-diario-da-rehab-renato-russo-confessa-

amor-platonico-por-dado.shtml>. Acesso em 09 dez. 2019. 
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Elenca turbulências com Scott. Como num show em que dedica “Pais 

e Filhos”, a canção sobre “amar as pessoas como se não houvesse 
amanhã”, ao namorado – que odeia o gesto, “por ter, então, sérios 

problemas com sua sexualidade”. 

“Se ele não estivesse comigo não me sentia bem e bebia mais, por 
autopiedade”, diz. 

Para dado, com aquele relacionamento Renato escrachava “o clichê do 

cara superdotado intelectualmente que se submete a um ego”. Se para 

Russo, Dado era um “hétero terminal”, para Dado, Scott era um 
“semianalfabeto terminal”. 

Seja como for, Russo parecia amá-lo. Diz que tentou ensiná-lo a ler 

com livros como “O Pequeno Príncipe”. Chega a fantasiar um futuro. 
O casal faria filmes juntos, “como um Lennon/McCartney gay”, e 

seria “feliz em nossa meia-idade”, ao lado do filho Giuliano. “Um 

exemplo saudável de núcleo familiar homoerótico”45. 

 

Segundo Marovatto (2016, p. 55-56), Renato Russo teria ficado irritado com a 

plateia do “Programa Livre”, apresentado por Sérgio Groissman no SBT, em 1994, 

porque estariam pedindo, insistentemente, para que cantassem Pais e Filhos durante os 

intervalos – o que Renato não pretendia. Acabou cedendo aos pedidos do público, não 

sem antes aplicar-lhes uma admoestação, no sentido de que a música tem por tema o 

suicídio e lhe erra muito penoso cantá-la, sobretudo por lembrar-lhe um momento da 

vida que não queria mais recordar46. Tratava-se entre outras coisas da lembrança dos 

dias com e sem o amado Scott, supõe-se nas entrelinhas. 

Vale, entretanto, destacar que também as relações entre Renato Russo e os 

demais integrantes da Legião Urbana eram tormentosas e oscilavam entre devoção e 

fúria desmedidas, sendo constantes os episódios em que o compositor se desentendia 

com os parceiros musicais e produtores, seja por questões pessoais, financeiras ou 

desencontros diversos no processo de composição, como também ficaram registradas, 

em grande parte, não somente nas inúmeras entrevistas, mas no recém-publicado livro 

no qual Renato expôs suas (in)confidências, diante das quais não escaparam nem 

                                                             
45 O que veio a ser tratado como fantasia romântica de Renato Russo, diante do tom extremamente dúbio 

da matéria jornalística da Folha de S. Paulo, de 09 jul. 2015, trata-se de uma realidade palpável que 

impulsionou o movimento homossexual brasileiro a partir do final dos anos 90 e que culminou com o 

reconhecimento de direitos civis aos casais homoafetivos neste novo milênio (empregando-se o conceito 

difundido pela jurista Maria Berenice Dias, o qual privilegia o afeto como elemento fulcral das relações 

entre conviventes do mesmo sexo) tendo como marco jurisprudencial o julgamento conjunto da ADPF 

132 e da ADI 4277 pelo STF em 2011, o que legitimou as uniões homoafetivas, equiparando-as às 

uniões estáveis entre pessoas heterossexuais, já consagradas constitucionalmente.  
46 Portal do SBT. Disponível em: <http://www.sbt.com.br/sbtnaweb/midias/18338/Video-O-dia-em-que-

Renato-Russo-deu-um-sermao-na-plateia-do-Programa-Livre.html>. Acesso em: 10 dez. 2019. 
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mesmo muitos dos amigos, como Dado Villa-Lobos, pelo qual confessaria, inclusive, 

nutrir uma paixão não correspondida47. 

A percepção de algumas das pessoas que conviveram com o líder da Legião 

Urbana (ou que só tiveram contato com sua obra após sua morte) pode ter ficado 

conspurcada, seja pela idolatria irracional, pelo intenso convívio da época de trabalho e 

de festas (desde as famosas “rockonhas” até as mais privadas) ou pelo distanciamento 

da figura humana de Renato, potencializadas pelos arroubos do temperamento forte do 

poeta e músico, ao ponto de perpetuarem-se lamentáveis confusões e processos de 

identificação não procedentes entre a figura do homem e o eu lírico que transparece nas 

composições da Legião Urbana, cujas letras são quase todas são de autoria de Renato 

Russo.  

 

3.4 O PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DE RENATO RUSSO 

 

Renato Russo compunha em inglês sobre a base musical, geralmente elaborada 

em conjunto pelos integrantes da banda, para somente depois elaborar a letra definitiva 

em português. Ele não se importava tanto, como reconheceu em diversas ocasiões, 

sobretudo no início da carreira, com peças musicais elaboradas, identificando-se com a 

estética punk anglo-americana no modo de compor e nos arranjos menos trabalhados. 

Por vezes adotou uma semântica peculiar, incluindo-se formas personalíssimas 

de grafar certas palavras como “p’rá”, assim como não seguia à risca diversas regras de 

gramática, ortografia e pontuação, adotando um estilo livre de compor seus versos, 

quase sempre imantados à melodia, ainda que tenha esclarecido a peculiaridade de que 

provinham de um quase caótico sistema de reunir anotações esparsas feitas ao longo do 

tempo, o que lhe rendia, em muitos casos, meses para concluir a letra de músicas da 

Legião Urbana. Renato Russo menciona essa liberdade no estilo de elaborar sua letras 

em “Meninos e Meninas”48: “Eu canto em português errado / Acho que o imperfeito não 

participa do passado / Troco as pessoas / Troco os pronomes”. 

Compartilhava, curiosamente, com Cazuza e outros compositores do BRock o 

hábito de incluir o sintagma “baby” em algumas de suas músicas, seja na própria letra – 

como era mais recorrente no estilo de Cazuza – seja nos shows ou nas gravações. E com 

                                                             
47 RUSSO, Renato. Só por hoje e para sempre: diário do recomeço. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015, p. 56-57. 
48 “Meninos e Meninas” – “As Quatro Estações” – EMI-Odeon. 
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relação à sua temática preferida, pode-se evidenciar a recorrência imagética de suas 

composições remetem a questões como amor romântico, paixão, solidão, perda, dor, 

tédio, angústia, tristeza, culpa, ética, pureza, ganância, opressão, violência, misticismo, 

religiosidade, transcendência, mas não raro buscava incutir em muitas de suas músicas 

um otimismo quase messiânico, o qual não seria elidido, por mais duras que viessem a 

ser as provações da carne e da alma, feridas pelas vicissitudes da vida. 

Ressentia-se das pressões do mercado fonográfico, mas encarava com 

profissionalismo o seu trabalho como músico, considerando-o o seu “ganha pão”, sem 

procurar disfarçar que, mesmo voltado a fazer sua arte, também esperava retorno 

financeiro com seu esforço49. 

As músicas selecionadas para aprofundamento (listadas no Anexo) foram 

escolhidas com o propósito de conferir uma mostra significativa da densidade poética da 

obra, razão pela qual não foram coligidas as mais famosas necessariamente, nem as 

mais rentáveis para a banda, algumas das quais pouco chegaram a ser conhecidas do 

público menos familiarizado, a fim de que seja feito um desdobramento da presente 

pesquisa em sede de pós-graduação. 

Nas palavras de José Adriano Fenerick (apud MAGI, 2016)50, 

 

No Brasil, os estudos sobre música popular, ao menos num primeiro 

momento, privilegiaram as identidades musicais nacionais, e o rock, 

aqui, não lutava por reconhecimento acadêmico, por ser música 
popular, mas contra seu aspecto importado; para se legitimar enquanto 

um tema de pesquisa viável na universidade brasileira, o estilo teve 

que lutar contra seu estrangeirismo. Por sorte, esse quadro também 

está mudando, e músicas e musicalidades antes tidas como 
‘importadas’, não ligadas diretamente ao aspecto da construção da 

identidade nacional, estão sendo cada vez mais estudadas no Brasil. 

 

                                                             
49 Entrevista de Renato Russo sobre o disco “As Quatro Estações”, na qual esclarece o processo de 

criação do quarto disco da banda e do longo período que levou para ficar pronto – de 1987 a 1989. 

Destaca o processo de formação de empresas para administrar os interesses de cada integrante da banda. 

E esclarece que trabalha para uma gravadora multinacional que exige resultados, do contrário, se não 

houver retorno comercial, deixa de haver espaço na gravadora e no mainstream. Trata da relação de seu 

trabalho com o dinheiro. Ressalta que as gravadoras “empurram” outros artistas se a banda não perpetuar 
seu sucesso no mercado. Pretendia fazer coisas alternativas com a gravadora Rocket, criada por Dado 

Villa-Lobos. Menciona o sucesso do disco “V” e as dificuldades com o desenvolvimento do trabalho, em 

geral, a realização de clips e destaca que o dinheiro que a gravadora investe na carreira deles é da própria 

banda, segundo o que entende. Sobreleva que o dinheiro é importante porque é decorrente do trabalho 

dele. Refere que a quantidade que se rouba no país é muito grande, como a quantidade de imposto que é 

paga. Cita a inflação absurda da época e a desvalorização da moeda que consumia os valores pagos por 

trabalhos executados quatro ou mais meses antes da data de pagamento. Sintetiza com a afirmação “eu 

sou capitalista”. Disponível em: <https://youtu.be/EwCo8bc-A20>. Acesso em 10 dez. 2019. 
50 MAGI, Érica Ribeiro. Rock and Roll é o nosso trabalho: a Legião Urbana do underground ao 

mainstream. São Paulo: Alameda, 2013. 
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3.5 A CONCLUSÃO DA OBRA DE UMA VIDA 

 

Renato Russo não partiu deste mundo em solidão, como chegou a temer 

durante algumas fases de sua vida, pois contou com a assistência de profissionais de 

saúde em tratamento domiciliar intensivo e com a lealdade do pai em seus últimos dias, 

que se deslocou de Brasília para assistir Renato no apartamento que pertencia ao 

compositor, na Rua Nascimento e Silva, facultando ao filho imerso no inexpugnável 

misto de sofrimento e carinho com o qual conviveu até seus momentos finais, bem mais 

do que uma Feedback Song For a Dying Friend51 como chegou Renato a homenagear 

amigos e ídolos em semelhante estado de saúde terminal ou que lutavam pela vida. 

Curiosamente padecia em tom menor, com total discrição naquele outono de 

1996, na mesma rua onde ficava o apartamento 107 de Elizete Cardoso, no qual foram 

compostas algumas das músicas gravadas no álbum Canção do Amor Demais52, de 

1958, um dos marcos da bossa nova, em que as músicas da parceria Tom Jobim e 

Vinícius de Moraes foram eternizadas na voz da própria Elizete e na batida do violão de 

João Gilberto, sem mencionar a participação de Tom Jobim nesse disco como pianista, 

regente e arranjador. Além dessa ambientação histórico-musical, a letra da canção Carta 

ao Tom 7453, composta com um toque magistral, capaz de unir melancolia e bom 

humor, por Vinícius de Moraes e Toquinho, faz menção direta a essa famosa localidade 

do bairro de Ipanema e serve de contraponto à aura de encantamento e suavidade dos 

anos 50. 

O Trovador Solitário, conquanto não estivesse sozinho em seu adeus, estava 

deprimido com a doença e todo o sofrimento que acompanhava sua iminente despedida 

prematura, por conseguinte recluso e descrente na possibilidade de superar aquela 

última batalha contra o dragão que lhe abatia, pouco a pouco, há seis anos, desde que 

descobriu ser soropositivo, convivendo com HIV desde dezembro de 1990, quando 

realizou três exames laboratoriais54 para se certificar do diagnóstico. 

                                                             
51 “Feedback Song For a Dying Friend”. In: “As Quatro Estações” – EMI-Odeon. A música poderia ter 

sido composta em homenagem a pessoas que enfrentavam o drama da Aids, como o fotógrafo Robert 

Mapplethorpe, ex-namorado da poetisa e cantora vanguardista da cena pós-punk Patti Smith, ambos 

norte-americanos, dos quais Renato era fã desde a adolescência. Cf. MAROVATTO, Mariano. As quatro 

estações. Rio de Janeiro: Cobogó, 2015, p. 29; 61-63. 
52 Luiz Américo: a história da MPB. Disponível em: <http://www.luizamerico.com.br/fundamentais-

elizete-cardoso.php>. Acesso em 10 dez. 2019. 
53 Bossa Nova Clube. Disponível em: <https://youtu.be/jJuf_Dwta5w>. Acesso em 10 dez. 2019. 
54 MAROVATTO, Mariano. As quatro estações. Rio de Janeiro: Cobogó, 2015, p. 81. 
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Viveu e se perdeu muitas vezes entre deuses apaixonantes e monstros de sua 

própria criação, permaneceu acordado e vigilante diante da miséria material e espiritual 

de um mundo doente que via por espelhos e lentes, mas deixou como mensagem um 

caminho que pode servir de solução “P’rá que esse nosso egoísmo / Não destrua nosso 

coração”55. 

Renato foi um homem que repousou a cabeça nas nuvens, mas nunca deixou de 

ter os pés no chão, como demonstrou na letra de “Eu Era Um Lobisomem Juvenil”, na 

qual trabalhou significados antitéticos de racionalidade e emotividade (não 

necessariamente irracional), evidenciados na oposição entre pensar/articular palavras e 

sentir “com o coração”, o que se desdobra no canto poético de um eu lírico que 

demonstra um descompasso com o comportamento de outras pessoas (ao qual se afigura 

tão-só assistir, sem, aparentemente, ter compartilhado) – a cuja situação faz referência 

indireta no quinto verso destacado – e, posteriormente, a alguém que tem em 

consideração especial, cuja persona não nominada pode servir de mote para dialogar 

com o próprio ouvinte de sua música, o que é um recurso recorrente de sua forma de 

compor que o deixa muito próximo de seu público em diversas canções. É travado um 

diálogo constante com quem ouve sua música, transcendendo-se a postura de mero 

ouvinte passivo de uma longínqua história romântica alheia, como o que segue 

destacado (grifos nossos): 

 

Luz e sentido e palavra 
Palavra é que o coração não pensa. 

 

Ontem faltou água. 

Anteontem faltou luz. 
Teve torcida gritando quando a luz voltou. 

 

Não falo como você fala. 
Mas vejo bem o que você me diz. 

Se o mundo é mesmo parecido com o que vejo. 

Prefiro acreditar no mundo do meu jeito. 

E você estava esperando voar. 
Mas como chegar até as nuvens com os pés no chão? 

 

O que sinto muitas vezes faz sentido. 
E outras vezes não descubro o motivo 

Que me explica porque é que não consigo ver sentido 

No que sinto, o que procuro, o que desejo e o que faz 
parte do meu mundo. 

                                                             
55 “Será”. In: “Legião Urbana” – EMI-Odeon. Disponível em: <https://youtu.be/-YIrwblUdac>. Acesso 

em 10 dez. 2019. 
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O arco-íris tem sete cores 
E fui juíz supremo. 

Vai, vem embora . Volta 

Todos tem, todos tem suas próprias razões. 
 

Qual foi a semente que você plantou? 

Tudo acontece ao mesmo tempo. 

Nem eu mesmo sei direito o que está acontecendo. 
E daí, de hoje em diante. 

Todo dia vai ser o dia mais importante. 

 

Se você quiser alguém pra ser só seu 

É só não se esquecer: estarei aqui. 

 
Não digo nada, espero o vendaval passar. 

Por enquanto eu não sei 

O que você me falou me fez rir e pensar. 

Porque estou tão preocupado 

Por estar tão preocupado assim? 

 

Mesmo se eu cantasse todas as canções. 
Todas as canções, 

Todas as canções, 

Todas as canções do mundo. 

Sou bicho do mato mas... 
 

Se você quiser alguém pra ser só seu. 

É só não se esquecer 

Estarei aqui. 

Ou então não terás jamais 

A chave do meu coração.56 
(Eu Era Um Lobisomem Juvenil – Dado-Villa-Lobos / Renato Russo / 

Marcelo Bonfá) 

 

Renato Russo foi múltiplo, paradoxal, fervilhante e sereno em seu 

recolhimento. Chegava a definir-se muitas vezes como um paranoico57, tanto que abriu 

uma de suas entrevistas discorrendo sobre sua personalidade, que definiu como 

psicótica, comparando-a com a de Axl Rose, ao citar episódios em que ele próprio teria 

quebrado hotéis, mas contemporiza o fato ao ressaltar que começou a fazer análise. Dá 

destaque ao fato de que a Legião Urbana só se hospedava em hotel de categoria 5 

estrelas. Quanto às suas influências musicais, ainda do tempo em que vivia nos Estados 

Unidos, aos 8 anos de idade, cita o grupo Harper’s Bizarre (que ninguém conhece, 

segundo ele) – define como “californian rock, bonitinho, tipo Mamas and the Papas”. 

                                                             
56 “Eu Era Um Lobisomem Juvenil”. In: “As Quatro Estações” – EMI-Odeon. Disponível em: 

<https://youtu.be/FiVSzZDK3l0>. Acesso em 19 dez. 2019. 
57 Entrevista de Renato Russo a Zeca Camargo na MTV, em 1993. Disponível em: 

<https://youtu.be/mvP2LzTpfjw >. Acesso em 19 dez. 2019. 



46 
 

Acrescenta que foi lá que ganhou o “Álbum Branco” [dos Beatles] como presente de 

Natal, duas semanas depois que foi lançado. Depois, ao voltar ao Brasil, não podia 

comprar facilmente os discos por serem muito caros e esperava o Natal ou o aniversário 

para ganhá-los. As bandas mais influentes para sua formação citadas na entrevista são 

“Gang of Four” e “Public Image”. Menciona os amigos de São Paulo que são jornalistas 

e reconhece que a turma de Brasília era elitista, eram adolescentes que apreciavam a 

estética punk, mas se vestiam como os ídolos estrangeiros – classifica como “punk de 

boutique”, “punk de fim de semana”. Só duas bandas que caíram no gosto geral não 

foram abandonadas por Renato Russo: “The Beatles” e “The Smiths”. Não se empolgou 

do mesmo modo com Nirvana e Pearl Jam diante da facilidade proporcionada na fase 

em que surgiram, pois a MTV facilitava demais o acesso a essas bandas, tirando o 

prazer da busca autônoma do disco nas lojas. Adorava “Lemmonheads”, mas a banda 

“Soundgarden” não o empolgava, apesar de achar bom. Reclama, inclusive, que os 

discos estavam caros. 

Comenta, ainda, sobre o álbum “V” da Legião Urbana, que seria lento de 

propósito – um tédio e um marasmo. E diz que o disco seguinte será diferente. Até 

porque o momento familiar conduziria a isso, eis que os filhos de todos os integrantes 

da banda já estariam maiores, em fase de escolarização e a Legião Urbana já pensava 

em fazer algo melhor aceito inclusive pelas crianças, que elas “entendam e gostem”. 

“Não que seja um disco voltado para as crianças, mas que não fira a sensibilidade das 

pessoas, como a música “Conexão Amazônica”: “quero falar da lagartixa psicodélica 

que fuma haxixe no jardim”. Considera importante ser honesto, ser sincero, trabalhar, 

estudar, “porque isso vai te dar armas para a vida”, mas destaca que tem amigos de 17 e 

18 anos de idade que não fazem nada, os quais associa à “geração cara pintada” com 

considerável desdém e indaga como esses valores podem ser passados às novas 

gerações. Mas destaca que é importante usar o próprio corpo como linguagem para 

espantar a apatia. Queixa-se, ainda, que as pessoas antigamente não reagiam e as de seu 

tempo passaram a não agir. Identifica que as pessoas estão apavoradas e carentes, 

assuntadas com a mera aproximação do outro. 

Disse nessa entrevista que não sentiu o backlash dos anos 80, mas a rotina de 

festa já o entediava. Destaca que não tinha muitos amigos, mas bons amigos, além de 

muitos namorados, numa relação “very, very safe”, aos quais “podia abraçar, como se 

fosse seu irmão, seu primo, só que rola algo mais”. Convidava, às vezes, quatro 

namorados para irem à sua casa, mas não havia obrigação de fidelidade porque havia 
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muita lealdade. Zeca Camargo define essas relações como paixões pulverizadas que 

poderiam ser somadas, diante do que Renato Russo não acena com clara concordância, 

mas acrescenta que, depois de ter-se apaixonado e não ter dado certo, não mais 

acreditaria em amor romântico, diz acreditar em respeito e amizade. Acrescenta que 

amor romântico e paixão trazem muito sofrimento e sempre acabam. Despertam 

sentimentos como inveja, ciúme, possessividade e machismo no caso dele estar 

apaixonado. Destaca a relação com outros integrantes da Legião Urbana, deixando claro 

que o convívio não era frequente, mas era prazeroso encontrá-los em alguns finais de 

semana com as famílias. Cita que tem muita coisa em Capricórnio, demonstrando sua 

confiança e crença na astrologia. Diz que não escolhemos os amigos, os amigos é que 

nos escolhem. Termina afirmando que procurava ser autêntico em suas relações, dizer 

claramente o que sentia pelas pessoas, tanto aquelas que queria ter por perto, quanto as 

que queria longe.58 

Renato Russo declarou em entrevistas e em seu diário pessoal que relutava em 

“desligar dos problemas do mundo”, noutros momentos definiu-se recorrentemente 

como um neurótico, assumidamente usuário de heroína, cocaína, maconha, valium e 

outras substâncias59, como os devastadores efeitos do alcoolismo nunca negado60, e por 

isso lhe sobreveio uma incômoda dependência dos tranquilizantes, como chegou a 

declarar sucessivas vezes, tal qual exemplifica em entrevista ao apresentador Jô Soares. 

Em 1994, no “Programa Jô Onze e Meia” do SBT61, Renato Russo abordou o 

“Programa dos Doze Passos” que passou a seguir a partir da internação na clínica Vila 

Serena, na qual permaneceu, voluntariamente, por semanas, por indicação de amigos 

como a atriz Denise Bandeira. Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá 

estavam com 34, 28 e 29 anos de idade, respectivamente, na época dessa entrevista de 

grande repercussão. Renato mencionou a morte de Kurt Cobain e o espectro do suicídio, 

                                                             
58 Entrevista de Renato Russo a Zeca Camargo na MTV, em 1993. Disponível em: 

<https://youtu.be/mvP2LzTpfjw>. Acesso em 19 dez. 2019. 
59 Renato Russo fala sobre a luta contra as drogas em entrevista concedida quando tinha 34 anos de idade. 

Abre a entrevista dizendo que não gostava de palco por causa de confusões, desgaste, distância de casa e 

outros fatores desse tipo, como dissera à MTV. Fala de Kurt Cobain, de alcoólatras e adictos em geral. 
Reflete que algumas pessoas “não aprendem e morrem” como Jimmi Hendrix, Jim Morrison, Sid Vicious 

e Janis Joplin. “Outros aprendem” como John Lennon, Lou Reed, Iggy Pop, Eric Clapton, “o pessoal do 

Aerosmith”. Diz não pretender vender sistema de vida, mas destaca os benefícios de sua experiência de 

ter contato e ter praticado “os Doze Passos” e pretende não mais se render ao uso de drogas, resistindo em 

todos os momentos, ao seguir a estratégia “só por hoje”. Considera que “a vida não é fácil, mas também 

não é um pesadelo”. Finaliza afirmando “só por hoje eu estou limpo e é legal à beça” –  Disponível em: 

<https://youtu.be/RWkc3ke78Pw>. Acesso em 19 dez. 2019. 
60 RUSSO, Renato. Só por hoje e para sempre: diário do recomeço. São Paulo: Companhia das Letras, 

2015, p. 22-25; 27; 59. 
61 Programa do Jô. Disponível em: < https://youtu.be/3esLNHY-lCc>. Acesso em 19 dez. 2019. 
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além de drogas e depressão, além de especificar que a dependência química dele era de 

tranquilizantes. Fez referência a Cazuza, Arthur Rimbaud, Janis Joplin, Charles 

Bukowski, James Dean e à dicotomia conceitual ressignificada por Carl Jung, o qual se 

referia a “spiritus contra spiritum”62 – ao precononizar o tratamento do alcoolismo como 

uma busca da espiritualidade, o que colaboraria para refutar a sensação de que “a vida 

não vale ser vivida”.  

Acima de tudo e do astro do mainstream que se tornou ao longo de apenas 

catorze anos de intensa atividade no showbizz, foi um homem singular, que buscava 

aprender as coisas mais simples da vida, ainda que sempre lhe viessem à memória os 

grandes dramas e tragédias existenciais. Cumpriu seu fardo burguês comezinho: teve 

um filho, cuja criação confiou à mãe Maria do Carmo – o Giuliano muito amado – a 

quem deu nome de santo63, cuja vida profissional se voltou à divulgação e 

administração das obras do pai; que vem tendo, apesar de postumamente, seus escritos 

materializados em livros64. 

Renato Russo e seus parceiros de Legião Urbana fizeram constar de todos os 

álbuns lançados pela banda uma frase em latim65: Urbana Legio Omnia Vincit (Legião 

Urbana vence a tudo), com exceção apenas do que veio a público em 1996, “A 

Tempestade”, ano em que o vocalista faleceu (FUSCALDO, 2016, p. 104). Entretanto é 

curioso perceber que, mesmo parecendo que a Legião Urbana não seria capaz de vencer 

a morte de seu líder, o que poderia ser um motivo para a omissão do lema recorrente, 

                                                             
62 Carl Jung considerava que “a luta de um alcoólatra contra a sua dependência era na verdade uma luta 

contra o espírito. Ele chamou a atenção para o fato de que álcool em latim é "spiritus" a mesma palavra 

para a mais alta experiência religiosa, bem como para o veneno mais depravador. A fórmula útil, 

portanto, é: spiritus contra spiritum. Jung também disse que o desejo para o álcool do dependente é 

equivalente, em um nível baixo, a sede espiritual de nosso ser pela totalidade, expressa em linguagem 

medieval como a união com Deus.’ Spiritus contra spiritum. Esta é a base da filosofia do AA. Os doze 

passos para a recuperação exige que a busca do dependente pela cura passe por acreditar em um Poder 

superior que poderia lhe devolver à sanidade. Em outras palavras, temos que encontrar Deus”  Disponível 

em: <http://aacademiadoconhecimento.blogspot.com.br/2012/03/alcoholism-and-need-for-spiritual.html>. 

Acesso em 19 dez. 2019. 
63 RUSSO, Renato. “Pais e Filhos”. In: “As Quatro Estações” – EMI-Odeon. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=KjQ2k1hU5aQ&feature=youtu.be>. Acesso em 19 dez. 2019. 

Especula-se que o título da música tenha sido inspirado no nome da revista homônima que circulava nos 

banheiros das famílias dos integrantes da Legião Urbana, que já tinham seus filhos passando pela fase da 

primeira infância.Cf. MAROVATTO, Mariano. As quatro estações. Rio de Janeiro: Cobogó, 2015. p. 

56. 
64 São livros de Renato Russo lançados postumamente pela Companhia das Letras: O livro das listas: 

referências musicais, culturais e sentimentais; The 42nd. St. Band: romance de uma banda imaginária; 

Só por hoje e para sempre: diário do recomeço. 
65 Trata-se de uma adaptação do lema usado pelo imperador romano Júlio César, “Romana Legio Omnia 

Vincit”, que significa “Legionários romanos a tudo vencem”. 
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essa frase retorna no álbum póstumo “Uma Outra Estação”, dando um claro indicativo 

de que a força da Legião Urbana transcendera, inclusive, a própria morte. 

Quanto à meta de plantar uma árvore, se não foi cumprida ainda em vida, 

tornou-se fato inconteste ao cumprir-se seu desejo de ser cremado e passar a nutrir as 

flores dos jardins projetados pelo artista plástico e paisagista Burle Marx, em Barra de 

Guaratiba, na zona oeste da cidade natal de Renato66, onde poderá ser para sempre 

lembrado – ou só por hoje, incessantemente, como ousara viver. 

Seu tempo não foi perdido, para o bem ou para o mal, restará, na pior das 

hipóteses, a obra de uma vida. Nunca seremos tão velhos ao ponto de nada mais 

aprendermos com as lições de quem se apresenta ou despede. 

 

[...] Então me abraça forte 
e diz mais uma vez 

Que já estamos distantes de tudo: 

Temos nosso próprio tempo. 
Não tenho medo do escuro, mas deixe as 

luzes acesas agora. 

O que foi escondido é o que se escondeu 

E o que foi prometido, 
ninguém prometeu 

Nem foi tempo perdido; 

Somos tão jovens.67 
(Tempo Perdido – Renato Russo) 

  

                                                             
66 DAPIEVE, Arthur. Renato Russo: o trovador solitário. 9. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2006. 
67 RUSSO, Renato. “Tempo Perdido”. In: “Dois” – EMI-Odeon. Disponível em: 

<https://youtu.be/2hr7Uqu6G80>. Acesso em 19 dez. 2019. 
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4 A ANÁLISE DO DISCURSO E A IDEOLOGIA SUBJACENTE ÀS OBRAS DE 

CAZUZA E RENATO RUSSO 

 

 

Conforme se depreende dos ensinamentos de Orlandi (2007, p. 9), não há como 

deixar de interpretar, uma vez que a imersão no trabalho simbólico do discurso é 

irremediável e peremptória, situada na base da produção da existência humana, bem 

como o estabelecimento de laços de compromisso com os sentidos e a politicidade 

permite o estabelecimento de relações menos ingênuas com a linguagem: “[...] a Análise 

de Discurso, como o próprio nome indica, não trata da língua, não trata da gramática 

[...]”, mas sim do discurso; da palavra em andamento, na forma do que propõe Orlandi 

(2007, p. 15). Deste modo, a linguagem é tomada como mediação entre a realidade 

natural e social e o ser humano pela Análise do Discurso, a fim de viabilizar a 

permanência e a continuidade, par e passo com o deslocamento e a transformação do 

homem e da realidade em que ele vive. 

Constata-se que não há como defender a ideia de neutralidade no uso dos 

signos, nem pretender que a Análise do Discurso se renda aos limites de exame da 

norma culta da língua ou da estrita semiótica e, tampouco, às dubiedades provocadas 

pela linguagem. O foco da Análise do Discurso é a problematização da leitura e da 

produção de sentidos pelos sujeitos e não dedicar-se à mera análise do conteúdo, 

importando menos o que se diz e muito mais como se diz e quais os impactos que pode 

produzir nos sujeitos inseridos em dado contexto, o que proporciona um deslocamento 

cuja materialidade está centrada na língua, no entanto tomam como basilares o discurso, 

a fala do sujeito e nas condições temporais e espaciais em que se verificam. Para 

Orlandi (2007, p. 20-22) “a linguagem serve para dizer e para não dizer. A língua é 

entendida como condição de possibilidade de discurso.” 

Pêcheux (apud Orlandi, 2007, p. 17) afirma que “não há discurso sem sujeito, e 

não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é 

assim que a língua faz sentido”. Diante dessa constatação, Orlandi (2007, p. 17) conclui 

que o discurso permite observar a relação entre a ideologia e a língua, de forma a 

entender a produção de sentidos por e para os sujeitos, o que importa compreender que 

não há transparência na linguagem, pois encerra uma notável quantidade de sentidos e 

ideações que não provêm dos sujeitos, sendo, de fato, incutidos em suas mentes desde 

que nascem. 
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Por seu turno, Nietzsche (2008a) discorre em profundidade acerca da relação 

entre as palavras e as coisas, o que consiste em tema filosófico explorado por Foucault68 

igualmente: 

 

As palavras são apenas símbolos das relações das coisas entre si e 

conosco; em parte alguma atingem a verdade absoluta; e mesmo a 
palavra “ser” indica apenas a relação mais geral que liga todas as 

coisas, igualmente como a palavra “não-ser”. Mas se é impossível 

demonstrar a própria existência das coisas, então a relação das coisas 
entre si, o chamado “ser” e “não-ser”, não pode ajudar a avançar mais 

nem um passo em direção ao território da verdade. Nunca haveremos 

de penetrar, por meio de palavras e de conceitos, para além da 

muralha das relações e, por assim dizer, em algum quimérico terreno 
das coisas. Mesmo através das formas puras da sensibilidade e do 

entendimento, através do espaço, do tempo e da causalidade, não 

conseguimos nada que se assemelhe a uma veritas aeterna (verdade 
eterna). É absolutamente impossível a alguém pretender perceber e 

discernir algo além de si mesmo, tanto mais que o conhecimento e o 

ser são as mais contraditórias de todas as esferas. (NIETZSCHE, 
2008a, p. 77, grifo do autor) 

 

Sem descurar, por outro lado, de tecer comentários pertinentes aos usos da 

música como linguagem. Assim registra Nietzsche (1983) portanto: 

 

Assim, segundo a doutrina de Schopenhauer, entendemos 

imediatamente a música como a linguagem da vontade e 

sentimos nossa fantasia estimulada a dar forma àquele mundo 

espiritual que nos fala, invisível e no entanto tão vivo e móvel, e 

a corporificá-lo para nós em um exemplo analógico. Por outro 

lado, imagem e conceito, sob a ação de uma música 

verdadeiramente correspondente, chegam a uma significação 

aumentada. (NIETZSCHE, 1983, p. 16) 

 

Diante da proposta teórica da Análise do Discurso, o sujeito se constitui como 

indivíduo atravessado pela ideologia, cujo processo de formação perpassa a vivência e 

compartilhamento de condições socioculturais que despertam afinidades identitárias, tal 

como foram captadas por compositores da envergadura de Cazuza e Renato Russo, os 

quais muitas vezes recorrem a memórias coletivas. Todavia as carreiras e a vasta 

produção intelectual desses expoentes do BRock também revelam a paranoia que se 

formou quando o assunto era AIDS. Gilbert Herdt (2009), ao discutir a noção de moral 

panics (pânicos morais), identifica como característico de um estado no qual 

                                                             
68 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma 

Tannus Muchail. 10. ed. Rio de Janeiro: Martin Fontes, 2016. 
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mecanismos de controle estatais exercem pressão sobre a elaboração individual da 

sexualidade: 

 

[...] states that experience times of divided public opinion, changing 
social, economic and political circumstances, and a clash between 

state mechanisms of control and the free expression and individual 

elaboration of sexuality. (HERDT, 2009, p. 32). 
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5 CAZUZA E RENATO RUSSO: POETAS NEORROMÂNTICOS OU 

NEOSSIMBOLISTAS NO FINAL DO SÉCULO XX? 

 

 

O Simbolismo surgiu como movimento literário, na França, em meados da 

década de 1870, ao congregar poetas e escritores dissidentes do estilo de época 

precedente, o qual valorizava o regaste das formas clássicas – o Parnasianismo.  

Buscavam apreender a realidade, as percepções e os sentidos em textos repletos de 

símbolos, imagens e musicalidade, apoiados no verso livre e despojados da métrica na 

poesia e dos rígidos cânones das novelas produzidas até então. Foram expoentes desse 

estilo Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire, ombreados a poetas como Charles Cros, 

Jules Laforgue, Paul Verlaine, Stéphan Mallarmé e Tristán Corbière. Esses foram os 

chamados “poetas malditos” (poètes maudits69 em francês) do final do século XIX, 

vanguardistas que romperam com sua nova sensibilidade a conexão entre autores e 

leitores, a vanguarda artística e a sociedade burguesa. E com eles surgiu o mitológico 

boêmio, crítico em relação à sociedade industrial europeia, seus gostos de classe e 

correspondentes estilos de vida. 

Cazuza e Renato Russo foram intelectuais que reuniram uma considerável 

gama de influências literárias, filosóficas e musicais advindas não apenas do meio 

cultural nacional, mas também de variadas produções artísticas absorvidas no contato 

direto com a cena das artes nos Estados Unidos e na Europa. Conhecedores da música e 

da literatura francesa, norte-americana e italiana, cada qual com maior ou menor 

proximidade de afetos a um ou outro cenário cultural, destacada a admiração que 

nutriam pelos “escritores malditos” ou “poetas malditos”, categorias que remetem a 

intelectuais e artistas que mantêm um estilo de vida refratário às convenções sociais e ao 

enquadramento em padrões comportamentais e adesão a ideologias hegemônicas na 

sociedade à qual pertencem, o que os transforma em “seres marginais”. 

Goffman (2008) ilustra a categoria de estigma com uma passagem que se refere 

ao modo como um homossexual é visto em dado meio social: 

 

                                                             
69 Segundo Débora Silva, o dramaturgo Alfred de Vigny é o autor da expressão, que a utilizou pela 

primeira vez em sua peça dramática intitulada “Stello”, no ano de 1832. Contudo foi Paul Verlaine que a 

popularizou, entre os anos de 1884 e 1888, quando publicou uma série de artigos intitulada “Les poètes 

maudits”. Disponível em: <https://www.estudopratico.com.br/os-escritores-considerados-malditos-ao-

longo-da-historia/>. Acesso em 10 dez. 2019. 
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Outro exemplo é o de um homossexual que se refere à sua mudança: 

"Encontrei um homem que havia sido meu colega de escola... Ele, é 
claro, era homossexual e tomou como certo que eu o era também. Eu 

estava surpreso e bastante impressionado. Ele não se parecia nem um 

pouco com a imagem popular de um homossexual, pois era de boa 
compleição, viril e estava sobriamente vestido. Isso era algo de novo 

para mim. Embora eu estivesse perfeitamente preparado para admitir 

que poderia haver amor entre homens, sempre senti uma repulsa pelos 

homossexuais declarados que havia encontrado, devido à sua 
futilidade, sua maneira afetada e sua tagarelice sem fim. Compreendi, 

então, que esses formavam somente uma pequena parte do mundo 

homossexual, embora a mais fácil de ser percebida...” 
[...] 

Deve-se acrescentar que ao refletir sobre o momento em que 

descobriu que as pessoas que têm o seu estigma são pessoas iguais a 
qualquer outra, o estigmatizado pode chegar a tolerar que os amigos 

que tinha antes do estigma considerem desumanos aqueles a quem ele 

aprendeu a ver como pessoas tão completas quanto ele. Assim, ao 

rever a sua experiência num circo, uma jovem percebe em primeiro 
lugar que ela aprendeu que seus companheiros de trabalho não são 

monstros e, em segundo lugar, que seus amigos anteriores ao circo 

tinham medo de que ela viajasse sozinha de ônibus junto com outros 
membros da troupe. (GOFFMAN, 2008, p. 48-49) 

 

Carpeaux (2012a, p. 239) trata da obra densa de outro vanguardista europeu do 

século XIX, o poeta germânico Rilke, em obra ensaística que trata do fin du siècle, do 

qual extrai os versos a seguir: “ – ‘... não há nenhum lugar’, na superfície desse tronco 

mutilado, iluminado por dentro, ‘que não te fite. Precisas modificar a tua vida”. E 

prossegue afirmando: 

 

Para nós outros, contemporâneos, é extremamente difícil distinguir a 

parte mortal e a parte permanente da obra de Rilke. Pela musicalidade 
insinuante, as obras da primeira fase continuarão, ainda por muito 

tempo, a encantar os devotos da mais fina poesia romântica. 

Antirromântico, moderno, é Rilke nas Duineser Elegien, verdadeiro 
tratado poético das angústias espirituais do nosso tempo. Já são 

numerosos os estudos que pretendem explicar essa poesia, além de 

lembrar Hölderlin e Nietzsche, como expressão da filosofia 
existencialista de Heidegger; [...]. (CARPEAUX, 2012a, p. 239-240, 

grifo do autor) 

 

Retornando a Carpeaux (2012b), depreende-se a respeito da compreensão do 

Existencialismo e de Sartre, uma de suas máximas expressões filosóficas, que: 

 

Numa nuvem espessa de equívocos estava envolvido o movimento 

existencialista. Porque o Existencialismo é, ao mesmo tempo: uma 
filosofia, uma literatura e um clima de opinião. Mesmo quanto ao 

existencialismo como clima espiritual de Paris nos primeiros anos de 



55 
 

pós-guerra – o que já é um conceito muito vago – o jornalismo 

literário e a reportagem sensacionalista conseguiram criar equívocos 
maléficos. (CARPEAUX, 2012b, p. 213-214) 

 

Benjamin (2015, p. 173) observa que: 

 

A postura heroica de Baudelaire será talvez mais facilmente 
comparável à de Nietzsche. Apesar de Baudelaire se manter fiel ao seu 

catolicismo, a sua experiência do universo insere-se precisamente no 

tipo de experiência que Nietzsche sintetizou na frase: “Deus está 

morto”. (BENJAMIN, 2015, p. 173) 

 

Benjamin (2015, p. 182) destaca que “a alegoria barroca vê o cadáver apenas 

de fora. Baudelaire o vê também de dentro”. Por seu turno, Schopenhauer (2013) 

apresenta-nos a seguinte visão do que é a vida terrena e do que se pode esperar após a 

morte: 

 

No entanto, devido à procriação é à morte, bem como à evidente 
composição dos indivíduos em vontade e intelecto e à sua ulterior 

dissolução, por mais que o elemento físico possa predominar de modo 

singular e preocupante, o elemento metafísico que constitui sua base 

tem uma essência tão heterogênea que não pode ser contestado, e 
podemos ficar consolados. 

Por conseguinte, todo homem pode ser considerado a partir de dois 

pontos de vista opostos: em um, ele é o indivíduo que tem um início e 
um fim no tempo e que passa de maneira fugaz, skias onar [o sonho 

de uma sombra é o homem], além de ser marcado por graves erros e 

dores; em outro, ele é o ser primordial indestrutível, que se objetiva 
em todo existente e, como tal, pode dizer, como a imagem de Ísis a 

Sais: egò eimi pan tò gegonos, kaì on, kaì esomenon [sou tudo o que 

foi, é e será].  – Certamente, esse ser poderia fazer algo melhor do que 

se apresentar em um mundo como este. Pois este é o mundo da 
finitude, do sofrimento e da morte. O que está dentro dele e vem dele 

tem de terminar e morrer. Porém, o que não é nem quer ser deste 

mundo atravessa-o com onipotência, fazendo-o estremecer, como um 
raio que explode para cima e não conhece o tempo nem morte. – 

Unificar todos esses contrastes é o verdadeiro tema da filosofia. 

(SCHOPENHAUER, 2013, p. 35-36) 

 

Instigante ponto a analisar na poética de Renato Russo, merecem referência 

formulações do cristianismo e de outras religiões politeístas das quais se apropria o 

compositor, como na letra de “Monte Castelo”, na qual aparece a célebre citação quase 

textual da passagem bíblica de Coríntios, 1370: “Ainda que eu falasse a língua do 

homens / E falasse a língua do anjos, sem amor eu nada seria”. E também na letra de 

                                                             
70 Bíblia Online. Disponível em: <https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/13>. Acesso em 19 dez. 2019. 
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“Perfeição”71, na qual o compositor reúne referências a Eclesiastes e a deuses da Grécia 

Antiga: “Vamos celebrar Eros e Thanatos / Persephone e Hades / Vamos celebrar nossa 

tristeza / Vamos celebrar nossa vaidade”. A postura do eu lírico na segunda música 

mencionada da Legião Urbana corresponde ao que Schopenhauer (2015) sentencia 

adiante: 

 

[...] o jovem está pleno de cobiça e anelos indeterminados, os quais 

lhe roubam a tranquilidade, sem a qual não há felicidade. Enquanto o 
jovem acredita em muitas maravilhas a serem conquistadas no mundo, 

desde que apenas descobrisse onde estão, o ancião está convencido 

das palavras do Eclesiastes: “Tudo é vaidade” [Pregador Salomão], e 
sabe que todas as coisas são ocas, por mais duradouras que possam 

ser. (SCHOPENHAUER, 2015, p. 186) 

 

Nas palavras de Benjamin (2009), a juventude no século XX deparou-se com o 

caos, diante do fato de que seus objetos sagrados desapareceram: 

 

Agora, porém, uma juventude vem ocupar o espaço que se confunde 
com a religião, que é o próprio corpo em que a religião sofre suas 

penúrias. [...] A juventude atual encontra-se perante o caos em que os 

objetos de sua escolha (os objetos sagrados) desaparecem. As palavras 

que lhe iluminam o caminho não são “puro” e “impuro”, “sagrado” ou 
“réprobo”, mas sim palavras escolares, como “permitido-proibido”. O 

fato de que ela se sinta isolada e perplexa testemunha a sua seriedade 

religiosa, testemunha que a religião não mais lhe significa uma forma 
qualquer do espírito, ou um desses caminhos transitáveis que se 

cruzam aos milhares e que ela poderia palmilhar a qualquer momento. 

Não há nada que a juventude exija com mais urgência que a escolha, a 

possibilidade da escolha, da decisão sagrada sobretudo. A escolha 
gera os seus próprios objetos – esta é a sua convicção mais próxima da 

religião. (BENJAMIN, 2009, p. 28) 

 

Noutra passagem de Eclesiastes (7, 2), diz-se que “O dia da morte é melhor que 

o do nascimento”. Mas não é somente por meio da evasão na morte, característica 

acentuada no Romantismo, que se logra atingir a plenitude diante do que indica Elias 

(1995): 

 

O pináculo da criação artística é alcançado quando a espontaneidade e 

a inventividade do fluxo-fantasia se fundem de tal maneira com o 
conhecimento das regularidades do material e com o julgamento da 

consciência do artista, que as fantasiais inovadoras surgem como por 

si mesmas, satisfazendo as demandas tanto do material, como da 

                                                             
71 “Perfeição” – “O Descobrimento do Brasil” – EMI-Odeon 



57 
 

consciência. Este é um dos tipos de processos de sublimação mais 

frutíferos socialmente. (ELIAS, 1995, p. 63) 

 

No tocante à letra da música “Nabucodonosor”72, vale mencionar que Cazuza 

rememora a figura do avô paterno, de quem herdou o nome completo, ao ressaltar 

coincidências de sua personalidade com a do ascendente, além de conjecturar teses 

sobre eventual reencarnação ou possessão de seu espírito pelo do avô, bem ao gosto dos 

poetas malditos do Simbolismo francês com pitadas de brasilidade. Pode-se, nada 

obstante, traçar um paralelo com o que Roudinesco (2007) esclarece sobre a biografia 

do filósofo Althusser: 

 

Quando veio a guerra, Louis foi mobilizado e morreu no céu de 
Verdun a bordo de seu aeroplano de reconhecimento. As duas famílias 

decidiram então obedecer à antiga lei bíblica do levirato, que obrigava 

o irmão mais velho que ficara solteiro a casar-se com a viúva do 
caçula falecido. Charles Althusser tomara então como esposa 

Lucienne Berger, e quando dessa união nasceu um filho, deram-lhe o 

prenome de seu tio Louis. A “loucura” daquele casamento residia 
menos na obediência à tradição do levirato que ao excesso do ato que 

ia além da referência à lei. Nada obrigava, com efeito, Charles a se 

casar com Lucienne, uma vez que seu irmão caçula não tivera tempo 

de esposá-la: “Não tive pai”, escreveria Louis Althusser, “e tinha 
brincado indefinidamente de ‘pai do pai’ para me dar a ilusão de ter 

um, na realidade para me proporcionar o papel de um pai em relação a 

mim. ... Logo, filosoficamente, eu devia tornar-me também meu 
próprio pai. E isso só era possível se me conferisse a função por 

excelência do pai: dominação e controle de toda situação possível. 

Ao retomar a ideia sartriana da ausência do supereu – e da rejeição do 
pai –, Althusser via-se então como portador do prenome de um morto: 

o do tio Louis. E daí extraía a tese segundo a qual os verdadeiros 

teóricos, e sobretudo os três pensadores “malditos” do fim do século 

XIX – Nietzsche, Freud e Marx –, haviam sido obrigados a ser seus 
próprios pais. Ao se identificar com eles, assinalava que apenas a 

supressão de todo simbolismo da filiação podia levar ao advento de 

um ato fundador. (ROUDINESCO, 2007, p. 180-181) 

  

                                                             
72 “Nabucodonosor” – “Burguesia” – PolyGram / Universal Music. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No início, tão-só, não pensava Eu 
Eis que no Fim nem sou mais eu 

E vivo só em pensamento... 

(Nuno Ansho – O que é o ser?) 

 

O fim está permanentemente prenunciado no horizonte de todos os entes. 

Ainda que a ciência seja capaz de prolongar e garantir boas condições de vida aos que 

têm recursos econômicos para tais propósitos, não se conhecem meios científicos de 

evitar o desaparecimento físico de todos que um dia habitaram e habitam este planeta. 

E, tampouco, nenhum dos dois grandes poetas do BRock desconhecia os desafios da 

enfermidade que lhes acometia e minava sem clemência a força vital, incurável que é 

até os nossos dias, quase três décadas após o falecimento de Cazuza e pouco menos de 

um lustro do dia em que Renato Russo se foi em definitivo. 

Unidos por características pessoais de profunda semelhança, conscientes de 

uma inquietação artística que lhes era comum, bissexuais assumidos73, bem sucedidos 

financeiramente, cercados de amigos e fãs, empáticos em relação às desventuras 

recíprocas, irmanados na adicção de drogas lícitas e ilícitas, solitários no íntimo, não se 

consideravam capazes de amar ao final de suas vidas, mesmo que compartilhassem 

afeição e carinho com pessoas de convício próximo. Ambos filhos amados de famílias 

estruturadas, Cazuza ainda dispunha de toda a atenção dos pais para si, por ser filho 

único, diferentemente de Renato Russo que cresceu com a irmã Carmem Teresa 

Manfredini. 

Talvez, inclusive, Cazuza ainda tenha se revelado mais solitário ao longo da 

vida, sobretudo a partir de 1985, depois de deixar o Barão Vermelho, no qual dispunha 

de seu parceiro musical mais constante, Roberto Frejat. Não teve filhos, não se casou, 

teve uma vida breve, ceifada no auge de sua produção laboral, aos 32 anos de idade, 

mas também não parecia fazer planos românticos de formar um casal apaixonado, ao 

menos diante das últimas músicas que compôs e das derradeiras declarações que fez, 

com sua doença bem avançada. Cazuza precisou desbravar em poucos anos as agruras 

da construção de uma carreira solo, descobrir novas parcerias, resgatar as tradicionais, 

                                                             
73 Renato Russo chegou a declarar que seria pansexual, mais precisamente, em entrevista. 
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adensar seu repertório, de modo a compor de forma menos intimista e mais ousada, em 

termos poéticos e melódicos. 

Renato Russo, sem embargo, assinalou uma existência melancólica ao encerrar 

seus últimos trabalhos artísticos, reforçando a baixa autoestima e o suposto complexo de 

inferioridade que externa em recorrentes relatos de diário e entrevistas, a despeito de ter 

um núcleo familiar afetuoso que contava, inclusive, com o filho Giuliano. Não contava, 

todavia, com uma união estável sequer de longa duração, como pretensamente seria a 

vontade real do compositor, como seu eu lírico deixava transparecer em algumas das 

canções. Ao menos a coesão da banda e o apoio dos amigos e parceiros musicais 

perdurou até o momento final de trabalho, haja vista que as incursões de Renato Russo 

na carreira solo jamais se deram como um ensaio para abandonar a Legião Urbana, que 

a tudo vence(ria).  

Cazuza e Renato Russo operaram no rock brasileiro dos anos 80 e 90 como se 

fossem espelhos um do outro, a exemplo dos versos que Renato Russo consagrara na 

música “Daniel na Cova dos Leões”74, na qual segue descrita uma defesa dos 

homossexuais diante das condenações preconceituosas, descrevendo-se uma suposta 

relação homoerótica impregnada da culpa, que incide sobre a consciência daqueles que 

ainda eram estigmatizados75 pela sociedade brasileira como doentes mentais 

(GRANGEIA, 2016, p. 107-119), inclusive sob a ótica e com largo amparo da 

comunidade “psi”76. Nos versos finais da aludida letra, cujo título remete à figura 

bíblica do profeta Daniel77, verifica-se o sentimento de inadequação do eu lírico diante 

das relações interpessoais travadas, com destaque especial para a sensação de 

incompletude do desejo por não conseguir identificar seu objeto de desejo idealizado em 

nenhum dos encontros e jogos sexuais que experimenta. 

 

Teu corpo é o meu espelho e em ti navego 

E sei que a tua correnteza não tem direção. 
Mas, tão certo quanto o erro de ser barco 

                                                             
74 “Daniel na Cova dos Leões” – “Dois” – EMI-Odeon. 
75 Aplica-se o sentido empregado por Erving Goffman. 
76 Somente em 1999 o Conselho Federal de Psicologia brasileiro retirou do rol de classificação de 

doenças mentais o então denominado “homossexualismo”, tornando vedadas as práticas de reversão 

sexual, conhecidas como “cura gay”. 
77 O profeta Daniel, notabilizado por previsões apocalípticas, teria sido castrado por ordem do imperador 

babilônico Nabucodonosor, mas teria escapado da morte ao ter sido confinado com leões. Para alguns 

teólogos e historiadores o profeta Daniel, assim como o rei Davi, poderiam ter adotado, inclusive, práticas 

homossexuais ao longo de suas vidas. Cf. MONTALVÃO, Sérgio Aguiar. A homossexualidade na 

Bíblia hebraica: um estudo sobre a prostituição sagrada no Antigo Oriente Médio. Dissertação (Mestrado 

em Letras). São Paulo: USP, 2009. p. 13-15; 47; 78; 135. 
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A motor e insistir em usar os remos, 

É o mal que a água faz, quando se afoga 
E o salva-vidas não está lá porque não vemos. 

(Daniel na Cova dos Leões – Renato Russo / Renato Rocha) 

 

De personalidades competitivas, narcísicas e até episodicamente histriônicas, o 

que era acentuado pelos excessos de álcool e de “venenos antimonotonia”78, encantaram 

e repeliram amantes, amigos e multidões de desconhecidos. Deram continuidade a uma 

certa tradição transcendental na música brasileira, apoiados em Gilberto Gil79 e Caetano 

Veloso80, celebrados efusivamente por esse mestre da MPB e ao qual sempre faziam 

menção, eram cariocas da gema que se veriam refletidos um na imagem do outro, como 

espelhos solares de um talento inesgotável, cujo encontro metafórico poderia ocorrer 

nas plácidas margens das esquinas Ipiranga e São João, tal como em “Sampa”81: 

“Quando eu te encarei frente a frente e não vi o meu rosto / Chamei de mau gosto o que 

eu vi, de mau gosto, mau gosto / É que Narciso acha feio o que não é espelho”. 

O que as biografias dos compositores deixam transparecer é que Cazuza 

chegou a mirar-se nesse espelho da doce vaidade por muitos anos de sua juventude, 

apaixonando-se perdidamente por sua autoimagem de brilho e vigor, até chegar o 

momento em que deixou de reconhecer-se, quando se tornou menos viçosa a sua própria 

vida e a sua autoestima em virtude da grave doença. Nesse ponto, passou a mostrar-se 

perplexo com as “Boas Novas”82: 

 
Senhoras e senhores 

Trago boas novas 

Eu vi a cara da morte 
E ela estava viva 

Eu vi a cara da morte 

                                                             
78 A expressão metafórica é citada na música “Todo Amor Que Houver Nessa Vida” (Cazuza / Roberto 

Frejat)  – “O Tempo Não Para” – PolyGram / Universal Music. 
79 “Esotérico” (Gilberto Gil) – “Um Banda Um” – WEA Discos: “Até que nem tanto esotérico assim / Se 

eu sou algo incompreensível / Meu Deus é mais / Mistério sempre há de pintar por aí”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=axrewUxPYZ4>. Acesso em 19 dez. 2019. 
80 Compartilham com o mestre da MPB Caetano Veloso a contemplação pelo transcendental, ainda que 

paradoxalmente tenham flertado a vida inteira com um certa forma de panteísmo. É o que sintetiza a 
música “Oração ao Tempo” (Caetano Veloso) – “Cinema Transcendental” - Philips: “Por seres tão 

inventivo / E pareceres contínuo / Tempo, Tempo, Tempo, Tempo / És um dos deuses mais lindos / 

Tempo, Tempo, Tempo, Tempo / [...] De modo que o meu espírito / Ganhe um brilho definido / Tempo, 

Tempo, Tempo, Tempo / E eu espalhe benefícios / Tempo, Tempo, Tempo, Tempo[...]  / E quando eu 

tiver saído / Para fora do teu círculo / Tempo, Tempo, Tempo, Tempo / Não serei nem terás sido / Tempo, 

Tempo, Tempo, Tempo / Ainda assim acredito / Ser possível reunirmo-nos / Tempo, Tempo, Tempo, 

Tempo / Num outro nível de vínculo / Tempo, Tempo, Tempo, Tempo [...]”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=HQap2igIhxA>. Acesso em 19 dez. 2019. 
81 “Sampa”(Caetano Veloso)  – “Muito – Dentro da Estrela Azulada” – Philips / CBD. 
82 “Boas Novas” – “O Tempo Não Para” – PolyGram / Universal Music. 
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E ela estava viva - viva! 

 
Direi milhares de metáforas rimadas 

E farei 

Das tripas coração 
Do medo, minha oração 

Pra não sei que Deus "H" 

Da hora da partida 

Na hora da partida 
A tiros de vamos pra vida 

Então, vamos pra vida 

 
Senhoras e senhores 

Trago boas novas 

Eu vi a cara da morte 
E ela estava viva 

Eu vi a cara da morte 

E ela estava viva - viva! 

(Boas Novas – Cazuza) 

 

Por seu turno, Renato Russo não parece ter desfrutado de semelhante 

encantamento, ao menos por seus atributos físicos, nem mesmo durante a juventude 

marcada pela epifisiólise, pela timidez e pela distimia, envolvendo-se em recorrentes 

episódios de automutilação e autoflagelo, dolorosos não apenas para ele como para os 

amigos e familiares que, muitas vezes, não sabiam o que fazer para ajudá-lo em tais 

ocasiões. 

 

Quem me dera, ao menos uma vez, 

Que o mais simples fosse visto como o mais importante, 

Mas nos deram espelhos 
E vimos um mundo doente 

Quem me dera, ao menos uma vez, 

Entender como um só Deus ao mesmo tempo é três 
E esse mesmo Deus foi morto por vocês –  

É só maldade então deixar um Deus tão triste. 

Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. 

Entenda – assim pude trazer 
Você de volta pra mim 

(Índios – Renato Russo) 

 

A imagem forte que é usada nessa letra de “Índios” faz alusão a uma passagem 

da vida de Renato Russo em que ele chegou a cortar os pulsos, pouco antes do 

lançamento do álbum “Dois”. Sua obra é profundamente impregnada com referências 

religiosas, não apenas do Cristianismo, mas em grande medida da doutrina católica 

apostólica romana, inclusive em decorrência dos laços familiares e da ascendência 

italiana. Nessa letra de “Índios” merece destaque o inconformismo do eu lírico com o 
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dogma da Santíssima Trindade e, ainda mais, uma perceptível descrença no projeto de 

redenção divina da humanidade nos termos preconizados pelos cânones de uma religião 

aparentemente apartada de Deus. 

 

De que pode servir tanta pressa? Chegaremos sempre. Já chegamos. 

E a dificuldade é usufruirmos o que temos em vez de atingirmos o que 
não temos, o qual seremos incapazes de usufruir quando o tivermos. 

Pois todo fim está propriamente fora de alcance e o lançamos sempre 

num futuro que a todo momento renasce. Portanto, é preciso 
abandonar a ideia de um fim que perseguimos sempre e não atingimos 

nunca, que nos põe à espera de viver e assim nos impede de viver. 

(LAVELLE, 2012) 

 

Não, não me queira mal que eu não posso escolher 
Não sei se meu peito dói pelo menino só, tão flâneur 

Sem par na vida, sem ter companhia, desfilando como voyeur 

Ou se estanca o meu sangue pelo outro que corta os pulsos 

Por não ter ninguém que ouça seus soluços 
 

Não, já não sei como seguir sem mais ser consolado 

Nem ter como ajudar qualquer um, cada bem-amado 
O trovador beberrão de Ipanema que corre entre as mesas chapado 

E o barão do Baixo Leblon que pula nas camas por aflição 

Quiçá na morte possam recobrar o norte e ter mais sucesso 
Noutro mundo, de outro modo, sem viverem pelo avesso. 

(Socorro – Nuno Ansho)  
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ANEXO 

 

 

DISCOGRAFIA ESSENCIAL DE CAZUZA 

 

Com o Barão Vermelho 

Ano Álbum Tipo de gravação 

1982 (Som Livre) Barão Vermelho Ao Vivo 

1983 (Som Livre) Barão Vermelho 2 Estúdio 

1984 (Som Livre) Maior abandonado Estúdio 

Álbuns solo (gravados em estúdio) 

Ano Álbum 

1985 (Som Livre) Exagerado 

1987 (Philips / Universal 

Music) 

Só se For a Dois 

1988 (Philips / Universal 

Music) 

Ideologia 

1989 (PolyGram / 

Universal Music) 

Burguesia 

Álbuns solo (ao vivo) 

Ano Álbum 

1988 (PolyGram / 

Universal Music) 

O Tempo Não Para 

Álbuns solo (póstumos) 

Ano Álbum 

1991 (PolyGram / 

Universal Music) 

Por Aí 

2007 (Som Livre / Globo 

Records / Universal 

Music) 

O Poeta Está Vivo (Ao Vivo no Teatro Ipanema 1987) 

Trilhas sonoras 

Ano Álbum 

1984 (direção de Lael 

Rodrigues) 

Bete Balanço 

1987 (direção de Carlos 

Diegues) 

Um Trem para as Estrelas 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%A3o_Urbana_(%C3%A1lbum_de_Legi%C3%A3o_Urbana)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dois_(%C3%A1lbum_de_Legi%C3%A3o_Urbana)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1994
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Stonewall_Celebration_Concert_(%C3%A1lbum)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_Distante_(%C3%A1lbum)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1997
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Trovador_Solit%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1994
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Stonewall_Celebration_Concert_(%C3%A1lbum)
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Stonewall_Celebration_Concert_(%C3%A1lbum)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_Distante_(%C3%A1lbum)
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Stonewall_Celebration_Concert_(%C3%A1lbum)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_Distante_(%C3%A1lbum)
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Álbum “Barão Vermelho” 

Título Compositor(es) 

Posando de Star Cazuza  

Down em Mim Cazuza 

Conto de Fadas Cazuza; Maurício Barros 

Billy Negão Cazuza; Guto Goffi; Maurício Barros 

Certo Dia na Cidade Cazuza; Guto Goffi; Maurício Barros 

Rock'n Geral Cazuza; Roberto Frejat 

Ponto Fraco Cazuza; Roberto Frejat 

Por Aí Cazuza; Roberto Frejat 

Todo Amor que Houver Nessa Vida Cazuza; Roberto Frejat 

Bilhetinho Azul  Cazuza; Roberto Frejat 

 

Álbum “Barão Vermelho 2” 

Título Compositor(es) 

Intro/Menina Mimada Cazuza; Maurício Barros 

O Que a Gente Quiser Roberto Frejat; Naila Skórpio 

Vem Comigo Cazuza; Dé; Guto Goffi 

Bicho Humano Cazuza; Roberto Frejat 

Largado no Mundo Cazuza; Roberto Frejat 

Carne de Pescoço Cazuza; Roberto Frejat 

Pro Dia Nascer Feliz  Cazuza; Roberto Frejat 

Manhã Sem Sono Cazuza; Dé 

Carente Profissional Cazuza; Roberto Frejat 

Blues do Iniciante Cazuza; Roberto Frejat 

 

Álbum “Maior Abandonado” 

Título Compositor(es) 
 

Maior Abandonado  Cazuza; Roberto Frejat 
 

Baby Suporte Cazuza; Ezequiel Neves; Pequinho; Maurício 

Barros  

Sem Vergonha Cazuza; Roberto Frejat 
 

Você se Parece com Todo Mundo  Cazuza ;Roberto Frejat 
 

Milagres Cazuza; Denise Barroso;Roberto Frejat 
 

Não Amo Ninguém Cazuza; Roberto Frejat;Ezequiel Neves 
 

Por Que a Gente é Assim? Cazuza; Roberto Frejat;Ezequiel Neves 
 

Narciso Cazuza; Roberto Frejat 
 

Nós Cazuza; Roberto Frejat 
 

Dolorosa Cazuza; Roberto Frejat 
 

Bete Balanço  Cazuza; Roberto Frejat 
 

 

Álbum “Exagerado” 

Título Compositor(es) 

Exagerado  Cazuza; Leoni; Ezequiel Neves 

Medieval II Cazuza; Rogério Meanda 

Cúmplice Cazuza; Zé Luís 

Mal Nenhum Cazuza; Lobão 

Balada de um Vagabundo Roberto Frejat; Wally Salomão 

Codinome Beija-flor  Cazuza; Ezequiel Neves; Reinaldo Arias 

Desastre Mental Cazuza; Renato Ladeira 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%ADcio_Barros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guto_Goffi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%ADcio_Barros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bilhetinho_Azul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%ADcio_Barros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Naila_Sk%C3%B3rpio&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Palmeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guto_Goffi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pro_Dia_Nascer_Feliz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Palmeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maior_Abandonado_(can%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_Neves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%ADcio_Barros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%ADcio_Barros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Denise_Barroso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_Neves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_Neves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bete_Balan%C3%A7o_(can%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exagerado_(m%C3%BAsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leoni
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_Neves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lob%C3%A3o_(m%C3%BAsico)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waly_Salom%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Codinome_Beija-Flor
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Boa Vida Cazuza; Roberto Frejat 

Só as Mães São Felizes Cazuza; Roberto Frejat 

Rock da Descerebração Cazuza; Roberto Frejat 

 

Álbum “Só Se For a Dois” 

Título Compositor(es) 

Só Se For a Dois  Rogério Meanda; Cazuza 

Ritual  Roberto Frejat; Cazuza 

O Nosso Amor a Gente Inventa 

(Uma Estória Romântica) 

 Rogério Meanda; Cazuza; Rebouças 

Culpa de Estimação  Roberto Frejat; Cazuza 

Solidão que Nada  George Israel; Cazuza; Nilo Romero  

Completamente Blue  Rogério Meanda; George Israel; Nilo Romero; 

Cazuza       

Vai à Luta  Cazuza; Rogério Meanda 
      

Quarta-Feira  Zé Luís; Cazuza 
      

Heavy Love  Frejat; Cazuza 
      

O Lobo Mau da Ucrânia  Cazuza; Rogério Meanda; Nilo Romero; João 

Rebouças; Fernando Moraes; Ezequiel Neves       

Balada do Esplanada  Cazuza - Adaptação: Oswald de Andrade 
      

 

Álbum “Ideologia” 

Título Compositor (es) 
 

Ideologia  Roberto Frejat; Cazuza 
 

Boas Novas  Cazuza 
 

O Assassinato da Flor  Cazuza 
 

A Orelha de Eurídice Cazuza 
 

Guerra Civil Ritchie; Cazuza 
 

Brasil  Cazuza; George Israel; Nilo Romero 
 

Um Trem para as Estrelas  Gilberto Gil; Cazuza 
 

Vida Fácil Roberto Frejat; Cazuza 
 

Blues da Piedade Roberto Frejat; Cazuza 
 

Obrigado (Por Ter Se Mandado) Zé Luís; Cazuza 
 

Minha Flor, Meu Bebê Dé; Cazuza 
 

Faz Parte do Meu Show Renato Ladeira; Cazuza 
 

 

Álbum “Burguesia” 

Título Compositor(es) 

Burguesia Cazuza; George Israel; Ezequiel Neves 

Nabucodonosor Cazuza; George Israel 

Tudo é Amor Cazuza; Laura Finochiaro 

Garota de Bauru Cazuza; João Rebouças 

Eu Agradeço Cazuza; George Israel; Nilo Romero 

Eu Quero Alguém Cazuza; Renato Rocketh 

Baby Lonest Cazuza; Lobão; Ledusha 

Como Já Dizia Djavan Cazuza; Roberto Frejat 

Perto do Fogo Cazuza; Rita Lee 

Cobaias de Deus Cazuza; Ângela Rô Rô 
       

Mulher Sem Razão Cazuza; Bebel Gilberto 
       

Quase Um Segundo Herbert Vianna 
       

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia_(can%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_(can%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faz_Parte_do_Meu_Show
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nilo_Romero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lob%C3%A3o_(m%C3%BAsico)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ledusha_Spinardi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Lee
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Filho Único Cazuza; João Rebouças 
       

Preconceito Antônio Maria; Fernando Lobo 
       

Esse Cara Caetano Veloso 
       

Azul e Amarelo Cazuza; Lobão; Cartola 

Cartão Postal Rita Lee; Paulo Coelho 

Manhatã Cazuza; Leoni 

Bruma Cazuza; Arnaldo Brandão 

Quando Eu Estiver Cantando Cazuza; João Rebouças 

 

Álbum “O Tempo Não Para” 

Título Compositor(es) 

Vida Louca Vida  Bernardo Vilhena; Lobão 

Boas Novas Cazuza  

Ideologia  Roberto Frejat; Cazuza 

Todo Amor que Houver Nessa Vida  Roberto Frejat; Cazuza 

Codinome Beija-Flor  Reinaldo Arias; Cazuza; Ezequiel Neves 

O Tempo Não Para Arnaldo Brandão; Cazuza 
      

Só as Mães São Felizes Cazuza; Roberto Frejat 
      

O Nosso Amor a Gente Inventa  Rogério Meanda; Cazuza; João Rebouças 
      

Exagerado  Cazuza; Ezequiel Neves; Leoni 
      

Faz Parte do Meu Show Renato Ladeira; Cazuza 
      

 

Álbum “Por Aí” 

Título Compositor(es) 

Não Há Perdão Para o Chato Arnaldo Antunes; Cazuza; Zaba Morreau 

Paixão Cazuza; João Rebouças 

Portuga Cazuza; Orlando Morais 

Hei, Rei! Roberto Frejat; Cazuza 

Camila, Camila Thedy Corrêa; Sady Homrich; Carlos Stein 

Por Aí Roberto Frejat; Cazuza 
      

Androide Sem Par Cazuza; George Israel; Nilo Romero 
      

Cavalos Calados Raul Seixas 
      

Summertime Dubose Heyward; George Gershwin 
      

Oriental II Cazuza; Rogério Meanda 
      

O Brasil Vai Ensinar o Mundo Cazuza; Renato Rocketh 
      

 

 

DISCOGRAFIA ESSENCIAL DE RENATO RUSSO 

 

Com o Aborto Elétrico 

Ano Álbum Tipo de gravação 

1978 Aborto Elétrico UnB 1978 Estúdio 

1980 Demo 1980 Ao Vivo 

1981 Funarte 1981 Ao Vivo 

Com a Legião Urbana 

Ano Álbum Tipo de gravação 

1985 Legião Urbana Estúdio 

1986 Dois Estúdio 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_Louca_Vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lob%C3%A3o_(m%C3%BAsico)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia_(can%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Todo_Amor_que_Houver_Nessa_Vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Codinome_Beija-Flor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_Neves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Brand%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Nosso_Amor_a_Gente_Inventa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exagerado_(can%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leoni
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faz_Parte_do_Meu_Show
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%A3o_Urbana_(%C3%A1lbum_de_Legi%C3%A3o_Urbana)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dois_(%C3%A1lbum_de_Legi%C3%A3o_Urbana)
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1987 Que País É Este Estúdio 

1989 As Quatro Estações Estúdio 

1991 V Estúdio 

1992 Música p/ Acampamentos Coletânea 

1993 O Descobrimento do Brasil Estúdio 

1996 A Tempestade ou O Livro dos Dias Estúdio 

1997 Uma Outra Estação Estúdio (póstumo) 

Álbuns solo (gravados em estúdio) 

Ano Álbum 

1994 The Stonewall Celebration Concert 

1995 Equilibrio Distante 

1997 O Último Solo (póstumo) 

2008 O Trovador Solitário (póstumo) 

2010 Duetos (póstumo) 

 

Álbum “Legião Urbana” 

Será – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 1) 

A Dança – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 2) 

Petróleo do Futuro – Dado Villa-Lobos / Renato Russo (faixa 3) 

Ainda É Cedo – Ico-Ouro Preto / Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá 

(faixa 4) 

Perdidos no Espaço – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 5) 

Geração Coca-Cola – Renato Russo (faixa 6) 

O Reggae – Marcelo Bonfá / Renato Russo (faixa 7) 

Baader-Meinhof Blues – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 8) 

Soldados – Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 9) 

Teorema - Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 10) 

Por Enquanto – Renato Russo (faixa 11) 

 

Álbum “Dois” 

Daniel na Cova dos Leões – Renato Russo / Renato Rocha (faixa 1) 

Quase Sem Querer – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Renato Rocha (faixa 2) 

Acrilic On Canvas – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Renato Rocha / Marcelo Bonfá 

(faixa 3) 

Eduardo e Mônica – Renato Russo (faixa 4) 

Central do Brasil – Renato Russo (faixa 5) 

Tempo Perdido – Renato Russo (faixa 6) 

Metrópole – Renato Russo (faixa 7) 

Plantas Embaixo do Aquário – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Renato Rocha / 

Marcelo Bonfá (faixa 8) 

Música Urbana 2 – Renato Russo (faixa 9) 

Andrea Doria – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 10)  

Fábrica – Renato Russo (faixa 11) 

Índios – Renato Russo (faixa 12) 

 

Álbum “Que País É Este (1978/1987)” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Que_Pa%C3%ADs_%C3%89_Este
https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Quatro_Esta%C3%A7%C3%B5es_(%C3%A1lbum_de_Legi%C3%A3o_Urbana)
https://pt.wikipedia.org/wiki/V_(%C3%A1lbum_de_Legi%C3%A3o_Urbana)
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Descobrimento_do_Brasil_(%C3%A1lbum_de_Legi%C3%A3o_Urbana)
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Tempestade_ou_O_Livro_dos_Dias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uma_Outra_Esta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1994
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Stonewall_Celebration_Concert_(%C3%A1lbum)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_Distante_(%C3%A1lbum)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1997
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_%C3%9Altimo_Solo_(%C3%A1lbum)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Trovador_Solit%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Duetos_(%C3%A1lbum)&action=edit&redlink=1
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Que País É Este – Renato Russo (faixa 1) 

Conexão Amazônica – Renato Russo / Felipe Lemos (faixa 2) 

Tédio (Com Um T Bem Grande Pra Você) – Renato Russo (faixa 3) 

Depois do Começo – Renato Russo (faixa 4) 

Química – Renato Russo (faixa 5) 

Eu Sei – Renato Russo (faixa 6) 

Faroeste Caboclo – Renato Russo (faixa 7) 

Angra dos Reis – Renato Russo / Renato Rocha / Marcelo Bonfá (faixa 8) 

Mais do Mesmo – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Renato Rocha / Marcelo Bonfá 

(faixa 9) 

 

Álbum “As Quatro Estações” 

Há Tempos – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 1) 

Pais e Filhos – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 2) 

Feedback Song For a Dying Friend – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo 

Bonfá (faixa 3) 

Quando o Sol Bater na Janela do seu Quarto – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / 

Marcelo Bonfá (faixa 4) 

Eu Era Um Lobisomem Juvenil – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá 

(faixa 5) 

1965 (Duas Tribos) – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 6) 

Monte Castelo – Renato Russo (faixa 7) 

Maurício – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 8) 

Meninos e Meninas – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 9) 

Sete Cidades – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 10) 

Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo 

Bonfá (faixa 11) 

 

Álbum “V” 

Love Songs – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 1)  

Metal contra as Nuvens – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 2) 

A Ordem dos Templários – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 3) 

A Montanha Mágica – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 4) 

O Teatro dos Vampiros – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 5) 

Sereníssima – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 6) 

Vento no Litoral – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 7) 

O Mundo Anda Tão Complicado – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá 

(faixa 8) 

L’Âge D’Or – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 9) 

Come Share My Life – (folclore americano) - (faixa 10) 

 

Álbum “O Descobrimento do Brasil” 

Vinte e Nove – Renato Russo (faixa 1) 

A Fonte – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 2) 

Do Espírito – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 3) 

Perfeição – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 4) 

O Passeio da Boa Vista – Dado Villa-Lobos / Renato Russo (faixa 5) 

O Descobrimento do Brasil – Marcelo Bonfá / Reneto Russo (faixa 6) 

Os Barcos – Dado Villa-Lobos / Renato Russo (faixa 7) 

Vamos Fazer um Filme – Renato Russo (faixa 8) 
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Os Anjos – Dado Villa-Lobos / Renato Russo (faixa 9) 

Um Dia Perfeito – Dado Villa-Lobos / Renato Russo (faixa 10) 

Giz – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 11) 

Love In The Afternoon – Dado Villa-Lobos / Renato Russo (faixa 12) 

La Nuova Gioventú – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 13) 

Só Por Hoje – Dado Villa-Lobos / Renato Russo (faixa 14) 

 

Álbum “A Tempestade ou O Livro dos Dias” 

Natália – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 1) 

L’Avventura – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 2) 

Música de Trabalho – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 3) 

Longe do Meu Lado – Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 4) 

A Via Láctea – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 5) 

Música Ambiente – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 6) 

Aloha – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 7) 

Soul Parsifal – Renato Russo / Marisa Monte (faixa 8) 

Dezesseis – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 9) 

Mil Pedaços – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 10) 

Leila – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 11) 

1 de Julho – Renato Russo (faixa 12) 

Esperando Por Mim – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 13) 

Quando Você Voltar – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 14) 

O Livro dos Dias – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 15) 

 

Álbum “Uma Outra Estação” 

Riding Song – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 1) 

Uma Outra Estação – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 2) 

As Flores do Mal – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 3) 

La Maison Dieu – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 4) 

Clarisse – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá  (faixa 5) 

Schubert Ländler – Schubert (faixa 6) 

A Tempestade – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 7) 

High Noon (Do Not Forsake Me) – Dimitri Tiomkim / Ned Washington (faixa 8) 

Comédia Romântica – Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá (faixa 9) 

Dado Viciado – Renato Russo (faixa 10) 

Marcianos Invadem a Terra – Renato Russo (faixa 11) 

Antes da Seis – Dado Villa-Lobos / Renato Russo (faixa 12) 

Mariane – Renato Russo (faixa 13) 

Sagrado Coração – Renato Russo (faixa 14) 

Travessia do Eixão – Nonato Veras / Nicolas Behr (faixa 15) 

 

Álbum solo póstumo “O Trovador Solitário” 

Dado Viciado – Renato Russo (faixa 1) 

Eduardo e Mônica – Renato Russo (faixa 2) 

Eu Sei – Renato Russo (faixa 3) 

Geração Coca-Cola – Renato Russo (faixa 4) 

Faroeste Caboclo – Renato Russo (faixa 5) 

Boomerang Blues – Renato Russo (faixa 6) 

Anúncio de Refrigerante – Renato Russo (faixa 7) 

Marcianos Invadem a Terra – Renato Russo (faixa 8) 
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Veraneio Vascaína – Renato Russo (faixa 9) 

Que País é Este – Renato Russo (faixa 10) 

Summertime – George Gershwin (faixa 11) 

 

Álbum coletânea “Música p/ Acampamentos” 

A Canção do Senhor da Guerra – Renato Russo (faixa 3) 

 

 

60 LETRAS SELECIONADAS DO REPERTÓRIO DE CAZUZA: 

 

 

A Orelha de Eurídice 

(Cazuza) 

 

Você na multidão 

Você é diferente 

As suas mãos me acenam 

Nem parecem ter morrido 

Cheias de presentes 

Caixas coloridas 

 

Trouxe uma orelha envolta 

Num pano vermelho 

É a prova, meu amor 

Me espera sem uma orelha 

Vou correndo, vou agora 

Resgatar o meu amor 

 

No asfalto quente 

Do aeroporto 

Como uma miragem 

É a alma quem castiga o corpo 

Esta é a mensagem 

Na paisagem distorcida 

Pelos aviões que sobem 

 

Você voltou pra me ajudar 

E eu fico mais feliz 

Mas ainda não estamos salvos 

O ar está pesado 

Não é só a cicatriz 

Que identifica um ser amado 

 

Temos que ter ideias juntos 

Temos que achar uma maneira 

 

É que agora tá chovendo 

Uma chuva sem vento 

Há meia hora ventava 

Vamos fugir pra dentro 
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Há meia hora ventava 

E tínhamos coragem 

E eu já tô cansado 

De não gostar de mim 

 

A Via-crúcis do Corpo 

(Cazuza) 

 

O homem pode ter suas fêmeas 

Mulheres podem ter seus machos 

Tudo é possível no amor 

Só não volta a infância perdida 

Só não nos livramos de morrer à toa 

 

O amor pode não ter ciúme 

A dor pode ser disfarçada 

Mas a Via-crúcis do corpo 

Já foi há muito traçada 

 

Meu Deus, estamos abandonados 

E só nos resta matar 

Meu Deus, como a vida é amarga 

E doce como chocolate 

 

Será que eu tenho um destino? 

Não quero ter a vida pronta 

Como um plano de trabalho 

Como um sorvete de menta 

 

Matei, mataria mil vezes 

E mil vezes não me arrependeria 

Quem mata por amor tem perdão 

Porque o amor é a morte 

 

A comida na mesa 

Os vasos de jasmim 

O corpo do ser amado 

Enterrado no jardim 

 

Deus, por que não me procuras? 

Tenho sempre que ir a ti 

Deus, estamos cansados 

Está tudo desequilibrado 

 

Meu crime é um crime comum 

Minha infância está perdida 

Não há nada demais em matar 

O escroto que não te ama 
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A Via-crúcis do corpo 

O mundo caminha assim 

A Via-crúcis da alma 

Essa nunca vai ter fim 

 

Androide Sem Par 

(Cazuza / George Israel / Nilo Romero) 

 

Passeando outro dia 

Meus Rayban escuros 

Eu conheci um andróide 

Sem par nem futuro 

 

Porque também não existe mais nenhum futuro 

Não tem sonho nenhum 

Ele nada espera 

Por isso nem repara 

A manha do poeta 

Porque também não existe nenhuma saudade (não) 

Não existe maldade 

Na terra do androide sem par 

 

Uns viram Messias 

E andam no mar 

Uns andam armados 

Pra te matar 

Fazem amor por esporte 

Vivem a vida 

Não pensam na morte 

 

Ataque de Nervos 

(Cazuza) 

 

Vou ter um ataque de nervos 

Vou ter, sinto minhas veias pulsarem 

Vou ter um ataque, mas antes eu ataco 

Quero um downer, um down 

Estou ficando maluco 

Camisas de força, por favor 

Qualquer coisa 

Vou ter um ataque de nervos 

E me jogar do sexto andar 

Deus me proteja 

Vou ter um ataque de nervos 

 

Azul e Amarelo 

(Cazuza / Lobão / Cartola) 

 

Anjo bom, anjo mau 

Anjos existem 
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E são meus inimigos 

E são amigos meus 

E as fadas 

As fadas também existem 

São minhas namoradas 

Me beijam pela manhã 

Gnomos existem 

E são minha escolta 

Anjos, gnomos 

Amigos e amigos 

Tudo é possível 

Outra vida futura, passada 

Viagens, viagens 

Mas existem também drogas pra dormir 

E ver os perigos no meio do mar 

No sono pesado, tudo meio drogado 

Existem pessoas turvas, pessoas que gostam 

E eu tô de azul e amarelo 

Amarelo,azul e amarelo 

Senhores deuses, me protejam 

De tanta mágoa 

Tô pronto para ir ao teu encontro 

Mas não quero, não vou, não quero 

Não quero, não vou, não quero 

 

Baby Suporte 

(Cazuza / Ezequiel Neves / Pequinho / Maurício Barros) 
 

Suporte baby, baby suporte,Suporte baby, baby suporte 

Amor escravo de nenhuma palavra, 

Não era isso que você procurava, 

Não viu no fundo da retina a mágoa 

A luz confusa onde tudo é o nada 

A esperança está grudada na carne 

Que diferença há entre o amor e o escárnio? 

Cada carinho é o fio de uma navalha 

Oh! Baby não chore 

Foi apenas um corte 

A vida é bem mais perigosa que a morte 

Suporte oh, baby suporte 

Suporte baby, baby suporte,Suporte baby, baby suporte 

Suporte baby, baby suporte,Suporte baby, baby suporte 

Amor escravo de nenhuma palavra, 

Não era isso que você procurava, 

Não viu no fundo da retina a mágoa 

A luz confusa onde tudo é o nada 

A esperança está grudada na carne 

Que diferença há entre o amor e o escárnio? 

Cada carinho é o fio de uma navalha 

Oh! Baby não chore 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_Neves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%ADcio_Barros
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Foi apenas um corte 

A vida é bem mais perigosa que a morte 

Suporte oh, baby suporte 

Suporte baby, baby suporte,Suporte baby, baby suporte 

 

Blues da Piedade 

(Cazuza / Roberto Frejat) 

 

Agora eu vou cantar pros miseráveis 

Que vagam pelo mundo derrotados 

Pra essas sementes mal plantadas 

Que já nascem com cara de abortadas 

Pras pessoas de alma bem pequena 

Remoendo pequenos problemas 

Querendo sempre aquilo que não têm 

Pra quem vê a luz 

Mas não ilumina suas minicertezas 

Vive contando dinheiro 

E não muda quando é lua cheia 

Pra quem não sabe amar 

Fica esperando alguém que caiba no seu sonho 

Como varizes que vão aumentando 

Como insetos em volta da lâmpada 

Vamos pedir piedade 

Senhor, piedade! 

Pra essa gente careta e covarde 

Vamos pedir piedade 

Senhor, piedade! 

Lhes dê grandeza e um pouco de coragem 

Quero cantar só para as pessoas fracas 

Que tão no mundo e perderam a viagem 

Quero cantar o blues 

Com o pastor e o bumbo na praça 

Vamos pedir piedade 

Pois há um incêndio sob a chuva rala 

Somos iguais em desgraça 

Vamos cantar o blues da piedade 

Vamos pedir piedade 

Senhor, piedade! 

Pra essa gente careta e covarde 

Vamos pedir piedade 

Senhor, piedade! 

Lhes dê grandeza e um pouco de coragem 

Pra quem não sabe amar 

Fica esperando alguém que caiba no seu sonho 

Como varizes que vão aumentando 

Como insetos em volta da lâmpada 

Vamos pedir piedade 

Senhor, piedade! 

Pra essa gente careta e covarde 
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Vamos pedir piedade 

Senhor, piedade! 

Lhes dê um pouco de coragem... 

Aaah... 

Lhes dê um pouco de coragem... 

Aaah... 

Lhes dê grandeza e um pouco de coragem 

 

Blues do Ano 2000 

(Cazuza / George Israel / Nilo Romero) 

 

Se até o ano 2000 o mundo não acabar 

E eu estiver vivo na rua ou num bar 

Eu vou pra sempre te esperar 

 

Blues é assim, baby 

Blues é assim 

Blues é assim, baby 

Blues é assim 

 

Quando eu estiver velho, tarado e gagá 

Com um copinho de cana eu vou lembrar 

Do teu gingado, e os meus olhos vão brilhar 

 

Blues é assim, baby 

Blues é assim 

Blues é assim, baby 

Blues é assim 

 

Mesmo que outras pessoas eu venha amar 

E encontre com elas um pouco de paz 

Eu vou pra sempre te esperar 

 

Blues é assim, baby 

Blues é assim 

Blues é assim, baby 

Blues é assim 

 

Boas Novas 

(Cazuza) 

 

Poetas e loucos aos poucos 

Cantores do porvir 

E mágicos das frases 

Endiabradas sem mel 

Trago boas novas 

Bobagens num papel 

Balões incendiados 

Coisas que caem do céu 

Sem mais nem porquê 
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Queria um dia no mundo 

Poder te mostrar o meu 

Talento pra loucura 

Procurar longe do peito 

Eu sempre fui perfeito 

Pra fazer discursos longos 

Fazer discursos longos 

Sobre o que não fazer 

Que é que eu vou fazer? 

 

Senhoras e senhores 

Trago boas novas 

Eu vi a cara da morte 

E ela estava viva 

Eu vi a cara da morte 

E ela estava viva - viva! 

 

Direi milhares de metáforas rimadas 

E farei 

Das tripas coração 

Do medo, minha oração 

Pra não sei que Deus "H" 

Da hora da partida 

Na hora da partida 

A tiros de vamos pra vida 

Então, vamos pra vida 

 

Senhoras e senhores 

Trago boas novas 

Eu vi a cara da morte 

E ela estava viva 

Eu vi a cara da morte 

E ela estava viva - viva! 

 

Carreirinha 

(Cazuza / Carlinhos Brown / Adriano Castilho) 

 

Exausto 

De correr sabendo 

Que não tem ponto de chegada 

Nem beijo de namorada 

 

O ar entra e sai 

O mar vem e vai 

Você nada 

 

Assopra que passa 

Fala que esquece 

Chora que molha 
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Martelada no dedo 

Por exemplo 

 

Teu rosto 

Meu posto de observação solitária 

Meu gosto pelo amargo 

E pelo que arde 

 

Nem canto nem berro surdo 

Nem lamento 

Nem susurro 

O lobo que uiva 

Pra se mostrar pra Deus 

São frias e distantes 

Terras por onde te passeio 

A peito nu. Dói... 

 

Carta Dani 

(Cazuza) 

 

Escrevo numa tarde cinzenta e fria 

Trabalho pra espantar a solidão e meus pensamentos 

Hoje assumi em público minha doença 

Estou mais leve, mais livre 

Mais ainda tenho muitos medos 

Medo de voar, de amar 

Medo de morrer, de ser feliz 

Medo de fazer análise e perder inspiração 

Ganho dinheiro cantando minhas desgraças 

Comprar uma fazenda, fazer filhos 

Talvez seja uma maneira de ficar pra sempre na terra 

Porque discos arranham e quebram 

Amor 

Cazuza 

 

 

Certo Dia na Cidade 

(Cazuza / Guto Goffi / Maurício Barros) 

 

Já nem sei quanto tempo faz 

Ele foi como quem se distrai 

Viu na cor de um som a cor que atrai 

Foi num solo que não volta atrás 

 

Tchau, mãezinha, fui beijar o céu 

A vida não tem tamanho 

Tchau, paizinho, eu vou levando fé 

É tudo luz e sonho 

É tudo luz e sonho 
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Eu vou viver, vou sentir tudo 

Eu vou sofrer, eu vou amar demais 

 

Ei, garoto, a força que me conduz 

É leve e é pesada 

É uma barra de ferro jogada no ar 

Eu vou levando fé 

Eu vou levando fé 

 

Champanhe e Gentileza 

(Cazuza) 

 

Por cantos sem cantar nós somos 

Velhos escroques sem futuro 

Esperando que a mão da morte 

Escreva por ela mesma 

Pulando sobre a lua 

As vacas e Jesus 

Enormes paisagens de plantações sem futuro 

 

Eu não sei quem sou 

Nem porque "faço" 

E às vezes me sinto vivo 

Quando quebro um desses objetos chatos 

Que a gente esbarra sem querer 

Daí escreve como quem levasse uma topada 

 

Deus me deu um coração que ama 

Alguma tristeza 

Destreza e champagne 

Quanta gentileza! 

 

Cobaias de Deus 

(Cazuza / Ângela Rô Rô) 

 

Se você quer saber como eu me sinto 

Vá a um laboratório ou um labirinto 

Seja atropelado por esse trem da morte 

 

Vá ver as cobaias de Deus 

Andando na rua pedindo perdão 

Vá a uma igreja qualquer 

Pois lá se desfazem em sermão 

 

Me sinto uma cobaia, um rato enorme 

Nas mãos de Deus mulher 

De um Deus de saia 

 

Cagando e andando 

Vou ver o ET 
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Ou vir num cantor de blues 

Em outra encarnação 

 

Nós, as cobaias de Deus 

Nós somos cobaias de Deus 

Nós somos as cobaias de Deus 

 

Me tire dessa jaula, irmão, não sou macaco 

Desse hospital maquiavélico 

Meu pai e minha mãe, eu estou com medo 

Porque eles vão deixar a sorte me levar 

 

Você vai me ajudar, traga a garrafa 

Estou desmilinguido, cara de boi lavado 

Traga uma corda, irmão (irmão, acorda!) 

 

Nós, as cobaias, vivemos muito sós 

Por isso, Deus, tem pena, e nos põe na cadeia 

E nos faz cantar, dentro de uma cadeia 

E nos põe numa clínica, e nos faz voar 

 

Nós, as cobaias de Deus 

Nós somos cobaias de Deus 

Nós somos as cobaias de Deus 

Nós as cobaias... 

 

Down em Mim 

(Cazuza) 

 

Eu não sei o que o meu corpo abriga 

Nestas noites quentes de verão 

E nem me importa que mil raios partam 

Qualquer sentido vago de razão 

Eu ando tão down 

Eu ando tão down 

 

Outra vez vou te cantar, vou te gritar 

Te rebocar do bar 

E as paredes do meu quarto vão assistir comigo 

À versão nova de uma velha história 

E quando o sol vier socar minha cara 

Com certeza você já foi embora 

Eu ando tão down 

Eu ando tão down 

 

Outra vez vou me esquecer 

Pois nestas horas pega mal sofrer 

Da privada eu vou dar com a minha cara 

De panaca pintada no espelho 

E me lembrar, sorrindo, que o banheiro 
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É a igreja de todos os bêbados 

Eu ando tão down 

Eu ando tão down 

Eu ando tão down 

Down... down 

 

Endless Night 

(Cazuza) 

 

A noite não tem fim 

Felicidade não se paga 

Mas paga bem 

Uma boa enfermeira 

Pra passar a noite inteira 

Um bom banheiro 

Sexo no hospital 

 

A noite não tem fim 

Felicidade não se paga 

Mas paga bem 

Eu sou o maioral 

Sensacional 

Brincos de ouro, grana no bolso 

E é disco laser que eu ouço 

 

Eu sou assim, nasci assim 

Ouro, rico, famosão 

Eu tenho mesmo é uma cara de cão 

 

Eu Agradeço 

(Cazuza / George Israel / Nilo Romero) 
 

Eu, eu agradeço, Senhor 

Eu, eu agradeço, Senhor 

 

Pois me criei 

Esta criança que ei sempre hei de ser 

Por outros seres e desejos 

Vivos nas estrelas 

Por ser um rei 

E não ter que governar a vida 

 

Agradeço por ter desobedecido 

Por ter cuspido no teu altar sagrado 

E por saber que nunca vou ter fé 

E vou rir só com um canto da boca 

 

Eu, eu agradeço, Senhor 

Eu, eu agradeço, Senhor 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nilo_Romero
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Meu coração vai filtrar todo o ódio 

Como um fígado, e vencer o tédio 

E na cabeça a dúvida e o medo 

São os amigos que vão me manter são 

 

Eu, eu agradeço, Senhor 

Ou, ou, ou o que mais então? 

 

Se eu vejo a luz e vivo a escuridão 

E não estou pronto pro grande momento 

Se eu vejo a luz e vivo a escuridão 

Agradeço mas não me lamento 

Por negar também a tua presença 

Peço licença pra cantar o amor 

E não esperar jamais a recompensa 

 

Eu, eu agradeço, Senhor 

Eu, eu agradeço, Senhor 

 

Exagerado 

(Cazuza / Leoni / Ezequiel Neves) 

 

Amor da minha vida 

Daqui até a eternidade 

Nossos destinos 

Foram traçados na maternidade 

 

Paixão cruel desenfreada 

Te trago mil rosas roubadas 

Pra desculpar minhas mentiras 

Minhas mancadas 

 

Exagerado 

Jogado aos teus pés 

Eu sou mesmo exagerado 

Adoro um amor inventado 

 

Eu nunca mais vou respirar 

Se você não me notar 

Eu posso até morrer de fome 

Se você não me amar 

 

E por você eu largo tudo 

Vou mendigar, roubar, matar 

Até nas coisas mais banais 

Prá mim é tudo ou nunca mais 

 

Exagerado 

Jogado aos teus pés 

Eu sou mesmo exagerado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leoni
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_Neves
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Adoro um amor inventado 

 

E por você eu largo tudo 

Carreira, dinheiro, canudo 

Até nas coisas mais banais 

Prá mim é tudo ou nunca mais 

 

Exagerado 

Jogado aos teus pés 

Eu sou mesmo exagerado 

Adoro um amor inventado 

 

Jogado aos teus pés 

Com mil rosas roubadas 

Exagerado 

Eu adoro um amor inventado 

 

Experiência (*) 

(Cazuza) 

 

Antes de pegar este aviãozinho 

Tenho que te provar alguma coisa 

 

Eu tentei, não consegui porque 

Tem coisas 

Que a gente não consegue vencer mesmo 

 

Vou pra outras plagas 

Ver se esta minha doença passa 

E se eu posso rapidinho 

Ter o destino como o de todo mundo 

 

(*) Só existe a letra 

 

Fase 

(Cazuza) 

 

Depois que eu descobri que era triste 

As tardes ficaram mais azuis 

Eu descobri. Eu sou triste 

Depois que eu levei porrada 

Que os urubus se mostraram 

Depois da ingenuidade 

Entrei numa fase estranha 

Não reviro cores 

Não explodo a luz 

Estou sentado esperando 

Como os velhos palhaços do blues 

O namorado que levou um bolo 

Um garoto perdido dos pais 
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Fratura (Não) Exposta 

(Cazuza / Ezequiel Neves / Pisca) 

 

Fratura exposta 

À luz do dia 

A posta em prática 

No final da noite 

Sorteio Sul e Norte 

O desnorteio 

Perigo à vista 

Queima roupa sem dor 

 

Fratura exposta 

Check-up sentimental 

Fratura exposta 

Strip-tease radical 

Fratura exposta 

Tirando a roupa devagar 

Carne morta de amor 

 

Fratura exposta 

Na porta dos açougues 

Pra quem não sabe 

Tive vários amores 

Esses anos todos 

Guardei fotos e cores 

Pra quem não sabe 

Já parti corações 

É a minha vez 

De ser jogado aos leões 

À arena, à sorte, à morte 

Ao desnorteio 

 

Perigo à vista 

Queima roupa sem dor 

 

Ideologia 

(Roberto Frejat / Cazuza) 

 

Meu partido 

É um coração partido 

E as ilusões 

Estão todas perdidas 

Os meus sonhos 

Foram todos vendidos 

Tão barato que eu nem acredito 

Ah! Eu nem acredito 

 

Que aquele garoto 
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Que ia mudar o mundo 

Mudar o mundo 

Frequenta agora 

As festas do "Grand Monde" 

 

Meus heróis 

Morreram de overdose 

Meus inimigos 

Estão no poder 

Ideologia! 

Eu quero uma pra viver 

Ideologia! 

Eu quero uma pra viver 

 

O meu prazer 

Agora é risco de vida 

Meu sex and drugs 

Não tem nenhum rock 'n' roll 

Eu vou pagar 

A conta do analista 

Pra nunca mais 

Ter que saber 

Quem eu sou 

Ah! Saber quem eu sou 

 

Pois aquele garoto 

Que ia mudar o mundo 

Mudar o mundo 

Agora assiste a tudo 

Em cima do muro 

Em cima do muro! 

 

Justiça 

(Cazuza / João Rebouças) 

 

Porque não há justiça no mundo 

Não acredito em justiça 

Porque não há justiça no mundo 

Não acredito em justiça 

 

Deus é mau, Deus é mau 

Mau e mau 

 

Porque uns sofrem à beça 

Sem ter feito nada a ninguém 

Outros, como eu, são doentes e sentem dor 

Outros voam de asa-delta 

E nadam no mar 

 

Porque não há justiça na Terra 
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Na Terra não há justiça 

Porque não há justiça na Terra 

Não acredito em justiça 

Deus é mau, Deus é mau, Deus é mau 

 

Uns encontram o amor 

Outros, como eu 

Não se encaixam em ninguém 

Aceito a morte e a vida eterna 

Mas é muito sofrimento 

E já não estou aguentando mais 

 

Porque não há justiça no mundo 

Não há justiça no mundo 

Não acredito em justiça 

Deus é mau, Deus é mau, Deus é mau 

 

Estou cansado de sonhar em vão 

De lutar em vão 

Só resta pedir a Deus mau 

Compaixão 

Se ajoelhar e pedir perdão 

Perdão pelo mal que fizemos a outras pessoas 

Em outras encarnações 

 

Porque não há justiça na Terra 

Terra não há justiça 

Não há justiça na Terra 

Na Terra não há justiça 

Deus é mau, Deus é mau, Deus é mau 

 

Maioridade 

(Cazuza / Roberto Frejat / Flavio Marquesini / Denise Barroso) 

 

Agora eu sei quanto eu cresci 

Já acredito no meu caminho 

Se até agora eu tô vivo 

É que deve ser verdade 

 

Vejo a cidade de minha janela 

Debruçado nos meus erros 

Extravagantes e comuns 

 

Me guio sem razão 

À casa de um homem 

Ao coração de uma mulher 

Mas meu amor não é ficção 

Agora eu sei, nem contramão 

 

Agora eu sei 
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Que cresci 

Junto com os meus pecados 

E aprendi como eles são engraçados 

 

Eu já vivi de tudo um pouco 

Mas tô esperando um truque novo 

Que me largue caindo 

Do alto de um abismo 

 

O tempo vai dizer 

Se o que espero me interessa 

Se eu levo a vida 

Ou se é ela que me leva 

 

Mal Nenhum 

(Cazuza / Lobão) 

 

Nunca viram ninguém triste? 

Por que não me deixam em paz? 

As guerras são todas tão tristes 

E não tem nada demais 

 

Me deixem, bicho acuado 

Por um inimigo imaginário 

A correr atrás dos carros 

Feito um cachorro otário 

 

Me deixem, ataque equivocado 

Por um falso alarme 

Quebrando objetos inúteis 

Como quem leva uma porrada 

 

Me deixem amolar e esmurrar 

A faca cega, cega da paixão 

E dar tiros a esmo e ferir 

O mesmo cego coração 

 

Por isso não escondam suas crianças 

Nem chamem o síndico 

Nem chamem a polícia 

Nem chamem o hospício, não 

 

Eu não posso causar mal nenhum 

A não ser a mim mesmo 

A não ser a mim mesmo 

A não ser a mim 

 

Maldição (*) 

(Cazuza) 

 



93 
 

Malditos os homens 

Maldita a vida 

Maldita a tua cara me olhando tão burra. 

 

Uma maldição desabou sobre mim 

Ninguém entende o que eu falo 

Ninguém quer saber o que eu sinto. 

 

Tem pena de mim, rezem missas 

Apelem pra religiões mas a minha vida é vida sagrada 

Pira dos deuses, sacanagem grega 

Vão tomar vergonha na cara 

A minha vida é uma viagem. 

 

Fizeram macumba pra mim 

Disso eu tenho certeza mas eu sou muito amado 

Pelo povo brasileiro 

Desabou uma maldição sobre mim 

Veio das trevas da maldade do homem 

Eu tenho a dignidade das feras 

E aceito ter nascido marcado. 

 

(*) Só existe a letra 

 

Manhãs de Ressaca 

(Cazuza) 

 

Minha cabeça é pequena e pesada 

Como uma pedra 

(principalmente em manhã de ressaca) 

 

Eu sou uma pessoa comum 

Que sofre por coisas comuns 

Como qualquer caixa das Casas Sendas 

Que nunca pensou na morte 

E acredita um dia poder ser feliz 

Materialmente 

 

Sonhos novos 

Amigos antigos 

Vodka. 

Pra temperar, gargalhadas gostosas 

Acrescentar pequenos momentos de silêncio 

Movimentos sérios de mãos 

Esperar o troco 

 

Modernidade 

(Cazuza / Graça Motta / Nelson Ângelo) 

 

Quando fui, quando éramos 
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Intactos projetos imaturos 

Fomos modernos 

E nos couberam ternos, 

Gravatas e moldura 

Cultura e inferno 

 

Fôssemos eternos... 

 

Quando era primeiro 

Primeiro certeiro amor 

Era indolor querer tudo 

E íamos na vida a cada fome 

A cada fama 

E a grama era verde... 

O nosso vale 

E os nossos mil metros de medo 

 

Nabucodonosor 

(Cazuza / George Israel) 

 

Nabuco foi um cara 

Conheci no enterro 

Que tinha um cavalo 

Um cavalo chamado Agenor 

Um cavalo chamado Agenor 

 

Nabuco era matuto 

Elegante e astuto 

Assim como eu sou 

E era também meu avô 

E era também meu avô 

 

Nabuco já morreu 

Foi para o exterior 

E hoje em dia sou eu 

O anjo e o sedutor 

O anjo e o sedutor 

 

Agora eu acredito 

Em reencarnação 

E que a morte, baby 

Não é assim tão ruim, não 

 

Nabuco me ensinou 

A ser louco como eu sou 

E meu avô também era 

O advogado Agenor 

 

Não Amo Ninguém 

(Cazuza / Roberto Frejat / Ezequiel Neves) 
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Eu ontem fui dormir todo encolhido 

Agarrando uns quatro travesseiros 

Chorando bem baixinho, bem baixinho, baby 

Pra nem eu nem Deus ouvir 

Fazendo festinha em mim mesmo 

Como um neném, até dormir 

 

Sonhei que eu caía do vigésimo andar 

E não morria 

Ganhava três milhões e meio de dólares 

Na loteria 

E você me dizia com a voz terna, cheia de malícia 

Que me queria pra toda vida 

 

Mal acordei, já dei de cara 

Com a tua cara no porta-retrato 

Não sei por que que de manhã 

Toda manhã parece um parto 

Quem sabe, depois de um tapa 

Eu hoje vou matar essa charada 

 

Se todo alguém que ama 

Ama pra ser correspondido 

Se todo alguém que eu amo 

É como amar a lua inacessível 

É que eu não amo ninguém 

Não amo ninguém 

Eu não amo ninguém, parece incrível 

Não amo ninguém 

E é só amor que eu respiro 

 

Nem Tudo é Verdade 

(Cazuza / Supla) 

 

Saca, a vida é má 

Da motos, mortes e postes 

But Springsteen is on my mind 

Ao sol, no mar, na cama que foi lar 

Mas tem a luz vermelha no retrovisor 

O Rio ri, samba topou 

Paulista riu das nossas sortes 

Mas é verdade, tudo verdade 

Mas nada é verde, tudo é verdade 

Baby, tudo é verde, mas nada é verdade, verdade nada! 

 

Sou feliz, sempre fui 

Caí no berço que todo iupi quis 

Tomando leite tipo AA 

Que veio de fora pro bebê não cagar mole, é mole? 
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Estrelas e modelos não me deixam em paz 

Vivo a minha vida como no tempo do petróleo 

Num olho pro lado, nem pra ver o back side 

Don't wanna see favelas, elas tiram seu sono 

Vomito as minhas goelas e vou dormir 

Nobody nesse bode can feel the pain I feel 

Pegando uma menina de doze anos 

Tornando podres sua vida, seus sonhos 

But it's all true, I do love you 

Tudo é verde, mas nada é verdade 

Mas é real, não leve a mal 

O bicho, o luxo, o lixo 

Eu e meus amigos cagamos pra isso 

Cuspimos na bandeira, no pau do cu de Deus 

Então pichem os muros 

Os bancos e museus, e no ar arisco 

 

Vejo o Brasil do avião 

É tudo verde, é tudo em vão 

Baby, nada é verde, mas é tudo verdade 

 

No One 

(Cazuza) 

 

Quem deve ser eu e aonde deve estar você, meu amor? 

Eu poeta afogado em rima sem gosto de vida 

E você a vida rindo pra mim, ainda que invisível? 

A vida feia em você e eu pintor visionário 

Tentando retocar o que é cruel mas pulsa e faz sentido? 

 

Mas certo que eu seja um romântico anacrônico 

E você um trem que por distração eu tenha perdido. 

(O tempo não espera por ninguém e já foi tudo dito) 

 

Nós 

(Cazuza / Roberto Frejat) 

 

Mas não é só isso 

O dia também morre e é lindo 

Quando o sol dá a alma 

Pra noite que vem 

Alma vermelha, que eu vi 

Vê, são tantas histórias 

Que ainda temos que armar 

Que ainda temos que amar 

 

Por enquanto cantamos 

Somos belos, bêbados cometas 

Sempre em bandos de quinze ou de vinte 

Tomamos cerveja 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
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E queremos carinho 

E sonhamos sozinhos 

E olhamos estrelas 

Prevendo o futuro 

Que não chega 

 

Não é só pensar no fim 

Nas profecias 

Não, não, não, não 

É pensar que um dia 

Sob algum luar 

Vou te mandar um recado 

Um reggae bem gingado 

Alucinado de amor 

Amassado num guardanapo 

 

Pra rirmos dos loucos 

Dos sábios, dos mendigos 

E dos palhaços noturnos 

O sal da terra 

Ainda arde e pulsa 

Aqui nesse instante 

E olhamos a lua 

E babamos nos muros 

Cheios de desejos 

 

Nunca Sofri por Amor 

(Cazuza / Joanna) 

 

É duro dizer 

Mas nunca sofri mais de dez minutos por amor 

Ninguém nunca mereceu o meu choro 

Nem a falta de apetite 

Vivo de músicas românticas 

E não sou romântico 

 

Deve ser a vida de artista 

Deve ser assim mesmo 

E se alguém me larga 

Não sabe o que está perdendo 

 

E se eu largo alguém 

Não sinto a menor culpa 

Será que eu nunca amei de verdade 

Ou o verdadeiro amor 

É assim 

 

Eu sofro por um cão 

Mas não por um coração 

Faz parte da minha natureza 
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No máximo o que eu sinto 

É pena das pessoas 

Mas nunca tenho pena de mim 

Eu sei que é um egoísmo cruel 

E vou por esse mundo 

Sem fé 

 

Mas sei o que me importa 

E quero ter comigo 

O abraço certo 

Dos meus amigos 

 

O Amor é Brega 

(Cazuza) 

 

É verdade, o amor é brega 

Escovando os dentes de manhã 

Na janela 

O amor é brega como o pão saindo da padaria 

E o vestido mal cortado 

Da paraíba 

Baby, love is pop, e pop é brega 

Vamos viver de amor! 

Vamos comer pipoca 

O amor é brega 

Eu quero um 

O amor é brega 

Eu quero um 

 

Como é ridículo chorar 

Como é possível acreditar 

Que o amor é morte 

Que o amor é morte 

Que a paixão existe no centro do mundo 

Que a paixão explode no meio do mundo 

 

O Assassinato da Flor 

(Cazuza) 

 

Toca o interfone 

Eu mando subir 

É alguém com flores e eu já fico a mil 

Morro de dores 

Da dor mais vil 

Mas corro até o elevador pra ser gentil 

 

E à fã sem nome 

Explico: "As flores não se tocam 

Vivem pra si 
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E pros passarinhos e pro vento" 

 

Foi por amor 

O assassinato da flor 

 

Flores são flores 

Vivas num jardim 

Pessoas são boas 

Já nascem assim 

Flores são flores 

Colhidas sem dó 

Por alguém que ama 

E não quer ficar só 

 

De manhã cedinho, o sangue escorre 

Foi por amor 

E o homem bom pratica o ato heróico 

 

Foi por amor 

O assassinato da flor 

 

O Brasil Vai Ensinar o Mundo 

(Cazuza / Renato Ribeiro Nazareth) 

 

No mundo inteiro há tragédias 

E o planeta tá morrendo 

O desespero dos africanos 

A culpa dos americanos 

 

O Brasil vai ensinar o mundo 

A convivência entre as raças preto, branco, judeu, palestino 

Porque aqui não tem rancor 

 

E há um jeitinho pra tudo 

E há um jeitinho pra tudo 

Há um jeitinho pra tudo 

 

O Brasil vai ensinar ao mundo 

A arte de viver sem guerra 

E, apesar de tudo, ser alegre 

Respeitar o seu irmão 

 

O Brasil tem que aprender com o mundo 

E o Brasil vai ensinar ao mundo 

O mundo vai aprender com o Brasil 

O Brasil tem que aprender com o mundo 

 

A ser menos preguiçoso 

A respeitar as leis 

Eles têm que aprender a ser alegres 
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E a conversar mais com Deus 

 

O Tempo Não Para 

(Arnaldo Brandão / Cazuza) 

 

Disparo contra o sol 

Sou forte, sou por acaso 

Minha metralhadora cheia de mágoas 

Eu sou um cara 

Cansado de correr 

Na direção contrária 

Sem pódio de chegada ou beijo de namorada 

Eu sou mais um cara 

 

Mas se você achar 

Que eu tô derrotado 

Saiba que ainda estão rolando os dados 

Porque o tempo, o tempo não para 

 

Dias sim, dias não 

Eu vou sobrevivendo sem um arranhão 

Da caridade de quem me detesta 

 

A tua piscina tá cheia de ratos 

Tuas ideias não correspondem aos fatos 

O tempo não para 

 

Eu vejo o futuro repetir o passado 

Eu vejo um museu de grandes novidades 

O tempo não para 

Não para, não, não para 

 

Eu não tenho data pra comemorar 

Às vezes os meus dias são de par em par 

Procurando agulha num palheiro 

 

Nas noites de frio é melhor nem nascer 

Nas de calor, se escolhe: é matar ou morrer 

E assim nos tornamos brasileiros 

Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro 

Transformam o país inteiro num puteiro 

Pois assim se ganha mais dinheiro 

 

Ombra Mai Fu 

(Cazuza) 

 

Os ignorantes são mais felizes 

Eles não sabem quando vão morrer 

Eu não 

Eu sei que eu tenho um encontro marcado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Brand%C3%A3o
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As pessoas esquecem o que precisam fazer 

Eu não posso me dar esse luxo 

Faço tudo caber nos meus próximos poucos dias 

Todas as ideias que eu teria as pessoas que eu conheceria 

O que eu fosse se ainda fosse cantar 

Estou grávido, mas não posso esperar 

 

O tempo não para e a gente ainda passa correndo 

E eu fiquei aqui, tentando agarrar o que eu puder 

Ando fraco 

Tem um mundo ao redor que a gente nem percebe 

Tô ficando magro e pequeno nas minhas roupas 

Sinto que estou reunindo minhas coisinhas 

Me concentrando 

Se pudesse, guardava tudo numa garrafa e bebia de uma vez 

Penso no que vai ficar de mim 

Eu... Só sei insistir 

 

Onde Todos Estão 

(Cazuza / Mu Carvalho) 

 

A vida não é feia 

É breve e maneira 

Pra gente se perder 

Curar e procurar 

Ir, voltar de novo 

Like a Rolling Stones 

Pro povo, like a Beatle song 

De novo onde todos estão 

Então me dê um alô 

Planos de vida ou canos 

A gente se engana 

Já fazem tantos anos 

Anjos e demônios 

Não vão adivinhar 

O valor dos homens 

Humor do mar 

Melhor furar a onda 

E não parar de contar 

A vida é tão bonita 

É a minha favorita 

É bossa, é nova, é nossa 

Não para de chegar 

Rolando de novo 

Like a Rolling Stone 

Pro povo, like a Beatle song 

De novo onde todos estão 

 

Oriental 
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(Cazuza / Rogério Meanda) 

 

Nunca mais viagens pro Japão 

Nunca mais chicletes e açafrão 

Nunca mais teu corpo de Omo bom 

E o riso de metade de sabão 

 

Mas nada nesse mundo é nunca mais 

E o Sol se põe e a alvorada vem 

Japonesa maquiada em fel 

Teu jogo oriental de mulher má 

 

Você pensa com o coração 

E ama com o cérebro ladrão 

É cultura, é literatura 

A vida não pode ser tão dura 

 

O mundo tá ficando oriental 

O mundo tá ficando marcial 

E o meu coração é um bombom estragado 

Na minha decadência de drogado 

 

Quando eu me tornar oriental 

E o mundo se tornar oriental 

Ninguém vai ter pena de mim 

Do bárbaro sem destino e burro 

 

Nunca mais sushi, televisão 

Nunca mais teu branco de doer 

Doer, japoninha, você dói! 

Sabe lá se eu vou me acostumar 

 

Mas nada nesse mundo é nunca mais 

E o Sol se põe e a alvorada vem 

Você cuidava, baby, de mim tão bem 

E ria por trás, como a enfermeira faz 

 

O mundo tá ficando oriental 

O mundo tá ficando marcial 

E o meu coração é um bombom estragado 

Na minha decadência de drogado 

 

Paz 

(Cazuza) 

 

Paz eu mereço paz 

Na guerra de nervos 

Que você faz 

Paz eu quero paz 

Meu bom rapaz paz 
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No apartamento apertado 

Peço paz 

No coração apertado 

Peço paz 

Peço paz na vida 

Peço paz na morte 

Paz 

 

Perto do Fogo 

(Cazuza / Rita Lee) 

 

Perto do fogo 

Como faziam os hippies 

Perto do fogo 

Como na Idade Média 

Eu quero queimar minha erva 

Eu quero tá perto do fogo 

 

Quando tudo explodir 

Mas não vai explodir nada 

Vão ficar os homens se olhando 

Dizendo: "O momento está chegando" 

2000, é ano 2020 

E não vai mudar nada 

E não vai mudar nada 

 

Perto do fogo 

Eu queria tá perto do fogo 

No umbigo d'um furacão 

E no peito, um gavião 

 

Perto do fogo 

Eu quero tá perto do fogo 

No umbigo de um furacão 

E no peito, um gavião 

 

No coração da cidade 

Descendendo a liberdade 

Eu quero ser uma flor 

Nos teus cabelos de fogo 

Quero estar no poder 

Eu quero estar perto do fogo 

 

Poema 

(Cazuza / Roberto Frejat) 

 

Eu hoje tive um pesadelo 

E levantei atento, a tempo 

Eu acordei com medo 

E procurei no escuro 
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Alguém com o seu carinho 

E lembrei de um tempo 

 

Porque o passado me traz uma lembrança 

Do tempo que eu era criança 

E o medo era motivo de choro 

Desculpa pra um abraço ou um consolo 

 

Hoje eu acordei com medo 

Mas não chorei, nem reclamei abrigo 

Do escuro, eu via o infinito 

Sem presente, passado ou futuro 

Senti um abraço forte, já não era medo 

Era uma coisa sua que ficou em mim 

E que não tem fim 

 

De repente, a gente vê que perdeu 

Ou está perdendo alguma coisa 

Morna e ingênua que vai ficando no caminho 

Que é escuro e frio, mas também bonito porque é iluminado 

Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás 

 

Por Que a Gente é Assim? 

(Cazuza / Roberto Frejat / Ezequiel Neves) 
 

Mais uma dose? 

É claro que eu estou a fim 

A noite nunca tem fim 

Por que que a gente é assim? 

 

Agora fica comigo 

E vê se não desgruda de mim 

Vê se ao menos me engole 

Mas não me mastiga assim 

 

Canibais de nós mesmos 

Antes que a terra nos coma 

Cem gramas, sem dramas 

Por que que a gente é assim? 

 

Mais uma dose? 

É claro que eu tô a fim 

A noite nunca tem fim 

Baby, por que a gente é assim? 

 

Você tem exatamente 

Três mil horas pra parar de me beijar 

Hum, meu bem, você tem tudo, tudo 

Pra me conquistar 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_Neves
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Mas você tem apenas um segundo 

Um segundo pra aprender a me amar 

Você tem a vida inteira, baby, a vida inteira 

Pra me devorar 

Pra me devorar! 

 

Mais uma dose? 

É claro que eu tô a fim 

A noite nunca tem fim 

Por que a gente é assim? 

 

Quando Eu Estiver Cantando 

(Cazuza / João Rebouças) 

 

Tem gente que recebe Deus quando canta 

Tem gente que canta procurando Deus 

Eu sou assim com a minha voz desafinada 

Peço a Deus que me perdoe no camarim 

 

Eu sou assim 

Canto pra me mostrar 

De besta 

Ah, de besta 

 

Quando eu estiver cantando 

Não se aproxime 

Quando eu estiver cantando 

Fique em silêncio 

Quando eu estiver cantando 

Não cante comigo 

 

Porque eu só canto só 

E o meu canto é a minha solidão 

É a minha salvação 

 

Porque o meu canto redime o meu lado mau 

Porque o meu canto é pra quem me ama 

Me ama, me ama 

 

Quando eu estiver cantando 

Não se aproxime 

Quando eu estiver cantando 

Fique em silêncio 

Quando eu estiver cantando 

Não cante comigo 

 

Quando eu estiver cantando 

Fique em silêncio 

 

Porque o meu canto é a minha solidão 
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É a minha salvação 

Porque o meu canto é o que me mantém vivo 

E o que me mantém vivo 

 

Que o Deus Venha 

(Cazuza) 

 

Sou inquieto, áspero 

E desesperançado 

Embora amor dentro de mim eu tenha 

Só que eu não sei usar amor 

Às vezes arranha 

Feito farpa 

 

Se tanto amor dentro de mim 

Eu tenho, mas no entanto 

Continuo inquieto 

É que eu preciso que o Deus venha 

Antes que seja tarde demais 

 

Corro perigo 

Como toda pessoa que vive 

E a única coisa que me espera 

É o inesperado 

 

Mas eu sei 

Que vou ter paz antes da morte 

Que vou experimentar um dia 

O delicado da vida 

Vou aprender 

Como se come e vive 

O gosto da comida 

 

Ritual 

(Roberto Frejat / Cazuza) 

 

Pra que sonhar 

A vida é tão desconhecida e mágica 

Dorme às vezes do teu lado 

Calada 

Calada 

 

Pra que buscar o paraíso 

Se até o poeta fecha o livro 

Sente o perfume de uma flor no lixo 

E fuxica 

Fuxica 

 

Tantas histórias de um grande amor perdido 

Terras perdidas, precipícios 
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Faz sacrifícios, imola mil virgens 

Uma por uma, milhares de dias 

 

Ao mesmo Deus que ensina a prazo 

Ao mais esperto e ao mais otário 

Que o amor na prática é sempre ao contrário 

Que o amor na prática é sempre ao contrário 

 

Ah, pra que chorar 

A vida é bela e cruel, despida 

Tão desprevenida e exata 

Que um dia acaba 

Acaba 

 

Rock da Descerebração 

(Cazuza / Roberto Frejat) 

 

Descerebrem-se, celebrem 

Eu tô aqui pra animar 

Desesperem-se, roubem 

Quem sabe eu possa ajudar? 

Depois, desculpem-se, esqueçam 

Eu volto pra lembrar 

E habituem-se, morram 

Eu que não vou enterrar 

 

E se a pior pessoa da cidade me ajudar 

Viro operário padrão 

Eu e meu patrão 

Que se esconde nos fundos 

Gelado de felicidade 

 

Caguetem-se, solidários 

Antes do interrogatório 

Engrandeçam a mentira 

Deem sentido à vida 

Tenham fé, tenham medo 

Ou usem anestesias 

Uniformes, fantasias 

Vejam que liquidação! 

 

Mas se as suas consciências 

Bondosas dizem: "não!" 

Já é um bom motivo 

Pra gente comemorar o rock 

O rock da descerebração 

O rock da descerebração 

 

Saudade 

(Cazuza) 
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Saudade 

É uma palavra 

Saudade 

Só existe na língua portuguesa 

Saudade de Val vendendo pó na esquina 

Saudade do que nunca vai voltar 

 

E dos amigos que se foram 

Eu hoje estou com saudade 

Na noite quente e no calor 

Que sobe do asfalto 

Saudade quente 

Saudade da roda de cerveja 

Dos amigos da madruga e 

Saudade de nadar no mar 

E um dia ter sido mais puro 

Saudade da primeira namorada 

E namorado também 

Saudade, principalmente 

Da irresponsabilidade 

Saudade, meus amigos 

Daqui a pouco vou estar com vocês. 

 

Seda 

(Cazuza / Lobão) 

 

Agora que a seda 

Transformada em trapos 

Já não me atrapalha movimentos 

E não me apertam sapatos 

Luvas ou cuecas 

E que grito agudo já não encontra eco 

Misturado à luz de outros 

No universo 

Agora que o vento me seca as lágrimas 

Água que é mar no meu corpo 

Sobra sal. 

(Bob Dylan "vocâ está invisível agora, sem segredos...") 

saudade é felicidade abafada 

futura... 

 

Simancol 

(Cazuza) 

 

Eu sou uma pessoa comum 

Que sofre por coisas comuns 

Como qualquer caixa das Casas Sendas 

Que nunca pensou na morte 

E acredita um dia poder ser feliz 
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Materialmente 

 

Só as Mães São Felizes 

(Cazuza / Roberto Frejat) 

 

Você nunca varou 

A Duvivier às 5 

Nem levou um susto Saindo do Val Improviso 

Era quase meio-dia 

No lado escuro da vida 

 

Nunca viu Lou Reed 

"Walking on the wild side" 

Nem Melodia transvirado 

Rezando pelo Estácio 

Nunca viu Allen Ginsberg 

Pagando michê na Alaska 

Nem Rimbaud pelas tantas 

Negociando escravas brancas 

 

Você nunca ouviu falar em maldição 

Nunca viu um milagre 

Nunca chorou sozinha num banheiro sujo 

Nem nunca quis ver a face de Deus 

 

Já frequentei grandes festas 

Nos endereços mais quentes 

Tomei champanhe e cicuta 

Com comentários inteligentes 

Mais tristes que os de uma puta 

No Barbarella às 15 pras 7 

 

Reparou como os velhos 

Vão perdendo a esperança 

Com seus bichinhos de estimação e plantas? 

Já viveram tudo 

E sabem que a vida é bela 

 

Reparou na inocência 

Cruel das criancinhas 

Com seus comentários desconcertantes? 

Adivinham tudo 

E sabem que a vida é bela 

 

Você nunca sonhou 

Ser currada por animais 

Nem transou com cadáveres? 

Nunca traiu teu melhor amigo 

Nem quis comer a tua mãe? 
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Só as mães são felizes... 

 

Só se For a Dois 

(Rogério Meanda / Cazuza) 

 

Aos gurus da Índia 

Aos judeus da Palestina 

Aos índios da América Latina 

E aos brancos da África do Sul 

O mundo é azul 

Qual é a cor do amor? 

O meu sangue é negro, branco 

Amarelo e vermelho 

 

Aos pernambucanos 

E aos cubanos de Miami 

Aos americanos russos 

Armando seus planos 

 

Ao povo da China 

E ao que a história ensina 

Aos jogos, aos dados 

Que inventaram a humanidade 

 

As possibilidades de felicidade 

São egoístas, meu amor 

Viver a liberdade, amar de verdade 

Só se for a dois 

(Só a dois) 

 

Aos filhos de Ghandi 

Morrendo de fome 

Aos filhos de Cristo 

Cada vez mais ricos 

 

O beijo do soldado em sua namorada 

Seja pra onde for 

Depois da grande noite 

Vai esconder a cor das flores 

E mostrar a dor 

(A dor) 

 

Suicídio 

(Cazuza) 

 

Baby, a vida já não tem sentido 

Eu ando meio esquecido 

Meio metido 

 

Baby a vida já não faz falta 
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A chuva está rala 

E o sol aparece entre as nuvens 

A minha voz tá rouca 

E minha ideologia louca 

 

Eu ando meio pirado 

Pensando em suicídio 

Eu ando meio tarado 

E virado 

 

Baby, me salva 

Não me deixa 

Me salva 

Por favor 

Por favor 

 

Que não seja por engano 

Mas por vingança 

Que você se esconde 

De baixo do pano 

 

Eu ando meio pirado 

Pensando em suicídio 

Eu ando meio tarado 

E virado 

 

Tarde Branca 

(Cazuza) 

 

Nessa tarde branca 

Eu quero me cobrir de sonho 

Branco morno 

Nessa tarde em que vejo a vida da janela 

E que a luz do sol não alcança meu rosto 

E que dúvida se transforma em paz 

E que um balanço sem ritmo 

Me leva de um canto a outro da casa 

Só quero no corpo um gosto simples 

De se sentir acordado. 

 

Tudo é Amor 

(Cazuza / Laura Finocchiaro) 

 

Um homem pode se afobar 

E pegar o caminho errado 

Homem que é homem volta atrás 

Mas não se arrepende de nada 

Sabe que a vida é pra lutar 

Contra um dragão invisível 

Que mata os sonhos mais banais 
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Que acha que é tudo impossível 

 

Um homem que veio do pó 

É o que transforma o pó em ouro 

Um homem foi criado só 

Mas vive em função do outro 

Na natureza onde ele é rei 

No universo onde não é nada 

Na incerteza e no prazer 

Na ilusão de ser amado 

 

Tudo é amor 

Mesmo se for por carma 

Tudo é amor 

Pretensão descarada 

 

Um homem nasce pra cagar 

Nas regras desse paraíso 

Um homem deve procurar 

A fruta que foi proibida 

No meio dessa multidão 

Na escuridão e na agonia 

Poder chamar alguém de irmão 

E ter um sono bem tranquilo 

 

Tudo é amor 

Mesmo se for por carma 

Tudo é amor 

Pretensão descarada 

 

Um homem nasce pra brincar 

E não pra esculhambar a vida 

Um homem nasce pra curar 

E cutucar a ferida 

Mesmo se for pra transformar 

Num inferno um céu conformista 

Mesmo se for pra guerrear 

Escolha as armas mais bonitas 

 

Um Dia na Vida 

(Cazuza / Maurício Barros) 

 

Não existe nada vivo 

Dentro desse quarto 

Todo dia eu pego o medo 

Meço, mato e guardo 

Num cansaço calmo de sobreviver 

Cantar pra subir 

Descer e dar uma banda 

 



113 
 

Um dia na vida vale 

Você vem 

Você tem 

 

Um dia na vida vale pra comemorar 

O nosso encontro em nenhum lugar 

Pra que escrever poesias num papel higiênico 

Depois se limpar com as tristezas de sempre 

 

Um dia na vida 

Outro fósforo, outro sol 

"A vida é um piscar de olhos 

E o amor, um alô e um tchau" 

 

Um dia na vida passa de carona na esquina 

Um dia na vida vale qualquer tentativa 

 

Um Trem Para as Estrelas 

(Gilberto Gil / Cazuza) 

 

São 7 horas da manhã 

Vejo Cristo da janela 

O sol já apagou sua luz 

E o povo lá embaixo espera 

Nas filas dos pontos de ônibus 

Procurando aonde ir 

São todos seus cicerones 

Correm pra não desistir 

Dos seus salários de fome 

É a esperança que eles têm 

Neste filme como extras 

Todos querem se dar bem 

 

Num trem pras estrelas 

Depois dos navios negreiros 

Outras correntezas 

 

Estranho o teu Cristo, Rio 

Que olha tão longe, além 

Com os braços sempre abertos 

Mas sem proteger ninguém 

Eu vou forrar as paredes 

Do meu quarto de miséria 

Com manchetes de jornal 

Pra ver que não é nada sério 

Eu vou dar o meu desprezo 

Pra você que me ensinou 

Que a tristeza é uma maneira 

Da gente se salvar depois 
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Num trem pras estrelas 

Depois dos navios negreiros 

Outras correntezas 

 

Vovó Alice 

(Cazuza) 

 

Você foi embora 

Deixou vazia a casa 

O riso num álbum de fotografias 

E aquela imagem de Santa Rita... 

E eu fiquei lá fora 

Brincando de cidade deserta 

Chupando manga 

Pedindo um beijo... 

E agora é a velha história 

Você virou saudade 

Daqueles tempos da carochinha 

Daquela vida que eu inventei 

Daquela reza que decorei 

Agora eu vou vivendo 

No mundo sem sonho ou lenda 

E só de noite quando eu me lembro 

Eu sinto um troço no meu peito 

 

E durmo... 

 

Seu neto 

 

 

48 LETRAS SELECIONADAS DO REPERTÓRIO DE RENATO RUSSO: 

 

 

1º de Julho 

(Renato Russo) 

 

Eu vejo que aprendi 

O quanto te ensinei 

E nos teus braços que ele vai saber 

Não há por que voltar 

Não penso em te seguir 

Não quero mais a tua insensatez 

O que fazes sem pensar aprendeste do olhar 

E das palavras que guardei pra ti 

Não penso em me vingar 

Não sou assim 

A tua insegurança era por mim 

Não basta um compromisso, 

Vale mais o coração 

Já que não me entendes, não me julgue 



115 
 

Não me tente 

O que sabes fazer agora 

Veio tudo de nossas horas 

Eu não minto, eu não sou assim 

Ninguém sabia e ninguém viu 

Que eu estava a teu lado então 

Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher 

Minha mãe e minha filha, 

Minha irmã, minha menina 

Mas sou minha, só minha e não de quem quiser 

Sou Deus, tua Deusa, meu amor 

Alguma coisa aconteceu 

Do ventre nasce um novo coração 

Não penso em me vingar (nã nã nã não) 

Não sou assim 

A tua insegurança era por mim 

Não basta o compromisso 

Vale mais o coração 

Ninguém sabia e ninguém viu 

Que eu estava ao teu lado então 

Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher 

Sou minha mãe e minha filha, 

Minha irmã, minha menina 

Mas sou minha, só minha e não de quem quiser 

Sou Deus, tua deusa, meu amor 

Baby, baby, baby, baby 

Yeah! 

O que fazes por sonhar 

É o mundo que virá, pra ti. para mim... 

Vamos descobrir o mundo juntos, baby 

Quero aprender com o teu pequeno grande coração 

Meu amor, meu amor... 

 

1965 – Duas Tribos 

(Renato Russo) 

 

Vou passar 

Quero ver 

Volta aqui 

Vem você 

Como foi 

Nem sentiu 

Se era falso 

Ou fevereiro 

Temos paz 

Temos tempo 

Chegou a hora 

E agora é aqui. 

Cortaram meus braços 

Cortaram minhas mãos 
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Cortaram minhas pernas 

Num dia de verão 

Num dia de verão 

Num dia de verão 

Podia ser meu pai 

Podia ser meu irmão 

Não se esqueça 

Temos sorte 

E agora é aqui 

Quando querem transformar 

Dignidade em doença 

Quando querem transformar 

Inteligência em traição 

Quando querem transformar 

Estupidez em recompensa 

Quando querem transformar 

Esperança em maldição: 

É o bem contra o mal 

E você de que lado está? 

Estou do lado do bem 

E você de que lado está? 

Estou do lado do bem. 

Com a luz e com os anjos 

Mataram um menino 

Tinha arma de verdade 

Tinha arma nenhuma 

Tinha arma de brinquedo 

Eu tenho autorama 

Eu tenho Hanna-Barbera 

Eu tenho pera, uva e maçã 

Eu tenho Guanabara 

E modelos Revell 

O Brasil é o país do futuro 

O Brasil é o país do futuro 

O Brasil é o país do futuro 

O Brasil é o país 

Em toda e qualquer situação 

Eu quero tudo pra cima 

Pra cima 

Pra cima 

 

A Canção do Senhor da Guerra 

(Renato Russo) 

 

Existe alguém 

Esperando por você 

Que vai comprar 

A sua juventude 

E convencê-lo a vencer... 
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Mais uma guerra sem razão 

Já são tantas as crianças 

Com armas na mão 

Mas explicam novamente 

Que a guerra gera empregos 

Aumenta a produção... 

 

Uma guerra sempre avança 

A tecnologia 

Mesmo sendo guerra santa 

Quente, morna ou fria 

Prá que exportar comida? 

Se as armas dão mais lucros 

Na exportação... 

 

Existe alguém 

Que está contando com você 

Prá lutar em seu lugar 

Já que nessa guerra 

Não é ele quem vai morrer... 

 

E quando longe de casa 

Ferido e com frio 

O inimigo você espera 

Ele estará com outros velhos 

Inventando 

Novos jogos de guerra... 

 

Que belíssimas cenas 

De destruição 

Não teremos mais problemas 

Com a superpopulação... 

 

Veja que uniforme lindo 

Fizemos prá você 

Lembre-se sempre 

Que Deus está 

Do lado de quem vai vencer... 

 

Existe alguém 

Que está contando com você 

Prá lutar em seu lugar 

Já que nessa guerra 

Não é ele quem vai morrer... 

 

E quando longe de casa 

Ferido e com frio 

O inimigo você espera 

Ele estará com outros velhos 

Inventando 
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Novos jogos de guerra... 

 

Que belíssimas cenas 

De destruição 

Não teremos mais problemas 

Com a superpopulação... 

 

Veja que uniforme lindo 

Fizemos prá você 

Lembre-se sempre 

Que Deus está 

Do lado de quem vai vencer... 

 

O senhor da guerra 

Não gosta de crianças... 

 

A Fonte 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

O que há de errado comigo 

Não consigo encontrar abrigo 

Meu país é campo inimigo 

E você finge que vê, mas não vê 

 

Lave suas mãos que é à sua porta que irão bater 

Mas antes você verá seus pequenos filhos 

Trazendo novidades 

 

Quantas crianças foram mortas dessa vez? 

Não faça com os outros o que você não quer 

Que seja feito com você 

Você finge não ver 

E isso dá câncer 

 

Não sei mais do que sou capaz 

Esperança, teus lençóis têm cheiro de doença 

E veja que da fonte sou os quilômetros adiante 

 

Celebro todo dia 

Minha vida e meus amigos 

Eu acredito em mim 

E continuo limpo 

 

Você acha que sabe 

Mas você não vê que a maldade é prejuízo 

O que há de errado comigo? 

Eu não sei nada e continuo limpo 

 

Ao lado do cipreste branco 

À esquerda da entrada do inferno 
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Está a fonte do esquecimento 

Vou mais além, não bebo dessa água 

Chego ao lago da memória 

Que tem água pura e fresca 

E digo aos guardiões da entrada 

- Sou filho da Terra e do céu. 

 

Dai-me de beber, que tenho uma sede sem fim 

Olhe nos meus olhos, sou o homem-tocha 

Me tira essa vergonha, me liberta dessa culpa 

Me arranca esse ódio, me livra desse medo 

 

Olhe nos meus olhos, sou o homem-tocha 

E esta é uma canção de amor 

E esta é uma canção de amor 

 

A Montanha Mágica 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Sou meu próprio líder, ando em círculos 

Me equilibro entre dias e noites 

Minha vida toda espera algo de mim 

Meio-sorriso, meia-lua, toda tarde 

 

Minha papoula da Índia 

Minha flor da Tailândia 

És o que tenho de suave 

E me fazes tão mal 

 

Ficou logo o que tinha ido embora 

Estou só um pouco cansado 

Não sei se isto termina logo 

Meu joelho dói 

E não há nada a fazer agora 

 

Para que servem os anjos? 

A felicidade mora aqui comigo até segunda ordem 

Um outro agora vive minha vida 

Sei o que ele sonha, pensa e sente 

Não é coincidência a minha indiferença 

Sou uma cópia do que faço 

O que temos é o que nos resta 

E estamos querendo demais 

 

Minha papoula da Índia 

Minha flor da Tailândia 

És o que tenho de suave 

E me fazes tão mal 

 

Existe um descontrole, que corrompe e cresce 
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Pode até ser, mas estou pronto pra mais uma 

O que é que desvirtua e ensina? 

O que fizemos de nossas próprias vidas 

 

O mecanismo da amizade 

A matemática dos amantes 

Agora só artesanato 

O resto são escombros 

 

Mas é claro que não vamos lhe fazer mal 

Nem é por isso que estamos aqui 

Cada criança com seu próprio canivete 

Cada líder com seu próprio 38 

 

Minha papoula da Índia 

Minha flor da Tailândia 

 

Chega, vou mudar a minha vida 

Deixa o copo encher até a borda 

Que eu quero um dia de sol 

Num copo d'água 

 

A Tempestade 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Será que eu sou capaz 

De enfrentar o teu amor 

Que me traz insegurança 

E verdade demais? 

Será que eu sou capaz? 

 

Veja bem quem eu sou 

Com teu amor eu quero que sintas dor 

Eu quero ver-te em sangue e ser teu credor 

Veja bem quem eu sou 

 

Trouxe flores mortas pra ti 

Quero rasgar-te e ver o sangue manchar 

Toda a pureza que vem do teu olhar 

Eu não sei mais sentir 

 

A Via Láctea 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Quando tudo está perdido 

Sempre existe um caminho 

Quando tudo está perdido 

Sempre existe uma luz 

 

Mas não me diga isso 
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Hoje a tristeza 

Não é passageira 

Hoje fiquei com febre 

A tarde inteira 

E quando chegar a noite 

Cada estrela 

Parecerá uma lágrima 

 

Queria ser como os outros 

E rir das desgraças da vida 

Ou fingir estar sempre bem 

Ver a leveza 

Das coisas com humor 

 

Mas não me diga isso 

 

É só hoje e isso passa 

Só me deixe aqui quieto 

Isso passa 

Amanhã é um outro dia 

Não é? 

 

Eu nem sei por que 

Me sinto assim 

Vem de repente um anjo 

Triste perto de mim 

 

E essa febre que não passa 

E meu sorriso sem graça 

Não me dê atenção 

Mas obrigado 

Por pensar em mim 

 

Quando tudo está perdido 

Sempre existe uma luz 

Quando tudo está perdido 

Sempre existe um caminho 

 

Quando tudo está perdido 

Eu me sinto tão sozinho 

Quando tudo está perdido 

Não quero mais ser 

Quem eu sou 

 

Mas não me diga isso 

Não me dê atenção 

E obrigado 

Por pensar em mim 
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Não me diga isso 

Não me dê atenção 

E obrigado 

Por pensar em mim 

 

Aloha 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Será que ninguém vê 

O caos em que vivemos? 

Os jovens são tão jovens 

E fica tudo por isso mesmo 

A juventude é rica, a juventude é pobre 

A juventude sofre e ninguém parece perceber 

Eu tenho um coração 

Eu tenho ideais 

Eu gosto de cinema 

E de coisas naturais 

E penso sempre em sexo, oh yeah! 

Todo adulto tem inveja, todo adulto tem inveja 

Todo adulto tem inveja dos mais jovens 

A juventude está sozinha 

Não há ninguém para ajudar 

A explicar por que é que o mundo 

É este desastre que aí está 

Eu não sei, eu não sei 

Dizem que eu não sei nada 

Dizem que eu não tenho opinião 

Me compram, me vendem, me estragam 

E é tudo mentira, me deixam na mão 

Não me deixam fazer nada 

E a culpa é sempre minha, oh yeah! 

E meus amigos parecem ter medo 

De quem fala o que sentiu 

De quem pensa diferente 

Nos querem todos iguais 

Assim é bem mais fácil nos controlar 

E mentir, mentir, mentir 

E matar, matar, matar 

O que eu tenho de melhor: minha esperança 

Que se faça o sacrifício 

Que cresçam logo as crianças. 

 

Angra dos Reis 

(Renato Russo / Renato Rocha / Marcelo Bonfá) 

 

Deixa, se fosse sempre assim 

Quente, deita aqui perto de mim 

Tem dias que tudo está em paz 

E agora os dias são iguais 
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Se fosse só sentir saudade 

Mas tem sempre algo mais 

Seja como for 

É uma dor que dói no peito 

Pode rir agora 

Que estou sozinho 

Mas não venha me roubar 

 

Vamos brincar perto da usina 

Deixa pra lá 

A Angra é dos Reis 

Por que se explicar 

Se não existe perigo 

 

Senti teu coração perfeito 

Batendo à toa e isso dói 

Seja como for 

É uma dor que dói no peito 

Pode rir agora 

Que estou sozinho 

Mas não venha me roubar 

Uh! Uh! Uh! Uh! 

 

Vai ver que não é nada disso 

Vai ver que já não sei quem sou 

Vai ver que nunca fui o mesmo 

A culpa é toda sua e nunca foi 

 

Mesmo se as estrelas 

Começassem a cair 

E a luz queimasse tudo ao redor 

E fosse o fim chegando cedo 

Você visse o nosso corpo 

Em chamas! 

Deixa pra lá 

 

Quando as estrelas 

Começarem a cair 

Me diz, me diz 

Pr'onde é 

Que a gente vai fugir? 

 

Boomerang Blues 

(Renato Russo) 

 

Tudo o que você faz 

Um dia volta pra você 

Tudo o que você faz 

Um dia volta pra você 
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E se você fizer o mal 

Com o mal mais tarde você vai ter de viver 

 

Não me entregue o seu ódio 

Sua crise existencial 

Preliminares não me atingem 

O que interessa é o final 

E não me venha com problemas 

Sinta sozinho o seu mal 

 

Por que tentar sentir demais? 

E você só me usou 

Eu tentava ajudar 

E você só me queimou 

Mas é errando que se aprende 

Minha boa vontade se esgotou 

 

Os aborígenes na Austrália 

Com o boomerang vão caçar 

O boomerang vai e volta 

E só fica quando consegue acertar 

E eu sou como um boomerang 

Quando eu acerto é pra matar 

 

Como um boomerang tudo vai voltar 

E a ferida que você me fez é em você que vai sangrar 

Eu tenho cicatrizes 

Mas eu não me importo não 

Melhor do que a sua ferida aberta 

E o sangue ruim do seu coração 

 

Eu só não entendo como fui cair 

Dentro da sua teia e não tentei fugir 

Me sinto mal lembrando o que aconteceu 

Você tentou roubar 

Mas o boomerang agora é meu. 

 

Clarisse 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Estou cansado de ser vilipendiado, incompreendido e descartado 

Quem diz que me entende nunca quis saber 

 

Aquele menino foi internado numa clínica 

Dizem que por falta de atenção dos amigos, das lembranças 

Dos sonhos que se configuram tristes e inertes 

Como uma ampulheta imóvel, não se mexe, não se move, não trabalha 

 

E Clarisse está trancada no banheiro 

E faz marcas no seu corpo com seu pequeno canivete 
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Deitada no canto, seus tornozelos sangram 

E a dor é menor do que parece 

Quando ela se corta ela se esquece 

Que é impossível ter da vida calma e força 

 

Viver em dor, o que ninguém entende 

Tentar ser forte a todo e cada amanhecer 

Uma de suas amigas já se foi 

Quando mais uma ocorrência policial 

Ninguém entende, não me olhe assim 

Com este semblante de bom-samaritano 

Cumprindo o seu dever, como se eu fosse doente 

Como se toda essa dor fosse diferente, ou inexistente 

 

Nada existe pra mim, não tente 

Você não sabe e não entende 

 

E quando os antidepressivos e os calmantes não fazem mais efeito 

Clarisse sabe que a loucura está presente 

E sente a essência estranha do que é a morte 

Mas esse vazio ela conhece muito bem 

 

De quando em quando é um novo tratamento 

Mas o mundo continua sempre o mesmo 

O medo de voltar pra casa à noite 

Os homens que se esfregam nojentos 

No caminho de ida e volta da escola 

 

A falta de esperança e o tormento 

De saber que nada é justo e pouco é certo 

E que estamos destruindo o futuro 

E que a maldade anda sempre aqui por perto 

 

A violência e a injustiça que existe 

Contra todas as meninas e mulheres 

Um mundo onde a verdade é o avesso 

E a alegria já não tem mais endereço 

 

Clarisse está trancada no seu quarto 

Com seus discos e seus livros, seu cansaço 

Eu sou um pássaro 

Me trancam na gaiola 

E esperam que eu cante como antes 

Eu sou um pássaro 

Me trancam na gaiola 

Mas um dia eu consigo existir e vou voar pelo caminho mais bonito 

Clarisse só tem 14 anos 

 

Comédia Romântica 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 
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Acho que só agora eu começo a perceber 

Tudo o que você me disse 

Pelo menos o que lembro que aprendi com você 

Está realmente certo. 

Bem mais certo do que eu queria acreditar 

Você gosta mesmo de mim 

Se arriscando a me perder assim 

Ao me explicar o que eu não quero ouvir. 

Ainda não estou pronto pra saber a verdade 

Ou não estava até uma estação atrás. 

Acho que só agora eu começo a ver 

Que tudo que você me disse 

É o que você gostaria que tivessem dito pra você 

Se o tempo pudesse voltar dessa vez. 

Sou eu mesmo e serei eu mesmo então 

E não há nada de errado comigo, não 

Não, não, não 

Não preciso de modelos 

Não preciso de heróis 

Eu tenho meus amigos 

E quando a vida dói 

Eu tento me concentrar 

Num caminho fácil 

Sou eu mesmo e serei eu mesmo então 

E eu queria que o tempo 

Pudesse voltar dessa vez 

Oh, yeah 

 

Depois do Começo 

(Renato Russo) 

 

Vamos deixar as janelas abertas 

E deixar o equilíbrio ir embora 

Cair como um saxofone na calçada 

Amarrar um fio de cobre no pescoço 

Acender o intervalo pelo filtro 

Usar um extintor como lençol 

Jogar pólo-aquático na cama 

Ficar deslizando pelo teto 

 

Da nossa casa cega e medieval 

Cantar canções em línguas estranhas 

Retalhar as cortinas desarmadas 

Com a faca surda que a fé sujou 

Desarmar os brinquedos indecentes 

E a indecência pura dos retratos no salão 

Vamos beber livros e mastigar tapetes 

Catar pontas de cigarros nas paredes 
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Abrir a geladeira e deixar o vento sair 

Cuspir um dia qualquer no futuro 

De quem já desapareceu 

Deus, Deus, somos todos ateus 

Vamos cortar os cabelos do príncipe 

E entregá-los a um deus plebeu 

 

E depois do começo 

O que vier vai começar a ser o fim 

 

E depois do começo 

O que vier vai começar a ser 

 

Dezesseis 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

João Roberto era o maioral 

O nosso Johnny era um cara legal 

 

Ele tinha um Opala metálico azul 

Era o rei dos pegas na Asa Sul 

E em todo lugar 

 

Quando ele pegava no violão 

Conquistava as meninas 

E quem mais quisesse ter 

Sabia tudo da Janis 

Do Led Zeppelin, dos Beatles e dos Rolling Stones 

 

Mas de uns tempos pra cá 

Meio que sem querer 

Alguma coisa aconteceu 

 

Johnny andava meio quieto demais 

Só que quase ninguém percebeu 

 

Johnny estava com um sorriso estranho 

Quando marcou um super pega no fim de semana 

Não vai ser no CASEB 

Nem no Lago Norte, nem na UnB 

 

As máquinas prontas 

Um ronco de motor 

A cidade inteira se movimentou 

 

E Johnny disse: 

"- Eu vou pra curva do Diabo, em Sobradinho, e vocês?" 

 

E os motores saíram ligados a mil 

Pra estrada da morte o maior pega que existiu 
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Só deu para ouvir, foi aquela explosão 

E os pedaços do Opala azul de Johnny pelo chão 

 

No dia seguinte, falou o diretor: 

" O aluno John Roberto não está mais entre nós 

Ele só tinha dezesseis 

Que isso sirva de aviso pra vocês" 

 

E na saída da aula, foi estranho e bonito 

Todo o mundo cantando baixinho: 

 

Strawberry Fields Forever 

Strawberry Fields Forever 

 

E até hoje, quem se lembra 

Diz que não foi o caminhão 

Nem a curva fatal 

E nem a explosão 

 

Johnny era fera demais 

Pra vacilar assim 

E o que dizem que foi tudo 

Por causa de um coração partido 

 

Um coração 

 

Bye, bye bye Johnny 

Johnny, bye, bye 

Bye, bye Johnny 

 

Esperando por Mim 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Acho que você não percebeu 

Que o meu sorriso era sincero 

Sou tão cínico às vezes 

O tempo todo 

Estou tentando me defender 

Digam o que disserem 

O mal do século é a solidão 

Cada um de nós imerso em sua própria arrogância 

Esperando por um pouco de afeição 

Hoje não estava nada bem 

Mas a tempestade me distrai 

Gosto dos pingos de chuva 

Dos relâmpagos e dos trovões 

Hoje à tarde foi um dia bom 

Saí pra caminhar com meu pai 

Conversamos sobre coisas da vida 

E tivemos um momento de paz 
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É de noite que tudo faz sentido 

No silêncio eu não ouço meus gritos 

E o que disserem 

Meu pai sempre esteve esperando por mim 

E o que disserem 

Minha mãe sempre esteve esperando por mim 

E o que disserem 

Meus verdadeiros amigos sempre esperaram por mim 

E o que disserem 

Agora meu filho espera por mim 

Estamos vivendo 

E o que disserem os nossos dias serão para sempre. 

 

Faroeste Cabloco 

(Renato Russo) 

 

Não tinha medo o tal João de Santo Cristo 

Era o que todos diziam quando ele se perdeu 

Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda 

Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu 

 

Quando criança só pensava em ser bandido 

Ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu 

Era o terror da cercania onde morava 

E na escola até o professor com ele aprendeu 

 

Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro 

Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar 

Sentia mesmo que era mesmo diferente 

Sentia que aquilo ali não era o seu lugar 

 

Ele queria sair para ver o mar 

E as coisas que ele via na televisão 

Juntou dinheiro para poder viajar 

De escolha própria, escolheu a solidão 

 

Comia todas as menininhas da cidade 

De tanto brincar de médico, aos doze era professor 

Aos quinze, foi mandado pro reformatório 

Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror 

 

Não entendia como a vida funcionava 

Discriminação por causa da sua classe e sua cor 

Ficou cansado de tentar achar resposta 

E comprou uma passagem, foi direto a Salvador 

 

E lá chegando foi tomar um cafezinho 

E encontrou um boiadeiro com quem foi falar 

E o boiadeiro tinha uma passagem e ia perder a viagem 

Mas João foi lhe salvar 
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Dizia ele: "Estou indo pra Brasília 

Neste país lugar melhor não há 

Tô precisando visitar a minha filha 

Eu fico aqui e você vai no meu lugar" 

 

E João aceitou sua proposta 

E num ônibus entrou no Planalto Central 

Ele ficou bestificado com a cidade 

Saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal 

 

"Meu Deus, mas que cidade linda, 

No Ano-Novo eu começo a trabalhar" 

Cortar madeira, aprendiz de carpinteiro 

Ganhava cem mil por mês em Taguatinga 

 

Na sexta-feira ia pra zona da cidade 

Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador 

E conhecia muita gente interessante 

Até um neto bastardo do seu bisavô 

 

Um peruano que vivia na Bolívia 

E muitas coisas trazia de lá 

Seu nome era Pablo e ele dizia 

Que um negócio ele ia começar 

 

E Santo Cristo até a morte trabalhava 

Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar 

E ouvia às sete horas o noticiário 

Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar 

 

Mas ele não queria mais conversa 

E decidiu que, como Pablo, ele ia se virar 

Elaborou mais uma vez seu plano santo 

E sem ser crucificado, a plantação foi começar 

 

Logo logo os maluco da cidade souberam da novidade 

"Tem bagulho bom ai!" 

E João de Santo Cristo ficou rico 

E acabou com todos os traficantes dali 

 

Fez amigos, frequentava a Asa Norte 

E ia pra festa de rock, pra se libertar 

Mas de repente 

Sob uma má influência dos boyzinho da cidade 

Começou a roubar 

 

Já no primeiro roubo ele dançou 

E pro inferno ele foi pela primeira vez 

Violência e estupro do seu corpo 
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"Vocês vão ver, eu vou pegar vocês" 

 

Agora o Santo Cristo era bandido 

Destemido e temido no Distrito Federal 

Não tinha nenhum medo de polícia 

Capitão ou traficante, playboy ou general 

 

Foi quando conheceu uma menina 

E de todos os seus pecados ele se arrependeu 

Maria Lúcia era uma menina linda 

E o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu 

 

Ele dizia que queria se casar 

E carpinteiro ele voltou a ser 

"Maria Lúcia pra sempre vou te amar 

E um filho com você eu quero ter" 

 

O tempo passa e um dia vem na porta 

Um senhor de alta classe com dinheiro na mão 

E ele faz uma proposta indecorosa 

E diz que espera uma resposta, uma resposta do João 

 

"Não boto bomba em banca de jornal 

Nem em colégio de criança isso eu não faço não 

E não protejo general de dez estrelas 

Que fica atrás da mesa com o cu na mão 

 

E é melhor senhor sair da minha casa 

Nunca brinques com um Peixes de ascendente Escorpião" 

Mas antes de sair, com ódio no olhar, o velho disse 

"Você perdeu sua vida, meu irmão" 

 

"Você perdeu a sua vida meu irmão 

Você perdeu a sua vida meu irmão 

Essas palavras vão entrar no coração 

Eu vou sofrer as consequências como um cão" 

 

Não é que o Santo Cristo estava certo 

Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar 

Se embebedou e no meio da bebedeira 

Descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar 

 

Falou com Pablo que queria um parceiro 

E também tinha dinheiro e queria se armar 

Pablo trazia o contrabando da Bolívia 

E Santo Cristo revendia em Planaltina 

 

Mas acontece que um tal de Jeremias 

Traficante de renome, apareceu por lá 

Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo 
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E decidiu que, com João ele ia acabar 

 

Mas Pablo trouxe uma Winchester-22 

E Santo Cristo já sabia atirar 

E decidiu usar a arma só depois 

Que Jeremias começasse a brigar 

 

Jeremias, maconheiro sem-vergonha 

Organizou a Rockonha e fez todo mundo dançar 

Desvirginava mocinhas inocentes 

Se dizia que era crente mas não sabia rezar 

 

E Santo Cristo há muito não ia pra casa 

E a saudade começou a apertar 

"Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia 

Já tá em tempo de a gente se casar" 

 

Chegando em casa então ele chorou 

E pro inferno ele foi pela segunda vez 

Com Maria Lúcia Jeremias se casou 

E um filho nela ele fez 

 

Santo Cristo era só ódio por dentro 

E então o Jeremias pra um duelo ele chamou 

"Amanhã às duas horas na Ceilândia 

Em frente ao lote 14, é pra lá que eu vou 

 

E você pode escolher as suas armas 

Que eu acabo mesmo com você, seu porco traidor 

E mato também Maria Lúcia 

Aquela menina falsa pra quem jurei o meu amor" 

 

E o Santo Cristo não sabia o que fazer 

Quando viu o repórter da televisão 

Que deu notícia do duelo na TV 

Dizendo a hora e o local e a razão 

 

No sábado então, às duas horas 

Todo o povo sem demora foi lá só para assistir 

Um homem que atirava pelas costas 

E acertou o Santo Cristo começou a sorrir 

 

Sentindo o sangue na garganta 

João olhou pras bandeirinhas e pro povo a aplaudir 

E olhou pro sorveteiro e pras câmeras e 

A gente da TV que filmava tudo ali 

 

E se lembrou de quando era uma criança 

E de tudo o que vivera até ali 

E decidiu entrar de vez naquela dança 
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"Se a via-crúcis virou circo, estou aqui" 

 

E nisso o sol cegou seus olhos 

E então Maria Lúcia ele reconheceu 

Ela trazia a Winchester-22 

A arma que seu primo Pablo lhe deu 

 

"Jeremias, eu sou homem. coisa que você não é 

E não atiro pelas costas não 

Olha pra cá filha da puta, sem vergonha 

Dá uma olhada no meu sangue e vem sentir o teu perdão" 

 

E Santo Cristo com a Winchester-22 

Deu cinco tiros no bandido traidor 

Maria Lúcia se arrependeu depois 

E morreu junto com João, seu protetor 

 

E o povo declarava que João de Santo Cristo 

Era santo porque sabia morrer 

E a alta burguesia da cidade 

Não acreditou na história que eles viram na TV 

 

E João não conseguiu o que queria 

Quando veio pra Brasília, com o diabo ter 

Ele queria era falar pro presidente 

Pra ajudar toda essa gente que só faz 

 

Sofrer 

 

Fátima 

(Flávio Lemos / Renato Russo) 

 

Vocês esperam uma intervenção divina 

Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês 

Vocês se perdem no meio de tanto medo 

De não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender 

E vocês armam seus esquemas ilusórios 

Continuam só fingindo que o mundo ninguém fez 

Mas acontece que tudo tem começo 

E se começa um dia acaba, eu tenho pena de vocês 

E as ameaças de ataque nuclear 

Bombas de nêutrons não foi Deus quem fez 

Alguém, alguém um dia vai se vingar 

Vocês são vermes, pensam que são reis 

Não quero ser como vocês 

Eu não preciso mais, mais mais mais 

Eu já sei o que eu tenho que saber 

E agora tanto faz 

Três crianças sem dinheiro e sem moral 

Não ouviram a voz suave que era uma lágrima 
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E se esqueceram de avisar pra todo mundo 

Ela talvez tivesse um nome e era Fátima 

E de repente o vinho virou água 

E a ferida não cicatrizou 

E o limpo se sujou 

E no terceiro dia ninguém ressuscitou 

E no terceiro dia ninguém ressuscitou 

E no terceiro dia ninguém ressuscitou 

 

Feedback Song For a Dying Friend 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Soothe the young man's sweating forehead 

Touch the naked stem held hidden there 

Safe in such dark hayseed wired nest 

Then his light brown eyes are quick 

Once touch is what he thought was grip 

 

Tis not his hands those there but mine 

And safe,my hands do seek to gain 

All knowledge of my master's manly rain 

The scented taste that stills my tongue 

Is wrong that is set but not undone 

 

His fiery eyes can slash my savage skin 

 

And force all seriousness away 

 

He wades in close waters 

Deep sleep alters his senses 

I must obey my only rival 

 

He will command our twin revival 

The same insane sustain again 

(The two of us so close to our own hearts) 

I silence and wrote 

This awe of coincidence 

 

(Tradução de Millôr Fernandes) 

 

Alisa a testa suada do rapaz 

Toca o talo nu ali escondido 

Protegido nesse ninho farpado sombrio da semente 

Então seus olhos castanhos ficam vivos 

Antes afago pensava ele era domínio 

Essas aí não são suas mãos são as minhas 

E seguras, minhas mãos buscam se impor 

Todo conhecimento do jorro viril do meu senhor 

O gosto perfumado que retém minha língua 

É engano instalado e não desfeito 
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Seus olhos chispantes podem retalhar minha pele bárbara 

Forçar toda gravidade a ir embora. 

Ele vadeia em águas fechadas 

Sono profundo altera seus sentidos. 

A meu único rival eu devo obedecer 

Vai comandar nosso duplo renascer. 

O mesmo 

Insano 

Sustenta 

Outra vez. 

(Os dois juntos junto de nossos próprios corações.) 

Calei e escrevi 

Isto em reverência 

Pela coincidência. 

 

Há Tempos 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Parece cocaína 

Mas é só tristeza 

Talvez tua cidade 

Muitos temores nascem 

Do cansaço e da solidão 

Descompasso, desperdício 

Herdeiros são agora 

Da virtude que perdemos 

 

Há tempos tive um sonho 

Não me lembro, não me lembro 

 

Tua tristeza é tão exata 

E hoje o dia é tão bonito 

Já estamos acostumados 

A não termos mais nem isso 

 

Os sonhos vêm e os sonhos vão 

E o resto é imperfeito 

 

Dissestes que se tua voz 

Tivesse força igual 

À imensa dor que sentes 

Teu grito acordaria 

Não só a tua casa 

Mas a vizinhança inteira 

 

E há tempos 

Nem os santos têm ao certo 

A medida da maldade 

E há tempos são os jovens 

Que adoecem 
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E há tempos 

O encanto está ausente 

E há ferrugem nos sorrisos 

Só o acaso estende os braços 

A quem procura 

Abrigo e proteção 

 

Meu amor! 

Disciplina é liberdade 

Compaixão é fortaleza 

Ter bondade é ter coragem 

Lá em casa tem um poço 

Mas a água é muito limpa 

 

Índios 

(Renato Russo) 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Ter de volta todo o ouro que entreguei a quem 

Conseguiu me convencer que era prova de amizade 

Se alguém levasse embora até o que eu não tinha 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Esquecer que acreditei que era por brincadeira 

Que se cortava sempre um pano de chão 

De linho nobre e pura seda 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Explicar o que ninguém consegue entender 

Que o que aconteceu ainda está por vir 

E o futuro não é mais como era antigamente 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Provar que quem tem mais do que precisa ter 

Quase sempre se convence que não tem o bastante 

Fala demais por não ter nada a dizer 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Que o mais simples fosse visto 

Como o mais importante 

Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Entender como um só Deus ao mesmo tempo é três 

E esse mesmo Deus foi morto por vocês 

Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste 

 

Eu quis o perigo e até sangrei sozinho 

Entenda 

Assim pude trazer você de volta pra mim 
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Quando descobri que é sempre só você 

Que me entende do início ao fim 

 

E é só você que tem a cura pro meu vício 

De insistir nessa saudade que eu sinto 

De tudo que eu ainda não vi 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Acreditar por um instante em tudo que existe 

E acreditar que o mundo é perfeito 

E que todas as pessoas são felizes 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Fazer com que o mundo saiba que seu nome 

Está em tudo e mesmo assim 

Ninguém lhe diz ao menos obrigado 

 

Quem me dera ao menos uma vez 

Como a mais bela tribo 

Dos mais belos índios 

Não ser atacado por ser inocente 

 

Eu quis o perigo e até sangrei sozinho 

Entenda 

Assim pude trazer você de volta pra mim 

Quando descobri que é sempre só você 

Que me entende do início ao fim 

 

E é só você que tem a cura pro meu vício 

De insistir nessa saudade que eu sinto 

De tudo que eu ainda não vi 

 

Nos deram espelhos e vimos um mundo doente 

Tentei chorar e não consegui 

 

L’Âge D’or 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Aprendi a esperar 

Mas não tenho mais certeza 

Agora que estou bem 

Tão pouca coisa me interessa... 

 

Contra minha própria vontade 

Sou teimoso, sincero 

E insisto em ter 

Vontade própria... 

 

Se a sorte foi um dia 

Alheia ao meu sustento 
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Não houve harmonia 

Entre ação e pensamento... 

 

Qual é teu nome? 

Qual é teu signo? 

Teu corpo é gostoso 

Teu rosto é bonito... 

 

Qual é o teu arcano? 

Tua pedra preciosa? 

Acho tocante 

Acreditares nisso... 

 

Já tentei muitas coisas 

De heroína a Jesus 

Tudo que já fiz 

Foi por vaidade 

Jesus foi traído 

Com um beijo 

Davi teve um grande amigo 

Não sei mais 

Se é só questão de sorte... 

 

Eu vi uma serpente 

Entrando no jardim 

Vai ver 

Que é de verdade dessa vez... 

 

Meu tornozelo coça 

Por causa de mosquito 

Estou com os cabelos molhados 

Me sinto limpo... 

 

Não existe beleza na miséria 

E não tem volta por aqui 

Vamos tentar outro caminho 

Estamos em perigo 

Só que ainda não entendo 

É que tudo faz sentido... 

 

E não sei mais 

Se é só questão de sorte 

Não sei mais, não sei mais 

Não sei mais... 

 

Oh! Oh! 

Lá vêm os jovens 

Gigantes de mármore 

Oh! Oh! Oh! Oh! 

Trazendo anzóis 
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Nas palmas da mão 

Oh! Oh! Oh! Oh!... 

 

Não é belo todo 

E qualquer mistério? 

Oh! Oh! Oh! Oh! 

O maior segredo 

É não haver mistério algum 

Oh! Oh! Oh! Oh!... 

 

La Maison Dieu 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Se dez batalhões viessem à minha rua 

E 20 mil soldados batessem à minha porta 

À sua procura 

Eu não diria nada 

Porque lhe dei minha palavra 

Teu corpo branco já pegando pelo 

Me lembra o tempo em que você era pequeno 

Não pretendo me aproveitar 

E de qualquer forma quem volta 

Sozinho pra casa sou eu 

Sexo compra dinheiro e companhia 

Mas nunca amor e amizade, eu acho 

E depois de um dia difícil 

Pensei ter visto você 

Entrar pela minha janela e dizer: 

- Eu sou a tua morte 

Vim conversar contigo 

Vim te pedir abrigo 

Preciso do teu calor 

Eu sou 

Eu sou 

Eu sou a pátria que lhe esqueceu 

O carrasco que lhe torturou 

O general que lhe arrancou os olhos 

O sangue inocente 

De todos os desaparecidos 

Os choque elétrico e os gritos 

- parem por favor, isto dói 

Eu sou 

Eu sou 

Eu sou a tua morte 

E vim lhe visitar como amigo 

Devemos flertar com o perigo 

Seguir nossos instintos primitivos 

Quem sabe não serão estes 

Nossos últimos momentos divertidos? 

Eu sou a lembrança do terror 
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De uma revolução de merda 

De generais e de um exército de merda 

Não, nunca poderemos esquecer 

Nem devemos perdoar 

Eu não anistiei ninguém 

Abra os olhos e o coração 

Estejamos alertas 

Porque o terror continua 

Só mudou de cheiro 

E de uniforme 

Eu sou a tua morte 

E lhe quero bem 

Esqueça o mundo, vim lhe explicar o que virá 

Porque eu sou 

Eu sou 

Eu sou 

 

Longe do Meu Lado 

(Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Se a paixão fosse realmente um bálsamo 

O mundo não pareceria tão equivocado 

Te dou carinho, respeito e um afago 

Mas entenda, eu não estou apaixonado 

A paixão já passou em minha vida 

Foi até bom mas ao final deu tudo errado 

E agora carrego em mim 

Uma dor triste, um coração cicatrizado 

E olha que tentei o meu caminho 

Mas tudo agora é coisa do passado 

Quero respeito e sempre ter alguém 

Que me entenda e sempre fique a meu lado 

Mas não, não quero estar apaixonado 

 

A paixão quer sangue e corações arruinados 

E saudade é só mágoa por ter sido feito tanto estrago 

E essa escravidão e essa dor não quero mais 

Quando acreditei que tudo era um fato consumado 

Veio a foice e jogou-te longe 

Longe do meu lado 

 

Não estou mais pronto para lágrimas 

Podemos ficar juntos e vivermos o futuro, não o passado 

Veja o nosso mundo 

Eu também sei que dizem 

Que não existe amor errado 

Mas entenda, não quero estar apaixonado 

 

Love In The Afternoon 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo) 
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É tão estranho 

Os bons morrem jovens 

Assim parece ser 

Quando me lembro de você 

Que acabou indo embora 

Cedo demais 

 

Quando eu lhe dizia 

Me apaixono todo dia 

É sempre a pessoa errada 

Você sorriu e disse 

Eu gosto de você também 

Só que você foi embora 

Cedo demais! 

 

Eu continuo aqui 

Meu trabalho e meus amigos 

E me lembro de você 

Dias assim 

Dia de chuva 

Dia de sol 

E o que sinto não sei dizer 

 

Vai com os anjos 

Vai em paz 

Era assim todo dia de tarde 

A descoberta da amizade 

Até a próxima vez 

 

É tão estranho 

Os bons morrem antes 

Me lembro de você 

E de tanta gente que se foi 

Cedo demais! 

E cedo demais 

 

Eu aprendi a ter 

Tudo o que sempre quis 

Só não aprendi a perder 

E eu que tive um começo feliz 

Do resto não sei dizer 

 

Lembro das tardes que passamos juntos 

Não é sempre mais eu sei 

Que você está bem agora 

Só que neste Ano 

O verão acabou 

 

Cedo demais! 
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Mais do Mesmo 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Renato Rocha / Marcelo Bonfá) 

 

Ei menino branco o que é que você faz aqui 

Subindo o morro pra tentar se divertir 

Mas já disse que não tem 

E você ainda quer mais 

Por que você não me deixa em paz? 

 

Desses vinte anos nenhum foi feito pra mim 

E agora você quer que eu fique assim igual a você 

É mesmo, como vou crescer se nada cresce por aqui? 

Quem vai tomar conta dos doentes? 

E quando tem chacina de adolescentes 

Como é que você se sente? 

 

Em vez de luz tem tiroteio no fim do túnel. 

Sempre mais do mesmo 

Não era isso que você queria ouvir? 

 

Bondade sua me explicar com tanta determinação 

Exatamente o que eu sinto, como penso e como sou 

Eu realmente não sabia que eu pensava assim 

E agora você quer um retrato do país 

Mas queimaram o filme 

E enquanto isso, na enfermaria 

Todos os doentes estão cantando sucessos populares. 

(e todos os índios foram mortos). 

 

Meninos e Meninas 

(Dado Villa-Lobos / Marcelo Bonfá / Renato Russo) 

 

Quero me encontrar, mas não sei onde estou 

Vem comigo procurar algum lugar mais calmo 

Longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita 

Tenho quase certeza que eu não sou daqui 

Acho que gosto de São Paulo 

Gosto de São João 

Gosto de São Francisco e São Sebastião 

E eu gosto de meninos e meninas 

Vai ver que é assim mesmo e vai ser assim pra sempre 

Vai ficando complicado e ao mesmo tempo diferente 

Estou cansado de bater e ninguém abrir 

Você me deixou sentindo tanto frio 

Não sei mais o que dizer 

Te fiz comida, velei teu sono 

Fui teu amigo, te levei comigo 

E me diz, pra mim o que é que ficou? 

Me deixa ver como viver é bom 
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Não é a vida como está, e sim as coisas como são 

Você não quis tentar me ajudar 

Então, a culpa é de quem? A culpa é de quem? 

Eu canto em português errado 

Acho que o imperfeito não participa do passado 

Troco as pessoas 

Troco os pronomes 

Preciso de oxigênio, preciso ter amigos 

Preciso ter dinheiro, preciso de carinho 

Acho que te amava, agora acho que te odeio 

São tudo pequenas coisas e tudo deve passar 

Acho que gosto de São Paulo 

E gosto de São João 

Gosto de São Francisco e São Sebastião 

E eu gosto de meninos e meninas 

 

Metal Contra as Nuvens 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

I 

 

Não sou escravo de ninguém 

Ninguém, senhor do meu domínio 

Sei o que devo defender 

E, por valor eu tenho 

E temo o que agora se desfaz 

 

Viajamos sete léguas 

Por entre abismos e florestas 

Por Deus nunca me vi tão só 

É a própria fé o que destrói 

Estes são dias desleais 

 

Eu sou metal, raio, relâmpago e trovão 

Eu sou metal, eu sou o ouro em seu brasão 

Eu sou metal, me sabe o sopro do dragão 

 

Reconheço meu pesar 

Quando tudo é traição 

O que venho encontrar 

É a virtude em outras mãos 

 

Minha terra é a terra que é minha 

E sempre será 

Minha terra tem a lua, tem estrelas 

E sempre terá 

 

II 

 

Quase acreditei na sua promessa 
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E o que vejo é fome e destruição 

Perdi a minha sela e a minha espada 

Perdi o meu castelo e minha princesa 

 

Quase acreditei, quase acreditei 

 

E, por honra, se existir verdade 

Existem os tolos e existe o ladrão 

E há quem se alimente do que é roubo 

Mas vou guardar o meu tesouro 

Caso você esteja mentindo 

 

Olha o sopro do dragão 

 

III 

 

É a verdade o que assombra 

O descaso que condena 

A estupidez, o que destrói 

Eu vejo tudo que se foi 

E o que não existe mais 

 

Tenho os sentidos já dormentes 

O corpo quer, a alma entende 

Esta é a terra-de-ninguém 

Sei que devo resistir 

Eu quero a espada em minhas mãos 

 

Eu sou metal, raio, relâmpago e trovão 

Eu sou metal, eu sou o ouro em seu brasão 

Eu sou metal, me sabe o sopro do dragão 

 

Não me entrego sem lutar 

Tenho, ainda, coração 

Não aprendi a me render 

Que caia o inimigo então 

 

IV 

 

- Tudo passa, tudo passará 

 

E nossa estória não estará pelo avesso 

Assim, sem final feliz 

Teremos coisas bonitas pra contar 

 

E até lá, vamos viver 

Temos muito ainda por fazer 

Não olhe pra trás 

Apenas começamos 

O mundo começa agora 
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Apenas começamos 

 

Metrópole 

(Renato Russo) 

 

"É sangue mesmo, não é mertiolate" 

E todos querem ver 

E comentar a novidade. 

"É tão emocionante um acidente de verdade" 

Estão todos satisfeitos 

Com o sucesso do desastre: 

Vai passar na televisão 

"Por gentileza, aguarde um momento. 

Sem carteirinha não tem atendimento - 

Carteira de trabalho assinada, sim senhor. 

Olha o tumulto: façam fila por favor. 

Todos com a documentação. 

Quem não tem senha não tem lugar marcado. 

Eu sinto muito mas já passa do horário. 

Entendo seu problema mas não posso resolver: 

É contra o regulamento, está bem aqui, pode ver. 

Ordens são ordens. 

Em todo caso já temos sua ficha. 

Só falta o recibo comprovando residência. 

Pra limpar todo esse sangue, chamei a faxineira - 

E agora eu já vou indo senão perco a novela 

E eu não quero ficar na mão 

 

Monte Castelo 

(Renato Russo) 

 

Ainda que eu falasse 

A língua dos homens 

E falasse a língua dos anjos 

Sem amor eu nada seria 

 

É só o amor! É só o amor 

Que conhece o que é verdade 

O amor é bom, não quer o mal 

Não sente inveja ou se envaidece 

 

O amor é o fogo que arde sem se ver 

É ferida que dói e não se sente 

É um contentamento descontente 

É dor que desatina sem doer 

 

Ainda que eu falasse 

A língua dos homens 

E falasse a língua dos anjos 

Sem amor eu nada seria 
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É um não querer mais que bem querer 

É solitário andar por entre a gente 

É um não contentar-se de contente 

É cuidar que se ganha em se perder 

 

É um estar-se preso por vontade 

É servir a quem vence, o vencedor 

É um ter com quem nos mata a lealdade 

Tão contrário a si é o mesmo amor 

 

Estou acordado e todos dormem 

Todos dormem, todos dormem 

Agora vejo em parte 

Mas então veremos face a face 

 

É só o amor! É só o amor 

Que conhece o que é verdade 

 

Ainda que eu falasse 

A língua dos homens 

E falasse a língua dos anjos 

Sem amor eu nada seria 

 

Música Ambiente 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Se um dia fores embora 

Te amarei bem mais do que esta hora 

Me lembrarei de tudo que eu não disse 

E de quando havia tudo que existe 

Quando choramos abraçados 

E caminhamos lado a lado 

Por favor amor me acredite 

Não há palavras para explicar o que eu sinto 

Mesmo que tenhamos planejado 

Um caminho diferente 

Tenho mais do que eu preciso 

Estar contigo é o bastante 

Certas coisas de todo dia 

Nos trazem a alegria 

De caminharmos juntos lado a lado por amor 

E quando eu for embora 

Não, não chore por mim. 

 

Natália 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Vamos falar de pesticidas 

E de tragédias radioativas 
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De doenças incuráveis 

Vamos falar de sua vida 

Preste atenção ao que eles dizem 

Ter esperança é hipocrisia 

A felicidade é uma mentira 

E a mentira é salvação 

Beba desse sangue imundo 

E você conseguirá dinheiro 

E quando o circo pega fogo 

Somos os animais na jaula 

Mas você só quer algodão doce 

Não confunda ética com éter 

Quando penso em você eu tenho febre 

 

Mas quem sabe um dia eu escrevo 

Uma canção pra você 

Quem sabe um dia eu escrevo 

Uma canção pra você 

 

É complicado estar só 

Quem está sozinho que o diga 

Quando a tristeza é sempre o ponto de partida 

Quando tudo é solidão 

É preciso acreditar num novo dia 

Na nossa grande geração perdida 

Nos meninos e meninas 

Nos trevos de quatro folhas 

A escuridão ainda é pior que essa luz cinza 

Mas estamos vivos ainda 

 

E quem sabe um dia eu escrevo 

Uma canção pra você 

Quem sabe um dia eu escrevo 

Uma canção pra você 

 

O Livro dos Dias 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Ausente o encanto antes cultivado 

Percebo o mecanismo indiferente 

Que teima em resgatar sem confiança 

A essência do delito então sagrado 

 

Meu coração não quer deixar 

Meu corpo descansar 

E teu desejo inverso é velho amigo 

Já que o tenho sempre a meu lado 

 

Hoje então aceitas pelo nome 

O que perfeito entregas mas é tarde 
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Só daria certo aos dois que tentam 

Se ainda embriagado pela fome 

 

Exatos teu perdão e tua idade 

O indulto a ti tomasse como bênção 

Não esconda tristeza de mim 

 

Todos se afastam quando o mundo está errado 

Quando o que temos é um catálogo de erros 

Quando precisamos de carinho 

Força e cuidado 

 

Este é o livro das flores 

Este é o livro do destino 

Este é o livro de nossos dias 

Este é o dia de nossos amores 

 

O Mundo Anda Tão Complicado 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Gosto de ver você dormir 

Que nem criança com a boca aberta 

O telefone chega sexta-feira 

Aperto o passo por causa da garoa 

Me empresta um par de meias 

A gente chega na sessão das dez 

Hoje eu acordo ao meio-dia 

Amanhã é a sua vez 

 

Vem cá, meu bem, que é bom lhe ver 

O mundo anda tão complicado 

Que hoje eu quero fazer tudo por você. 

 

Temos que consertar o despertador 

E separar todas as ferramentas 

Que a mudança grande chegou 

Com o fogão e a geladeira e a televisão 

Não precisamos dormir no chão 

Até que é bom, mas a cama chegou na terça 

E na quinta chegou o som 

 

Sempre faço mil coisas ao mesmo tempo 

E até que é fácil acostumar-se com meu jeito 

Agora que temos nossa casa 

É a chave que sempre esqueço 

 

Vamos chamar nossos amigos 

A gente faz uma feijoada 

Esquece um pouco do trabalho 

E fica de bate-papo 
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Temos a semana inteira pela frente 

Você me conta como foi seu dia 

E a gente diz um pro outro: 

- Estou com sono, vamos dormir! 

 

Vem cá, meu bem, que é bom lhe ver 

O mundo anda tão complicado 

Que hoje eu quero fazer tudo por você 

 

Quero ouvir uma canção de amor 

Que fale da minha situação 

De quem deixou a segurança de seu mundo 

Por amor 

 

Pais e Filhos 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Estátuas e cofres e paredes pintadas 

Ninguém sabe o que aconteceu 

Ela se jogou da janela do quinto andar 

Nada é fácil de entender 

 

Dorme agora 

É só o vento lá fora 

 

Quero colo! Vou fugir de casa 

Posso dormir aqui com vocês? 

Estou com medo, tive um pesadelo 

Só vou voltar depois das três 

 

Meu filho vai ter nome de santo 

Quero o nome mais bonito 

 

É preciso amar as pessoas 

Como se não houvesse amanhã 

Porque se você parar pra pensar 

Na verdade não há 

 

Me diz, por que que o céu é azul? 

Explica a grande fúria do mundo 

São meus filhos 

Que tomam conta de mim 

 

Eu moro com a minha mãe 

Mas meu pai vem me visitar 

Eu moro na rua, não tenho ninguém 

Eu moro em qualquer lugar 

 

Já morei em tanta casa 

Que nem me lembro mais 
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Eu moro com os meus pais 

 

É preciso amar as pessoas 

Como se não houvesse amanhã 

Porque se você parar pra pensar 

Na verdade não há 

 

Sou uma gota d'água 

Sou um grão de areia 

Você me diz que seus pais não te entendem 

Mas você não entende seus pais 

 

Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo 

São crianças como você 

O que você vai ser 

Quando você crescer 

 

Perfeição 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Vamos celebrar 

A estupidez humana 

A estupidez de todas as nações 

O meu país e sua corja 

De assassinos covardes 

Estupradores e ladrões 

 

Vamos celebrar 

A estupidez do povo 

Nossa polícia e televisão 

Vamos celebrar nosso governo 

E nosso estado que não é nação 

 

Celebrar a juventude sem escolas 

As crianças mortas 

Celebrar nossa desunião 

 

Vamos celebrar Eros e Thanatos 

Persephone e Hades 

Vamos celebrar nossa tristeza 

Vamos celebrar nossa vaidade 

 

Vamos comemorar como idiotas 

A cada fevereiro e feriado 

Todos os mortos nas estradas 

Os mortos por falta de hospitais 

 

Vamos celebrar nossa justiça 

A ganância e a difamação 

Vamos celebrar os preconceitos 
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O voto dos analfabetos 

Comemorar a água podre 

E todos os impostos 

Queimadas, mentiras 

E sequestros 

 

Nosso castelo 

De cartas marcadas 

O trabalho escravo 

Nosso pequeno universo 

Toda a hipocrisia 

E toda a afetação 

Todo roubo e toda indiferença 

Vamos celebrar epidemias 

É a festa da torcida campeã 

 

Vamos celebrar a fome 

Não ter a quem ouvir 

Não se ter a quem amar 

Vamos alimentar o que é maldade 

Vamos machucar o coração 

 

Vamos celebrar nossa bandeira 

Nosso passado 

De absurdos gloriosos 

Tudo que é gratuito e feio 

Tudo o que é normal 

Vamos cantar juntos 

O hino nacional 

A lágrima é verdadeira 

Vamos celebrar nossa saudade 

E comemorar a nossa solidão 

 

Vamos festejar a inveja 

A intolerância 

A incompreensão 

Vamos festejar a violência 

E esquecer a nossa gente 

Que trabalhou honestamente 

A vida inteira 

E agora não tem mais 

Direito a nada 

 

Vamos celebrar a aberração 

De toda a nossa falta de bom senso 

Nosso descaso por educação 

Vamos celebrar o horror 

De tudo isto 

Com festa, velório e caixão 

Tá tudo morto e enterrado agora 
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Já que também podemos celebrar 

A estupidez de quem cantou 

Essa canção 

 

Venha! 

Meu coração está com pressa 

Quando a esperança está dispersa 

Só a verdade me liberta 

Chega de maldade e ilusão 

 

Venha! 

O amor tem sempre a porta aberta 

E vem chegando a primavera 

Nosso futuro recomeça 

Venha! 

Que o que vem é Perfeição! 

 

Petróleo do Futuro 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo) 

 

Ah, se eu soubesse lhe dizer o que eu sonhei ontem à noite 

Você ia querer me dizer tudo sobre o seu sonho também. 

E o que é que eu tenho a ver com isso? 

 

Ah, se eu soubesse lhe dizer o que eu vi ontem à noite 

Você ia querer ver, mas não ia acreditar. 

E o que é que eu tenho a ver com isso? 

 

Filósofos suicidas 

Agricultores famintos 

Desaparecendo 

Embaixo dos arquivos 

 

Ah, se eu soubesse lhe dizer qual é a sua tribo 

Também saberia qual é a minha 

Mas você também não sabe 

E o que é que eu tenho a ver com isso? 

 

Ah, se eu soubesse lhe dizer 

O que fazer pra todo mundo ficar junto 

Todo mundo já estava há muito tempo 

E o que é que eu tenho a ver com isso? 

 

Sou brasileiro errado 

Vivendo em separado 

Contando os vencidos 

De todos os lados 

 

Quase Sem Querer 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Renato Rocha) 
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Tenho andado distraído 

Impaciente e indeciso 

E ainda estou confuso 

Só que agora é diferente 

Estou tão tranquilo e tão contente 

 

Quantas chances desperdicei 

Quando o que eu mais queria 

Era provar pra todo o mundo 

Que eu não precisava 

Provar nada pra ninguém 

 

Me fiz em mil pedaços 

Pra você juntar 

E queria sempre achar 

Explicação pro que eu sentia 

Como um anjo caído 

Fiz questão de esquecer 

Que mentir pra si mesmo 

É sempre a pior mentira 

Mas não sou mais 

Tão criança a ponto de saber tudo 

 

Já não me preocupo se eu não sei por que 

Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê 

E eu sei que você sabe, quase sem querer 

Que eu vejo o mesmo que você 

 

Tão correto e tão bonito 

O infinito é realmente 

Um dos deuses mais lindos 

Sei que às vezes uso 

Palavras repetidas 

Mas quais são as palavras 

Que nunca são ditas? 

 

Me disseram que você 

Estava chorando 

E foi então que eu percebi 

Como lhe quero tanto 

 

Já não me preocupo se eu não sei por que 

Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê 

E eu sei que você sabe quase sem querer 

Que eu quero mesmo que você 

 

Sagrado Coração 

(Renato Russo) 
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Sei que tenho um coração 

Mas é difícil de explicar 

De falar de bondade e gratidão 

E estas coisas que ninguém gosta de falar 

 

Falam de algum lugar 

Mas onde é que está? 

Onde há virtude e inteligência 

E as pessoas são sensíveis 

E que a luz no coração 

É o que pode me salvar 

Mas não acredito nisso 

Tento mas é só de vez em quando 

 

Onde está este lugar? 

Onde está essa luz? 

Se o que vejo é tão triste 

E o que fazemos tão errado? 

 

E me disseram! 

Este lugar pode estar sempre ao seu lado 

E a alegria dentro de você 

Porque sua vida é luz 

 

E quando vi seus olhos 

E a alegria no seu corpo 

E o sorriso nos seus lábios 

Eu quase acreditei 

Mas é tão difícil 

 

Por isso lhe peço por favor 

Pense em mim, ore por mim 

E me diga: 

- Este lugar distante está dentro de você 

E me diga que nossa vida é luz 

Me fale do Sagrado Coração 

Porque eu preciso de ajuda 

 

Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Se fiquei esperando meu amor passar 

Já me basta que então 

Eu não sabia amar 

E me via perdido e vivendo em erro 

Sem querer me machucar de novo 

Por culpa do amor 

 

Mas você e eu podemos namorar 

E era simples: Ficamos fortes 
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Quando se aprende a amar 

O mundo passa a ser seu 

Quando se aprende a amar 

O mundo passa a ser seu 

 

Sei rimar romã com travesseiro 

Quero a minha nação soberana 

Com espaço, nobreza e descanso 

 

Se fiquei esperando meu amor passar 

Já me basta que estava então longe de sereno 

E fiquei tanto tempo duvidando de mim 

Por fazer amor fazer sentido 

Começo a ficar livre 

Espero, acho que sim 

De olhos fechados não me vejo 

E você sorriu pra mim 

 

"Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo 

Tende piedade de nós. 

Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo 

Tende piedade de nós. 

Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo 

Dai-nos a paz." 

 

Sete Cidades 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Já me acostumei com a tua voz 

Com teu rosto e teu olhar 

Me partiram em dois 

E procuro agora o que é minha metade 

 

Quando não estás aqui 

Sinto falta de mim mesmo 

E sinto falta do meu corpo junto ao teu 

 

Meu coração é tão tosco e tão pobre 

Não sabe ainda os caminhos do mundo 

 

Quando não estás aqui 

Tenho medo de mim mesmo 

E sinto falta do teu corpo junto ao meu 

 

Vem depressa pra mim 

Que eu não sei esperar 

Já fizemos promessas demais 

E já me acostumei com a tua voz 

Quando estou contigo estou em paz 

Quando não estás aqui 
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Meu espírito se perde, voa longe 

 

Só por Hoje 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo) 

 

Só por hoje eu não quero mais chorar 

Só por hoje eu espero conseguir 

Aceitar o que passou e o que virá 

Só por hoje vou me lembrar que sou feliz 

 

Hoje eu já sei que sou tudo o que preciso ser 

Não preciso me desculpar e nem te convencer 

O mundo é radical 

Não sei onde estou indo 

Só sei que não estou perdido 

Aprendi a viver um dia de cada vez 

 

Só por hoje eu não vou me machucar 

Só por hoje eu não quero me esquecer 

Que há algumas pouco vinte quatro horas 

Quase joguei a minha vida inteira fora 

 

Não não não não 

Viver é uma dádiva fatal! 

No fim das contas ninguém sai vivo daqui mas - 

Vamos com calma! 

 

Só por hoje eu não quero mais chorar 

Só por hoje eu não vou me destruir 

Posso até ficar triste se eu quiser 

É só por hoje, ao menos isso eu aprendi 

 

Yeah. 

 

Soldados 

(Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Nossas meninas estão longe daqui 

Não temos com quem chorar e nem pra onde ir 

Se lembra quando era só brincadeira? 

Fingir ser soldado a tarde inteira? 

Mas agora a coragem que temos no coração 

Parece medo da morte, mas não era então 

Tenho medo de lhe dizer o que eu quero tanto 

Tenho medo e eu sei por que: Estamos esperando 

Quem é o inimigo? 

Quem é você? 

Nos defendemos tanto tanto sem saber 

Por que lutar. 
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Nossas meninas estão longe daqui 

E de repente eu vi você cair 

Não sei armar o que eu senti 

Não sei dizer que vi você ali 

Quem vai saber o que você sentiu? 

Quem vai saber o que você pensou? 

Quem vai dizer agora o que eu não fiz? 

Como explicar pra você o que eu quis 

 

Somos soldados 

Pedindo esmola 

A gente não queria lutar. 

 

Soul Parsifal 

(Renato Russo / Marisa Monte) 

 

Ninguém vai me dizer o que sentir 

Meu coração está desperto 

É sereno nosso amor e santo este lugar 

Dos tempos de tristeza tive o tanto que era bom 

Eu tive o teu veneno 

E o sopro leve do luar 

 

Porque foi calma a tempestade 

E tua lembrança, a estrela a me guiar 

Da alfazema fiz um bordado 

Vem, meu amor, é hora de acordar 

 

Tenho anis 

Tenho hortelã 

Tenho um cesto de flores 

Eu tenho um jardim e uma canção 

Vivo feliz, tenho amor 

Eu tenho um desejo e um coração 

Tenho coragem e sei quem eu sou 

 

Eu tenho um segredo e uma oração 

Vê que a minha força é quase santa 

Como foi santo o meu penar 

Pecado é provocar desejo 

E depois renunciar 

 

Estive cansado 

Meu orgulho me deixou cansado 

Meu egoísmo me deixou cansado 

Minha vaidade me deixou cansado 

Não falo pelos outros 

Só falo por mim 

Ninguém vai me dizer o que sentir 
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Tenho jasmim tenho hortelã 

Eu tenho um anjo, eu tenho uma irmã 

Com a saudade teci uma prece 

E preparei erva-cidreira no café da manhã 

Ninguém vai me dizer o que sentir 

E eu vou cantar uma canção p'rá mim 

 

Um Dia Perfeito 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo) 

 

Quase morri 

Há menos de trinta e duas horas atrás 

Hoje a gente fica na varanda 

Um dia perfeito com as crianças. 

 

São as pequenas coisas que valem mais 

É tão bom estarmos juntos 

E tão simples: dia perfeito 

 

Corre, corre, corre 

Que vai chover! 

Olha a chuva! 

 

Não vou me deixar embrutecer 

Eu acredito nos meus ideais 

Podem até maltratar meu coração 

Que meu espírito ninguém vai conseguir quebrar! 

 

Uma Outra Estação 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

Sei que não tenho a força que tens 

Se me vejo feliz quase sempre exijo um talvez 

Ela mora perto de um vulcão 

E meu coração suburbano espera riquezas maiores 

Eu sigo o calendário maia 

E sou descendente dos astecas 

Hoje vai ter prova 

Mas no final da aula 

Acho que tem futebol 

Gosto quando estou feliz 

Gosto quando sorris para mim 

Estou longe, longe 

Estou em outra estação 

Não me digam como devo ser 

Gosto do jeito que sou 

Quem insiste em julgar os outros 

Sempre tem alguma coisa pra esconder 

Teu corpo alimenta meu espírito 

Teu espírito alegra minha mente 
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Tua mente descansa meu corpo 

Teu corpo aceita o meu como a um irmão 

Longe longe, estou em outra estação 

Todos fazem promessas demais 

Temos muito o que aprender 

É um feitiço tão latino 

Essa preguiça ser feitiço 

Mas tudo bem 

Voltarás na terça-feira 

És fogo e gelo ao mesmo tempo 

E vai ser bom 

Do Equador, da Venezuela, do Uruguai 

Teremos o fim de semana só pra nós 

Venha comigo 

Não tenha medo 

Tem muita gente 

Que pensa o mesmo 

Estou longe, longe 

Estou em outra estação. 

Estou longe, longe. 

 

Vamos Fazer um Filme 

(Renato Russo) 

 

Achei um 3x4 teu e não quis acreditar 

Que tinha sido há tanto tempo atrás 

Um bom exemplo de bondade e respeito 

Do que o verdadeiro amor é capaz 

A minha escola não tem personagem 

A minha escola tem gente de verdade 

Alguém falou do fim-do-mundo 

O fim-do-mundo já passou 

Vamos começar de novo: 

Um por todos, todos por um 

 

O sistema é mau, mas minha turma é legal 

Viver é foda, morrer é difícil 

Te ver é uma necessidade 

Vamos fazer um filme 

 

O sistema é mau, mas minha turma é legal 

Viver é foda, morrer é difícil 

Te ver é uma necessidade 

Vamos fazer um filme 

E hoje em dia, como é que se diz: "Eu te amo."? 

E hoje em dia, como é que se diz: "Eu te amo."? 

 

Sem essa de que: "Estou sozinho." 

Somos muito mais que isso 

Somos pinguim, somos golfinho 
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Homem, sereia e beija-flor 

Leão, leoa e leão-marinho 

Eu preciso e quero ter carinho, liberdade e respeito 

Chega de opressão: 

Quero viver a minha vida em paz 

Quero um milhão de amigos 

Quero irmãos e irmãs 

Deve de ser cisma minha 

Mas a única maneira ainda 

De imaginar a minha vida 

É vê-la como um musical dos anos trinta 

E no meio de uma depressão 

Te ver e ter beleza e fantasia 

 

E hoje em dia, como é que se diz: "Eu te amo."? 

E hoje em dia, como é que se diz: "Eu te amo."? 

E hoje em dia, como é que se diz: "Eu te amo."? 

E hoje em dia, vamos fazer um filme 

Eu te amo 

Eu te amo 

Eu te amo 

 

Vento no Litoral 

(Dado Villa-Lobos / Renato Russo / Marcelo Bonfá) 

 

De tarde quero descansar 

Chegar até a praia e ver 

Se o vento ainda está forte 

E vai ser bom subir nas pedras 

 

Sei que faço isso pra esquecer 

Eu deixo a onda me acertar 

E o vento vai levando 

Tudo embora 

 

Agora está tão longe 

Ver a linha do horizonte me distrai 

Dos nossos planos é que tenho mais saudade 

Quando olhávamos juntos 

Na mesma direção 

Aonde está você agora 

Além de aqui dentro de mim 

 

Agimos certo sem querer 

Foi só o tempo que errou 

Vai ser difícil sem você 

Porque você está comigo 

O tempo todo 

E quando vejo o mar 

Existe algo que diz 
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Que a vida continua 

E se entregar é uma bobagem 

 

Já que você não está aqui 

O que posso fazer 

É cuidar de mim 

Quero ser feliz ao menos 

Lembra que o plano 

Era ficarmos bem 

 

Eieieieiei! 

Olha só o que eu achei 

Humrun 

Cavalos-marinhos 

 

Sei que faço isso 

Pra esquecer 

Eu deixo a onda me acertar 

E o vento vai levando 

Tudo embora 

 

Idade Média* 

(Renato Russo) 

 

Sei que já não sou tão jovem 

E não tenho a mesma idade que você 

Mas também sou capaz de vencer 

Essa guerra contra o mundo inteiro 

E contra a mim mesmo 

 

A hipocrisia dos homens faz nascer 

A revolta de uma classe tão pobre 

Pois a sombra da maldade é tão negra 

E o vento que sopra o teu cabelo é tão triste 

E tão puro como o verde dos teus olhos 

Sei que podemos nos unir 

Mas a sua arrogância é o que atrapalha 

E a minha ingenuidade é o que me cega 

E a minha juventude não é coisa do passado 

Assim como as rosas que morreram essa noite 

Por eu não saber amar 

 

As espadas se erguem em fúria 

E o sangue corre por seus ombros 

E o teu olhar se esconde atrás de mim 

Mas eu não posso te proteger 

Pois estou tão fraco quanto você 

A nossa juventude está ficando pra trás 

Mas a morte não é capaz de nos separar 

Pois o que vai viver são nossos ideais 
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E a nossa mensagem de amor 

E o nosso grito de liberdade 

 

(*) Autoria não confirmada 
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