
Eu não sei na verdade quem eu 

sou 

já tentei calcular o meu valor 

Mas sempre encontro sorriso e 

o meu paraíso é onde estou

Por que a gente é desse jeito? 

criando conceito pra tudo que 

restou 

Meninas são bruxas e fadas 

Palhaço é um homem todo 

pintado de piadas 

Céu azul é o telhado do mundo 

inteiro 

Sonho é uma coisa que fica 

dentro do meu travesseiro 

Mas eu não sei na verdade quem eu sou 

Já tentei calcular o meu valor 

Mas sempre encontro sorriso 

E o meu paraíso é onde estou 

Eu não sei... na verdade quem eu sou 

Descobrir 

Da onde veio a vida 

por onde entrei 

Deve haver uma saída 

mas tudo fica sustentado 

Pela fé 

Na verdade ninguém 

Sabe o que é 

Velhinhos são crianças nascidas faz tempo 

com água e farinha colo figurinha e foto em documento 

Escola! É onde a gente aprende palavrão... 

Tambor no meu peito faz o batuque do meu coração 

Mas eu não sei na verdade quem eu sou 

Já tentei calcular o meu valor 

E sempre encontro sorriso... e o meu paraíso é onde estou 

Eu não sei na verdade quem eu sou 

Perceber que a cada minuto 



tem um olho chorando de alegria e outro chorando de luto 

tem louco pulando o muro, tem corpo pegando doença 

tem gente rezando no escuro, tem gente sentindo ausência 

Meninas são bruxas e fadas 

Palhaço é um homem todo pintado de piadas 

Céu azul é o telhado do mundo inteiro 

Sonho é uma coisa que guardo dentro do meu travesseiro 

Mas eu não sei na verdade quem eu sou 

Já tentei calcular o meu valor 

Mas sempre encontro sorriso e o meu paraíso é onde estou 

Eu não sei na verdade quem eu sou... 

Translation: 

I don’t actually know who I am  

I’ve tried to calculate my value  

But I always find a smile and my paradise is where I am 

Why are we like this? 

Creating a concept for everything that has been left  

Girls are witches and fairies  

A clown is a man all painted of jokes  

The blue sky is the whole world’s roof  

A dream is something that stays inside my pillow 

But I don’t actually know who I am 

I’ve tried to calculate my value  

But I always find a smile  

And my paradise is where I am 

I don’t actually know… who I am  

Find out 

Where life came from  

Where I came in from 

There must be a way out  

But everything gets sustained 

By faith  

Actually, nobody  

Knows what they are  

Elderly are children born long time ago  

With water and flour I glue a sticker and a photo in a document 

School! It’s where we learn swear words...  



The drum in my chest makes the beats of my heart 

But I don’t actually know who I am  

I’ve tried to calculate my value  

And I always find a smile... and my paradise is where I am 

I don’t actually know who I am  

Noticing that each minute  

has an eye crying of happiness and another crying of grief  

there are maniacs jumping the wall, there are bodies catching diseases  

there are people praying in the dark, there are people feeling the absence 

Girls are witches and fairies  

A clown is a man all painted of jokes  

The blue sky is the whole world’s roof  

A dream is something that stays inside my pillow 

But I don’t actually know who I am  

I’ve tried to calculate my value  

But I always find a smile and my paradise is where I am 

I don’t actually know… who I am 

Search online for the video: “O Teatro Mágico Eu 

não sei na verdade quem eu sou”. 


