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WORKS AND DAYS 
(Leonardo Machado) 

 
Ache in your guts? 

It’s a threat! 
Is it a thing to forget? 

Is it a thing to be scared? 
Is it at all? 

 
Hole in your soul? 

That is great!  
Ain't you complaing 'bout meaning?  
Where is your need for the sacred?  

Where's it at all?  
 

I'm the one who's ever ready to strike you from beyond 
You know you never paid it 

Now's the fucking time!  
 

“Listen to me, now! 
I’ll tell ya what I know  

The one you see within your mirror's 
about to lose control.” 

 
Is it a thing to be scared? 

Is that it all?  
Bite me! 

 
I'm the one who's ever ready to strike you from beyond 

I know you never paid it 
Now  I'm fucking gone! 

	
	
	

	
	

OS TRABALHOS E OS DIAS 
(Leonardo Machado) 

 
Pontada no estômago?  

É uma ameaça! 
É algo para se esquecer?  

É algo para se temer, 
Afinal?  

 
Vazio em sua alma?  

Isso é ótimo!  
Você não reclama sobre “sentido”? 

Onde está sua necessidade do sagrado?  
Onde, afinal?   

 
Sou aquele que está sempre pronto pra te acertar de muito além 

Você sabe que não pagou 
Agora é a hora!   

 
“Escute-me, agora! 

Vou te contar o que eu sei  
O cara que você vê no espelho está 

A ponto de perder o controle.” 
 

É algo para se temer? 
Isso é tudo?  
Vá se danar! 

 
Sou aquele que está sempre pronto pra te acertar de muito além 

Eu sei que você nunca pagou 
E agora, parti.  
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SLIPPERY TRAIL  
( Leonardo Machado / Hugo Ali)  

 
Don't you know how to come back?   

Don't you regret it?  
You know you’re going to be their pictures' frame. 

 
Gotta shit to spread! 

Don't you get it? 
The slowness of my ways might get you ready 

 
To crawl at my slippery  

At my slippery trail 
 

Don't you know how to confess? 
Will you admit it? 

Without learning to creep there ain't a way to 
 

Walk at my slippery 
At my slippery trail    

 
Being still is a dance. 

 
You don't know how to come back!   

I know you get it! 
The slowness of my ways may get you ready to  

 
To crawl at my slippery  

At my slippery trail... 
 

 
 
 

RASTRO ESCORREGADIO 
( Leonardo Machado / Hugo Ali)  

 
Você não sabe por onde voltar?  

Não se arrepende disso?  
Você sabe que será a moldura nas fotos deles. 

 
Tenho que espalhar isso! 

Não entendeu? 
A lentidão dos meus modos deve prepara-lo para 

 
Rastejar no meu 

Rastro escorregadio  
 

Você não sabe se confessar? 
Vai admiti-lo? 

Sem aprender a rastejar não há maneira de  
 

Caminhar no meu 
Rastro escorregadio  

 
O repouso é uma dança. 

 
Você não sabe por onde voltar!   

Eu sei que me entende! 
A lentidão dos meus modos deve prepara-lo para 

 
 

Rastejar no meu 
Rastro escorregadio 
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CUT THE ROPE 
(Paulo Emmerich / Hugo Ali / L. Machado) 

 
Lock the doors 

No more dreams 
Never felt before 

Your little box of sins 
 

This hell I've built 
You might have been 

Blowing my consciousness 
To look like what it seems 

 
Stand on the chair and breathe 

All you need is a kick 
You grow some balls, yeah! 

Before you lay down,  
don’t make me sick! 

 
Now you go out and make it alone 

Hiding parasites  
You've already shown 

You're nothing but a knot in my throat  
 

This greedy tug of war 
Despite of everything you are 

Despite of everything you're not  
Aim your head into the road 

And fire away 
 

Now you go out and make it alone 
Hiding parasites, avoiding to show 

That you're nothing but a knot in my throat  
 

Now you go out and make it alone 
You feel like you've already won 

You're nothing but a cut in the rope. 

CORTE A CORDA 
(Paulo Emmerich / Hugo Ali / L. Machado) 

 
Feche as portas. 

Chega de sonhos. 
Nunca senti antes 

Sua caixinha de pecados. 
 

Neste inferno que eu construí 
Você deve ter estado 

Moldando minha consciência para  
Se parecer com as aparências. 

 
Suba na cadeira e respire 

Você só precisa de um chute 
Tome uma atitude 

Antes de cair,  
não de me deixe doente! 

 
Agora vá, e se vire sozinha 
Escondendo parasitas que  

Você já mostrou 
Você não é nada mais que um nó na minha garganta. 

 
Esse cabo de guerra ganancioso 

Apesar de todas as coisas que você é 
Apesar de todas as coisas que você não é... 

Vire a cabeça para a estrada e vá. 
 

Agora vá, e se vire sozinha 
Escondendo parasitas,  

Evitando mostrar 
Que você não é nada mais que um nó na minha garganta. 

 
Agora vá, e se vire sozinha 

Você se sente como se já tivesse vencido 
Você não é nada além de um corte na corda. 
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CHAOS ARCHITECT 
(Leonardo Machado) 

 
All my life 

It feels I’ve been here too long 
Time after time 

I can’t wait this to be gone 
 

It's more addictive than boozin' 
It seems to screw all around 

When hunger is in control 
What is the way that leads to freedom? 

What is it, I don’t know… 
 

[Chaos]  
Is that what you do? 

[Hate]  
Ain’t love about that too? 

  
By this time 

Gotta deed to fulfill 
Once in a while felt like losing my will 

 
But you have taught me a lesson 

Along with all of your lies 
Right after I saw you mean them 

What is the way that escapes from madness? 
Dying ain’t my true fear… 

 
[Chaos]  

Is that what you do? 
[Hate]  

Ain’t love ‘bout that too? 
 

 
 

 ARQUITETO DO CAOS 
(Leonardo Machado) 

 
Toda minha vida parece que 

Estive bem aqui por tempo demais 
Instante após instante 

Mal posso esperar que se vá. 
 

É mais viciante que birita 
Parece estragar tudo em volta 

Quando a fome está no controle 
Qual o caminho que conduz à liberdade? 

Qual? Eu não sei… 
 

[Caos]  
É isso que você faz? 

[Ódio]  
O amor não é também sobre isso? 

  
Por agora tenho 

Uma missão a cumprir 
De tempos em tempos sentia-me 

Perdendo a vontade 
 

Mas você me ensinou uma lição  
Juntamente com suas mentiras 

Logo após perceber que você acreditava nelas 
Qual o caminho que escapa da loucura? 

Morrer não é meu verdadeiro medo… 
 

[Caos]  
É isso que você faz? 

[Ódio]  
O amor não é também sobre [ódio]? 
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SERPENT SONNET 
(Leonardo Machado) 

 
Fleeting fun is the 
End about to come 
Aiming on your own 

Role to run 
 

Harder to find 
A jumping where to start 
Try not to behold your 

Endless sacrifice 
 

Evil is a teaser  
(it tells me I’m wrong) 
God’s a contradiction  

(many are one) 
Only one solution  

(you know what’s to come) 
Such petrifying visage drone 

 
Stone breaks its reflection 

Shall it rest in pieces. 

 
 

SONETO DA SERPENTE 
(Leonardo Machado) 

 
Momentânea diversão 

É o fim que está por chegar 
Dirigindo-se para seu próprio 

Ofício a cumprir 
 

O mais difícil de encontrar 
De onde começar 

Intente não contemplar 
O seu sacrifício interminável. 

 
E o mal é provocação  
(diz que estou errado!) 

Grande contradição é deus  
(muitos são um) 

O que resta de solução...  
(você sabe o que está por vir) 
Só aguda epifania petrificante. 

 
Só a pedra destrói seu reflexo. 
Seus pedaços sejam descanso. 
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EVERYBODY TOLD ME  
(Hugo Ali / Leonardo Machado) 

 
I don't feel guilty  
It feels so wrong 

I know this blaming game of yours. 
 

I know you, scumbag 
It feels like a plush  

This thing' so irresistible. 
 

I love you, scumtrash! 
This life's a rush  

It feels so unpredictable. 
 

Everybody told me 
But I can't resist 

I just can't quit...   
 

Everybody told ya 
It wouldn't take you there 

Everyday got you prepared for eternity.  
 

Everybody told me 
But I can't resist.  
I just can't quit...   

 

 
 

TODO MUNDO ME DISSE 
(Hugo Ali / Leonardo Machado) 

 
Não sinto culpa.  

Isso é tão errado! 
Já conheço esse seu jogo de culpar. 

 
Te conheço, traste. 

Parece uma maravilha  
Esse troço é tão irresistível. 

 
Te amo, lixo! 

Essa vida é uma correria  
Parece tão imprevisível. 

 
Todo mundo me falou 

Mas não consigo resistir 
Não consigo parar...   

 
Todo mundo te falou 

Que isso não te levaria a lugar nenhum 
Cada dia te preparando para a eternidade.  

 
Todo mundo me falou 

Mas não consigo resistir 
Não consigo parar...  
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BOOZED 
(Leonardo Machado) 

 
Did you find something to die for? 

Would you try something real? 
Are you a queen or not even a pawn? 

 
Nice to meet you now! 
Bow! Shake my hand! 

Yes, you’ve seen me round and round 
Why pretend?  

 
Have I found my thing to bite for? 
What is that we both are drawn?   

Am I mean? Guess I’ll show you once 
 

Nice to meet you now! 
Bow! Shake my hand! 

Yes, you’ve seen me round and round... 
 

You’re such a gambler, d’you know? 
Take the booze! 

And hit the mutherfuckin’ road! 
 

Oh, what a king! You're sure nothing at all… 
 

Nice to meet you now! 
Bow! Shake my hand 

Yes, you’ve seen me round and round 
Why pretend? 

 
(Why pretend?) 

Time to squeeze you now! 
Oh, you bet! 

Yes, you’ll see me round and round and round… 

BÊBADO 
(Leonardo Machado) 

 
Encontraste algo que valha a pena morrer?  

Já tentou alguma coisa de verdade?  
Você é uma rainha ou sequer um peão? 

 
Bom te encontrar agora! 

Curve-se! Aperte minha mão! 
Sim, você me viu por aí algumas vezes, por que fingir?  

 
Se eu encontrei algo pra defender? 

O que é isso que nos atrai a ambos?   
Sou mau? Acho que vou mostrar-lhe uma vez... 

 
Bom te encontrar agora! 

Curve-se! Aperte minha mão! 
Sim, você me viu por aí algumas vezes... 

 
Mas que jogador você é, sabia? 

Pega a bebida! 
E some pela estrada! 

 
Ah, grande rei! Você não é nada mesmo… 

 
Bom te encontrar agora! 

Curve-se! Aperte minha mão! 
Sim, você me viu por aí algumas vezes,  

por que fingir? 
 

(Por que fingir?) 
Hora de te espremer! 

Pode apostar! 
Sim, você me verá por aí de novo e de novo e de novo...  
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DENIAL 
(Leonardo Machado) 

 
I know what you'll say  

"Something's gotta give." 
Once there was a time you'd stay. 

 
Would it be this way  

If you could only talk to me?  
Just an old man soul's wish. 

 
Threw it all at waste 

I should have known for real 
Should have known this gift was part of deal. 

 
I know what you'll say  

"Something's gotta give." 
Once upon a time you'd stay. 

...you'd stay. 

 
 
 
 
 

NEGAÇÃO 
(Leonardo Machado) 

 
Eu sei o que você vai dizer  

"Alguém tem que ceder" 
Houve um tempo em que você ficaria. 

 
As coisas seriam desse jeito  

Se você ao menos falasse comigo?  
Só um desejo da alma de um velho. 

 
Jogou-se tudo fora 

Eu devia saber, de verdade 
Que esse presente era parte do trato. 

 
Eu sei o que você vai dizer  

"Alguém tem que ceder" 
Era uma vez um tempo em que você ficaria. 

...ficaria. 
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SWEET REJECTION   
(Hugo Ali / Leonardo Machado) 

 
Long nights of silence 

staring a wall 
that reminds me  

of ways to the sun 
 

I may have lost it 
Here and there  

But the echoes were louder  
than the facts. 

 
Rude awakening 

for me and for you 
For all the senselessness 
I may have been through 

 
You might have found it over there 
Now I know that your selfishness  

It ain't gonna cut me some slack, because 
(You're not mine)  

 
But I love your sweet rejection 
Cause it makes me wanna play. 

 
Long long gone, bought and sold 

Echoes of loneliness... 
	
	

 
 
 
 

 REJEIÇÃO DOCE   
(Hugo Ali / Leonardo Machado) 

 
Longas noites de silêncio 

Contemplando uma parede 
Que me lembra de  

Caminhos para o sol. 
 

Posso ter perdido [a cabeça]  
Aqui e ali  

Mas os ecos estão  
mais barulhentos que os fatos. 

 
Despertar violento 

Para mim e para você 
Por toda essa falta de sentido 

Que devo ter atravessado 
 

Você pode ter se achado lá fora 
[Mas] agora eu sei que seu egoísmo  

Não vai me dar folga, porque 
(Você não é minha)  

 
Mas eu amo sua rejeição doce 

Porque me faz querer jogar. 
 

Há muito partido, quebrado e perdido 
Ecos da solidão... 

	
	

	
	

TRADUÇÃO	LIVRE:	Leonardo	Machado	


