
Protesto 
(Jossiano Leal/Felipe Rodrigues) 

 

Um país pobre, com o povo endividado 

Uma república podre, com o governo atrapalhado 

 

Várias coisas tristes nos chocam o coração. 

Quanta gente na rua passando humilhação. 

 

É um país que dá certo, mas só na televisão… 

 

Pense comigo e você vai entender… 

 

Pra que estudar? Pra que aprender? 

 

Mas pra que estudar? Pra que aprender? 

Gurizada joga bola, é o que ela sabe fazer. 

Estudar pra quê? Pra ganhar uma miséria? 

O negócio é jogar bola, ganha grana mais séria! 

 

Mas pra que estudar? Pra que aprender? 

 

Pra que estudar? Pra que aprender? 

 

Mas pra que estudar? Pra que aprender? 

Mulherada tira a roupa, é o que ela sabe fazer. 

Estudar pra que, quando se é gostosa? 

É só tirar a roupa, ficar rica e famosa! 

 

Mas pra que estudar? Pra que aprender? 

 

Pra que estudar? Pra que aprender? 

 

Mas pra que estudar? Pra que aprender? 

Os caras vendem drogas para sobreviver. 

Eles vendem o pó e a erva danada. 

Ficam milionários, matando a gurizada! 

 

Mas pra que estudar? Pra que aprender? 

 

Pra que estudar? Pra que aprender? 

 

Mas pra que estudar? Pra que aprender? 

Eu vou mentir pro povo e vou me eleger 

Vou fazer sacanagem, vou virar mítico. 

Ganhar uma grana sendo político! 

 

Mas pra que estudar? Pra que aprender? 

Pra que estudar, pra que aprender? 



Para! 

(Jossiano Leal / Felipe Rodrigues) 

Para! 

Com a violência! 

Para! 

Com essa indecência! 

Para! 

Com a poluição! 

Para! 

Com a corrupção! 

Essa é uma crítica à nossa sociedade, 

que esconde os problemas que têm nossas cidades. 

É ruim de procurar lazer, daqui a pouco não dá mais, 

com tanta coisa assim vivemos como animais. 

Aqui no Brasil, a coisa anda diferente,  

ladrão solto na rua, quem tá preso é a gente. 

Vivemos num lugar, pobre e capitalista, 

povo de baixa renda e muito falso moralista. 

Povo analfabeto que vende seu voto, 

e tem seu maior sonho em ganhar na loto. 

Vivemos num país que aos outros dá até pena, 

pra ficar rico é jogador, político ou mega sena. 

Para! 

Com essa ignorância! 

Para! 

Faz uma sindicância! 

Para! 

É o que a gente diz! 

Para! 

Pra tentar ser feliz! 

Para! 

Com essa indiferença! 

Para! 

Com essa falsa crença! 

Para! 

De enganar a gente! 

Para! 

De ser incompetente! 

Para! 

Com a violência! 

Para! 

Com essa indecência! 

Para! 

Com a poluição! 

Para! 

Com a corrupção! 

Para! 

Com a corrupção! 



Rap da Beleza 

(Jossiano Leal / Felipe Rodrigues) 

Como a enxada daquele que lavra, 

faço uso do meu instrumento: a palavra. 

Tal qual o carpinteiro trabalhando com a madeira, 

tento expressar-me com a minha maneira. 

A poesia, a prosa e o verso não têm idade, 

e assim vou rimando, com toda simplicidade. 

É bom fazer um rap falando de beleza, 

Coisa que vem de dentro, da minha natureza. 

Porque a beleza mais bela é a que a gente não vê, 

a maior das belezas está dentro de você. 

Talvez por isso que eu cante, eu acho legal 

Pra quem não nos conhece, Projeto Ladislau!  

Não existe mulher feia quando está desesperado. 

Não há mulher mais linda quando está apaixonado. 

Não pense em beleza, interior ou exterior, 

pense na beleza sublime de um grande amor. 

É a beleza, lindura, lindeza ou formosura, 

não tem partido, time, credo ou cor. 

Está dentro da pessoa, só aparece com o amor. 

Não adianta ser belo e não ter nada na mente, 

também não adianta ser só inteligente. 

Se você não me entende, não me leve a mal, 

talvez você tenha um outro ideal 

Espero que goste da música, ache maneiro, 

porque desse modo eu vou ficar faceiro. 

Até que o rap ficou diferente, 

Projeto Ladislau, lembre da gente! 

Aqui de Porto Alegre, do bairro Tristeza, 

Com esse nosso som que é o Rap da Beleza! 

Não existe mulher feia quando está desesperado. 

Não há mulher mais linda quando está apaixonado. 

Não pense em beleza, interior ou exterior, 

Pense na beleza sublime de um grande amor. 



Fiz Até Macumba 

(Jossiano Leal / Felipe Rodrigues) 

Preciso muito te ver, poder te ter comigo. 

Essa saudade me mata, é meu pior castigo. 

Em cada pedaço de mim, sinto falta de você aqui. 

Vem pra perto, por favor, não aguento mais essa dor. 

A minha vida foi feita pra ti, e tua presença é pura alegria. 

Eu dava de tudo agora, pra ter tua companhia. 

Larguei de tudo pra ficar ao teu lado, a cada segundo me lembro de ti. 

A tua voz, o teu sorriso, me deixam tão feliz! 

Fiz até macumba pra ficar contigo, fui no centro espírita... 

Eu fui num terreiro, mas não adiantou. 

Eu joguei os búzios eu li no tarô, fiz um despacho, que não adiantou... 

Volta pra perto de mim, meu amor! 

A minha vida foi feita pra ti, e a tua presença é pura alegria. 

Eu dava de tudo agora, pra ter tua companhia. 

Larguei de tudo pra ficar ao teu lado, a cada segundo me lembro de ti. 

A tua voz, o teu sorriso, me deixam tão feliz! 

Fiz até macumba pra ficar contigo, fui no centro espírita... 

Eu fui num terreiro, mas não adiantou. 

Eu joguei os búzios eu li no tarô, fiz um despacho, que não adiantou... 

Volta pra perto de mim, meu amor! 

 

 



Conexão Leopoldina 

(Jossiano Leal / Felipe Rodrigues) 

O amor não escolhe hora ou lugar, na paixão não existe distância. 

É questão de detalhe, eu não escolhi,  

a guria que eu gosto mora longe daqui. 

Se ela se esconde, ela não tem culpa, mas eu não me estresso, e vou à 

luta! 

Quilômetros me separam, da minha amada,  

espaço que me faz cumprir essa jornada! 

Com toda a pressa do meu coração, eu pego meu carro com toda emoção. 

Ligo o motor, o som e o farol, quero chegar logo nesse dia de sol! 

Pode ser no Cristal, perto da Icaraí,  

ou então Rubem Berta, Restinga ou Lami! 

Pode ser na Tristeza, no Centro ou Ipanema,  

Glória ou Belém Novo, que não tem problema! 

Vila Nova, São Geraldo, ou Assunção,  

pode ser no Moinhos, perto do Parcão! 

Navegantes, Ponta Grossa ou Teresópolis,  

Três Figueiras, Camaquã ou Higienópolis! 

Cavalhada, Bom Jesus, ou Serraria,  

Nonoai, Floresta ou Agronomia! 

Pode ser na Azenha ou no Humaitá...  

Se for até no Leopoldina eu tô indo pra lá! 



Mais Nada 
(Jossiano Leal / Felipe Rodrigues) 

Sem ver, escutei o teu sorriso, 

caminhando sem juízo, em minha direção, talvez... 

Se eu fosse mais discreto, chegaria ainda mais perto, 

Sem ter que dizer... 

Sem ter que dizer o Quanto é lindo teu sorriso, 

é até perigoso e me faz perder o juízo. 

Uma bomba relógio que faz o tempo passar, 

eu longe de você não consigo nem pensar. 

Se o dia continua, continua assim tristonho, 

não há nada que me faça esquecer todo meu sonho. 

Meu sonho sem você não é sonho é pesadelo, 

teu sorriso me impressiona, teu corpo, teu cabelo. 

Tua pele, teu perfume, teu olhar, tão sensual. 

Uma beleza e um brilho que são fora do normal. 

Me fascina, me alucina, eu sou louco por você. 

Me emociona, me anima até mesmo… 

Sem ver, escutei o teu sorriso, 

caminhando sem juízo, em minha direção, talvez... 

Se eu fosse mais discreto, chegaria ainda mais perto, 

Sem ter que dizer... 

Eu paro, penso e vejo mas não parece real. 

É uma coisa assim tão boa e tão sensacional. 

Me passa tanta paz, a tua luz, tua beleza. 

Satisfaz a minha alma e desfaz qualquer tristeza. 

Me faltam até palavras pra dizer tudo que sinto. 

Me perco nos teus olhos, tua boca, um labirinto. 

Me fascina, me alucina, eu sou louco por você. 

Me emociona, me anima, até mesmo… 

Sem ver, escutei o teu sorriso, 

caminhando sem juízo, em minha direção, talvez... 

Se eu fosse mais discreto, chegaria ainda mais perto, 

Sem ter que dizer... 

 



Quero 
(Jossiano Leal / Felipe Rodrigues) 

 

Quero, ter você meu bem, e essa noite não tem pra ninguém! 

Quero, ver você zoar, e se acabar até o sol raiar! 

Quero alucinar com esse teu corpo em movimento,  

e esse vai-e-vem é o que rola no momento. 

 

Me dá uma overdose todo esse teu sabor,  

me bebe e me consome até me mata de amor! 

Eu quero te abraçar, te beijar, te dar carinho. 

Te ter sempre comigo e nunca mais ficar sozinho. 

Teu jeito sensual me deixa louco por você. 

Eu durmo e acordo já pensando em te ter. 

 

Quero, ter você meu bem, e essa noite não tem pra ninguém! 

Quero, ver você zoar, e se acabar até o sol raiar! 

Quero, ter o seu amor, e ir contigo onde você for, 

quero, ter o teu carinho, e nunca mais vou ficar sozinho. 

 

Às vezes até penso que você não é real, 

maravilha de mulher, que pra mim é ideal! 

Eu quero estar contigo, toda noite, todo dia, 

só de pensar em ti já me bate uma alegria. 

Teu corpo alucinante que me deixa viciado, 

amor, paixão, tesão, eu tô ficando tarado! 

Só tenho elogio, pode até ficar se achando, 

te curto e te venero que não tô nem ligando. 

 

Quero, ter você meu bem, e essa noite não tem pra ninguém! 

Quero, ver você zoar, e se acabar até o sol raiar! 

Quero, ter o seu amor, e ir contigo onde você for, 

quero, ter o teu carinho, e nunca mais vou ficar sozinho. 



Promessas 
(Jossiano Leal / Felipe Rodrigues) 

 

Não vale nem cem, mas se paga mil. 

Põe tudo na conta do nosso Brasil! 

Tem rolo no estádio, falcatrua na estrada, 

perguntam pros caras: não sabem de nada! 

O povo esquece, não presta atenção. 

E vota nos mesmos a cada eleição. 

Rola muita promessa, quase nada de ação. 

Falta verba pra saúde, segurança, educação. 

Direita ou esquerda, liberal ou anarquia, 

quando chega no poder, esquece a ideologia. 

Projeto Ladislau, agora te diz: 

queremos justiça pro nosso país! 

 

Não bastam promessas, esperamos solução. 

Pra termos orgulho da nossa nação. 

Não quero promessas, tem que ser assim, 

trabalhando juntos, lutando até o fim! 



Mero Engano 
(Jossiano Leal / Felipe Rodrigues) 

 

Às vezes você acha que está apaixonado! 

Errar é humano, e se pensa errado. 

Pessoas aparecem, a cada dia, mês e ano. 

Nem sempre é paixão, é só um mero engano. 

No começo parece tudo perfeito,  

depois degringola, aí não tem jeito. 

Simpatia é uma coisa, amor é diferente, 

amor mexe fundo no coração da gente. 

 

Seja romance, seja um casinho, 

sempre é importante ter um carinho. 

Mas fique esperto e não entre pelo cano: 

às vezes não é paixão, e só um mero engano. 



Meio Blues 
(Jossiano Leal / Felipe Rodrigues) 

 

Tava sem fazer nada, e tu apareceu... 

Subiu a escada, no escuro, no breu! 

 

Agora a gente pode conversar, 

trocar uma ideia e deixar rolar! 

 

O papo é reto e não tem frescura, 

eu falo direto, sou cara-dura! 

 

Seja o que for, haja o que houver, 

quero teu amor e o que mais tu quiser! 

 

Quando você chega, tudo fica bem. 

É impressionante a força que tem. 

 

Amo teu cabelo, também o teu cheiro, 

tua perna torneada me agita inteiro! 

 

E eu amo algo, que só você tem: 

o olhar penetrante que me deixa zen. 

 

Sentado, de pé, parado ou andando… 

Acaba o som e continuo te amando… 

 

 


