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“A VERDADE DAS VERDADES”
Eu vou dizer tudo menos nada!
Vou falar das verdades desse bairro
Onde não se nega nada
Onde se come tudo e menos nada!
Eu vou falar da verdade porque ela liberta!
O nosso bairro é banhado por massa liquida,
Falo da favela “ mussa-bim-que”
Aqui onde tem as verdades do meu sangue
A verdade do meu sangue, não quer “ CovSida”
Sem fazer, o que fazer comemos e ficamos saudáveis
Essa é a razão do nosso bem-estar
Não temos falta de alimentação e do nada!
Aqui no bairro tudo é barato e menos nada,
Essa é a nossa verdade das verdades
O meu pai trabalha nas minas do ouro da nação Há
há há há eu vou falar tudo aos meus irmãos Que
vivem nessa “favela” das grutas, tem tudo!
O nosso pai nunca nos contou as verdades das verdades
Sobre os biberons do braço,
Maldito sejas tu “inferno” pra quem vai na sua sepultura!
Pai ! Peça algo melhor para meus irmãos.
A verdade é que os biberons do braço
Meu pai recebeu com os patrões “iluminados”
Nas minas do ouro da nação, em troca do ouro ferrejado
Vou vos contar a verdade das verdades hoje.
Se isso não é verdade, onde estão as verdades ?
Okay! Thanks, didn't know that where there is truth
You who tell lies as truth, "hell" awaits you.
(… porem é melhor ser pobre do que
ser um rico mentiroso. Provérbios 19:
22 )
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“THE TRUTH OF TRUTHS”
I'll say anything but nothing!
I'll talk about the truths of this neighborhood
Where nothing is denied
Where you eat everything and nothing!
I will speak the truth because it liberates!
Our neighborhood is bathed in liquid mass,
I speak of the “mussa-bim-que” favela
Here where there are the truths of my blood
The truth of my blood, do not want "CovSida"
Without doing, what to do we eat and stay healthy
That is the reason for our well-being
We have no shortage of food and nothing!
Here in the neighborhood everything is cheap and nothing
, This is our truth of truths
My father works in the nation's gold mines
Ha ha ha ha I will tell my brothers everything
That live in this “favela” of the caves, there is everything!
Our father never told us the truths of the truths
About the bottles of the arm,
Damn you are "hell" for those who go to his grave!
Dad ! Ask my brothers for something better.
The truth is that the bottles on the arm
My father received with the “enlightened” bosses
In the nation's gold mines, in exchange for boiling gold
I am going to tell you the truth of truths today.
If this is not true, where are the truths?
Okay! Thanks, didn't know that where there is truth
Obrigado, não sabia que onde há verdade
You who tell lies as truth, "hell" awaits you.

(… But it is better to be poor than to
be a rich liar. Proverbs 19: 22)
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