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Texto 1: (Fonte: https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/22501/)  

Hoje a Noite Não Tem Luar 
Legião Urbana 

 
Ela passou do meu lado 
"Oi, amor." - eu lhe falei 
"Você está tão sozinha" 
Ela então sorriu pra mim 

 
Foi assim que a conheci 
Naquele dia junto ao mar 

As ondas vinham beijar a praia 
O sol brilhava de tanta emoção 
Um rosto lindo como o verão 

E um beijo aconteceu 
 

Nos encontramos à noite 
Passeamos por aí 

E num lugar escondido 
Outro beijo lhe pedi 

 
Lua de prata no céu 

O brilho das estrelas no chão 
Tenho certeza que não sonhava 

A noite linda continuava 
E a voz tão doce que me falava 

"O mundo pertence a nós!" 
 

E hoje a noite não tem luar 
E eu estou sem ela 

Já não sei onde procurar 
Não sei onde ela está 

 
Hoje a noite não tem luar 

E eu estou sem ela 
Já não sei onde procurar 

Onde está meu amor?  

 

Poemas 
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Texto 2: (Fonte: 

https://www.tudoepoema.com.br/manoel-de-barros-eu-nao-vou-perturbar-a-paz/) 

Eu não vou perturbar a paz 
Manoel de Barros  

De tarde um homem tem esperanças. 
Está sozinho, possui um banco. 

De tarde um homem sorri. 
Se eu me sentasse a seu lado 

Saberia de seus mistérios 
Ouviria até sua respiração leve. 

Se eu me sentasse a seu lado 
Descobriria o sinistro 
Ou doce alento de vida 

Que move suas pernas e braços. 
 

Mas, ah! eu não vou perturbar a paz que ele depôs na 
praça, quieto. 
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Texto 3: (Fonte: 

http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/alvaresaz

evedo/quandoanoite.htm)  

Álvares de Azevedo 

Dreams! dreams! dreams! 

 

Quando, à noite, no leito perfumado 
Lânguida fronte no sonhar reclinas, 

No vapor da ilusão por que te orvalha 
Pranto de amor as pálpebras divinas? 

 
E, quando eu te contemplo adormecida 

Solto o cabelo no suave leito, 
Por que um suspiro tépido ressona 

E desmaia suavíssimo em teu peito? 
 

Virgem do meu amor, o beijo a furto 
Que pouso em tua face adormecida 

Não te lembra do peito os meus amores 
E a febre do sonhar de minha vida? 

 
Dorme, ó anjo de amor! no teu silêncio 

O meu peito se afoga de ternura... 
E sinto que o porvir não vale um beijo 

E o céu um teu suspiro de ventura! 
 

Um beijo divinal que acende as veias, 
Que de encantos os olhos ilumina, 

Colhido a medo, como flor da noite, 
Do teu lábio na rosa purpurina... 

 
E um volver de teus olhos transparentes, 

Um olhar dessa pálpebra sombria 
Talvez pudessem reviver-me n’alma 

As santas ilusões de que eu vivia! 
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Texto 4:(Fonte: https://www.letras.mus.br/tie/a-noite/) 

A Noite 
Tiê 

 
Palavras não bastam, não dá pra entender 

E esse medo que cresce e não para 
É uma história que se complicou 

E eu sei bem o porquê 
 

Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? 
Me entorta as costas e dá um cansaço 

A maldade do tempo fez eu me afastar de você 
 

E quando chega a noite e eu não consigo dormir 
Meu coração acelera e eu sozinha aqui 

Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão 
Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão 

 
Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava 

E essa proximidade não dava 
Me perdi no que era real e no que eu inventei 

Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer 
E te dedico uma linda história confessa 

Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você 
 

Te contei tantos segredos que já não eram só meus 
Rimas de um velho diário que nunca me pertenceu 
Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor 

Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou 
 

E quando chega a noite, e eu não consigo dormir 
Meu coração acelera e eu sozinha aqui 

Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão 
Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão 
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