LETRAS / LYRICS - EU SOU O BARRO

SOS Amazônia
Querem empenhar a Amazônia, ô não oh no
Vamos acordar irmãos, ô yeah
Esse jogo de globalização
Divisão não igual não bom
Eu digo não – Diga não
Toda terra, toda água, a floresta
É do povo, people, yeah sim
Assim fala Jah, ô Yeah
Se houver trapaça
No grandioso dia vão pagar – Vão
Se não acreditam
Mercenários, hipócritas, tudo por dinheiro
Identificam as escrituras sagradas
A Bíblia, ô yeah
Protesto, protesto
SOS, SOS Amazônia
Ô Lord, Ô Lord, Ô Lord

SOS Amazonia
They want to pawn the Amazon, oh no
Let’s wake up my brothers, oh yeah
This globalisation game
Unequal division, not good
I say no - Say no
All the earth, all the water, the forest
Is the people’s yes
So Jah says – oh yeah
If there’s trespass
On the grand day they will pay, they will
If they don’t believe it
Mercenaries, hypocrites, all for money
Check it in the sacred writings
The Bible – oh yeah
I protest, I protest
S.O.S. Amazonia
Oh Lord, oh Lord, oh Lord

O Céu é Alto
O céu é alto, o mar é fundo, yeah
Ei meu amiguinho
Não machuca seu irmãozinho, não
Pisa no torrão
O torrão é um bizarro, yeah
O bizarro é o barro
Nem sempre quem sai na frente chega primeiro
Não quer dizer que o adversário não é ligeiro
Olho nele, cuidado com ele,
Nem sempre quem sai na frente chega primeiro
Para que serve o barro, I and I
Eu sou o barro
Somos feitos do barro
True love – Jah

The Sky is High
The sky is high, the sea is deep, yeah
Hey my little friend
Don’t hurt your little brother, no
Step on the hard earth
The hard earth is bizarre
Bizarre is the earth
It’s not always who starts ahead arrives first
It doesn’t mean the opponent isn’t fast
Watch him, be careful with him
It’s not always who starts ahead arrives first
What is the earth for, I and I
I am the earth
We are made of the earth
True love - Jah

Primavera
Primavera, parente do verão
Uma mudança de estação
Aonde as aves
A floresta com suas flores lindas
Louvam o Senhor Jah
Civilizações humanas
Muitas vezes estupidez
Não fogo, não guerra
Respeito à Primavera
Não guerra, não fogo
Respeito à Primavera
Respeito à Amazônia
Respeito O pulmão do universo

Spring
Spring, Summer’s relative
A change of season
Where the birds
The forest with its lovely flowers
Praise the Lord Jah
Human civilisations
Very often stupidity
No fire, no war
Respect the Spring
No war, no fire
Respect the Spring
Respect the Amazon
Respect the lungs of the universe

Quem Sou Eu
Who am I, Quem so eu
Para te julgar, para te condenar
Das coisas que eu também gosto
Não tenho no dedo um anel de formatura em
direito
Não sou um juiz, crazy, não sou um promotor
Promovido pelo sistema perverso, Babilônia
Mas confesso que luto contra o mal
Meu patrocínio é forte vem do alto
Jesus Cristo, Jah! Selassie, Rastafari, I
Together – Jah

Who Am I
Who am I
To judge you, to condemn you
Of the things I too like
I don’t have a graduate ring in law

Torre de Babel
Jah know!
Vocês se lembram da Torre de Babel
Mas esqueceram da abertura do Mar Vermelho
Ô Jah Jah Jah
O Deus de ontem é o de hoje
Ô Jah Jah Jah
É eternamente, eu acredito
Vocês se lembram da Arca de Noé
Mas esqueceram Sodoma e Gomorra
Ô Jah Jah Jah
Olha o sofrimento desse povo
Homens de pouca fé
Ô Jah Jah Jah
Ouve o lamento do seu povo

The Tower of Babel
Jah knows!
You remember the Tower of Babel
But you forgot the opening of the Red Sea
Ô Jah Jah Jah
Yesterday’s God is today’s God
Ô Jah Jah Jah
Eternally, I believe
You remember Noah’s Ark
But you forgot about Sodom and Gomorrah
Oh Jah Jah Jah
Look at the suffering of these people
Men of little faith
Ô Jah Jah Jah
Hear the lament of your people

Princesa
Princesa, amo uma princesa
Rainha, Queen, todas as mães,
Respeito uma rainha
Mas não devemos esquecer
Quando o guerreiro é forte em Jah
O perigo que representa uma princesa
Ô Pai, eu sei
Princesa, deixa eu me deitar
No berço que é sua beleza
Diz que sim, princesa
Princesa, ô girl
I love you, I love you, I love you girl
Princesa, deixa eu me banhar
Na piscina que é sua beleza
Diz que sim, princesa
Princesa, ô girl
I love you, I love you, I love you girl
Princesa, ô chica linda
Deixa eu molhar
O jardim que é tua beleza
Diz que sim e deixa
Princesa, ô girl
I love you, I love you, I love you girl

Princess
Princess, I love a princess
Queen, all mothers,
I respect a queen
But we mustn’t forget
When a warrior is strong in Jah
The danger a princess represents
Oh Father, I know
Princess, let me lie down
In the cradle that is your beauty
Say yes, princess
Princess, oh girl
I love you, I love you, I love you girl
Princess, let me bathe
In the pool that is your beauty
Say yes, princess
Princess, oh girl
I love you, I love you, I love you girl
Princess, oh pretty girl
Let me water
The garden that is your beauty
Say yes and let me
Princess, Oh girl
I love you, I love you, I love you girl

I’m not a judge, crazy, I’m not a prosecutor
Promoted by the perverse system, Babylon
But I confess that I fight against evil
My sponsorship is strong and comes from above
Jesus Cristo, Jah! Selassie, Rastafari, I
Together - Jah

Abacateiro
Lá na Rocinha
Tem um pé de abacateiro
Onde reúnem os ganjeiros
Pra falar de amor
Amar amar
Love to love
Amar o próximo Love thy neighbour
Amar o Amor Loving Love
Respeita o Amor I love you
Eu amo, eu amo o Amor

Avocado Tree
In the Rocinha orchard
There’s an avocado tree
Where the ganjers meet
To talk of love
Love to love
Love thy neighbour
Loving love
Respect love
I love, I love Love

Eva
Você não sabe o que tem
Acredito eu, se tu sabes
Não partirias com alguém
E esse alguém será eu
Não cansa esse corpo lindo
Jah Jah, quem te deu
Eva, linda Eva
Boa Eva, linda Eva
Mãe, Mãe
Eva, beautiful Eva

Eve
You know not what you have
I believe, if you know
You wouldn’t share with someone
And that someone will be me
That beautiful body doesn’t tire
Jah Jah – who gave to you
Eve, beautiful Eve
Good Eve, beautiful Eve
Mother, Mother
Eve, beautiful Eve

Uma Estrela
Noite linda como um dia
Ao clarão da lua
Uma estrela nasce pra brilhar
Uma estrela muda e lugar
Uma estrela cai no mar
Uma estrela deixa de brilhar
Uma estrela, quando nasce pra brilhar
Uma estrela brilha em qualquer lugar
Uma estrela

A Star
Beautiful night like a day
In the clear of the moon
A star is born to shine
A star changes place
A star falls to the sea
A star stops shining bright
A star, when it’s born to shine
A star shines anywhere
A star

Baby
Vamos acordar ô baby
É tão bom ver o sol nascer
Vamos andar ô linda
É tão bom estar com você
Obrigado ô Pai
Jah!
Rastafari vive em paz
Vamos marchar yeah man
É lindo ver o pôr do sol
Vamos marchar yeah my brother
É tão bom congregar com vocês
Obrigado ô Jah
Jesus Cristo vive em nós
Bem Aventurados roots reggae, yeah
Bem Aventurados roots reggae pra você
Te agradecemos Jah

Baby
Let’s wake up, oh baby
It’s so good to see the sun rise
Let’s walk oh pretty one
It’s so good to be with you
Thank you Father
Jah!
Rastafari live in peace
Let’s march yeah man
Its’ beautiful to see the sun set
Let’s march yeah my brother
It’s so good to congregate with you
Thank you oh Jah
Jesus Christ lives in us
Bem Aventurados roots reggae Bem, yeah
Bem Aventurados roots reggae for you
We thank you Jah

Água da Vida
Se tem sede, beba água da vida
Jesus Cristo, a nascente de todas vidas
Não devemos nascer para morrer
Acredito no Espírito Santo Jesus Cristo Jah
É morrer para nascer
Como nasce e como morre
Amando, perdoando
Fazendo o que é bom
One love, one love, one love, love Jah
Beba, Beba, se você beba agua da vida
Vida eterna com abundância, Jesus Cristo
Jah patrocina
One love, one love, one love

Water of Life
If you’re thirsty, drink the water of life
Jesus Christ, the spring of all lives
We mustn’t be born to die
I believe in the Holy Spirit Jesus Christ Jah
One must die to be born
How we’re born and how we die
Loving, forgiving
Doing what is good
One love, one love, one love, love Jah
Drink, drink, if you drink the water of life
Eternal life in abundance, Jesus Christ
Jah sponsors
One love, one love, one love

Linda Lagoa
Linda lagoa
O que vão fazer contigo
Vão te cavar
Vão te clonar
Vão te adulterar
Vão exterminar com seus filhos
Ao gosto ao interesse
Dos empresários
SOS Ecologia
Estamos abandonados
Hippy o homem pirou não não
Vixe o homem pirou não não

Beautiful Lagoon
Beautiful lagoon
What will they do with you
They’ll dig you
They’ll clone you
They’ll adulterate you
They’ll exterminate your children
In the taste, in the interest
Of businessmen
S.O.S. Ecology
We are abandoned
Hippy, man’s gone crazy, no no
Vixe, man’s gone crazy, no no

Não Tenho Culpa Baby
Não tenho culpa Baby
Foi você quem quis assim
Sei, andam por ai
Falando bem, bem, mal de mim
Jesus Cristo, o Salvador
Não agradou, confusos, estúpidos
Eu penso positivo, pra o alto
Não, no, pensamento negativo
Fogo fire
Sim, sim, pensamento positivo
Para o alto

I’m Not Guilty Baby
I’m not guilty Baby
It was you wanted it like this
I know they go around
Speaking well, well, badly of me
Jesus Christ, the Saviour
Didn’t please, confused, stupid people
I think positive, to above
No, no, negative thought
Fire
Yes, yes, positive thought
To above

OBRAS MUSICAIS
Cantor / compositor / diretor, Nivaldo Ferreira da Silva, é o autor das letras e melodias das
músicas aqui publicadas portanto obriga-se, em qualquer tempo, à prévia autorização.
Reservados os direitos autorais.
MUSICAL WORK
Singer / composer / director, Nivaldo Ferreira da Silva, is the author of the lyrics and melodies of all
songs here published. Previous authorisation is obligatory at all times.
Copyrights Reserved

