
Transcrição Ronnie Von 
 
 

[00.00.24.17] 
Você vive tão distante 
Não percebe que eu estou aqui. 
 
[00.00.32.25] 
Que eu estou aqui 
 
[00.00.37.00] 
Você vive de um sonho 
De saudade 
 
[00.00.47.07] 
Nunca tinha ouvido falar muito em Ronnie Von. 
Acho que nenhum de nós assim. 
 
[00.00.50.15] 
Na verdade eu só conhecia mesmo A Praça 
e Meu Bem, versão de Girl. 
 
[00.00.57.19] 
Quando eu ouvi falar de Ronnie Von foi uma coisa 
romântica e eu não concordei com nada disso para essa música. 
 
[00.01.04.03] 
Porque a gente estava ouvindo as coisas erradas. 
Tem uma pegada rock, de fuzz. 
 
[00.01.08.02] 
Também um pouco Mutantes por um lado. 
 
[00.01.11.29] 
Já percebi, já percebi  
 
[00.01.17.19] 
O nome desse álbum, qual é o 
nome dele mesmo? 
 
[00.01.20.08] 
É que e ste tem uma espécie de vingança velada no 
título. Eu vou explicar. 
 
[00.01.27.23] 
A gravadora, Ronnie grava isso, Ronnie  
vai pra cá, Ronnie faz isso. 
 
 
 



[00.01.32.04] 
Aí eu fiz esse disco mas mesmo assim 
as pessoas perturbavam. 
 
[00.01.35.16] 
Esse seu disco não tem um título. 
É tudo Ronnie Von 1, Ronnie Von 2. 
 
[00.01.41.04] 
A gente precisa de um coisa meio pomposa. 
Eu disse, perfeitamente.  
 
[00.01.43.14] 
Então eu vou dar um nome bacana.  
Um nome pomposo e tal. 
 
[00.01.47.04] 
Ele é todo psicodélico. 
A luta do reino do para sempre,  
 
[00.01.51.28] 
A luta do império do para sempre contra 
do mistério, sei lá. 
 
[00.01.56.01] 
A misteriosa luta do Reino de para Sempre 
contra o Império de Nunca mais. 
 
[00.02.01.01] 
Não cabia então ficou em volta 
do disco todo, assim. 
 
[00.02.06.04] 
Pare de sonhar com estrelas distantes 
 
[00.02.13.15] 
Tem várias músicas maneiras, tem 
músicas que vão para o outro lado também. 
 
[00.02.16.09] 
Mais bregas, mais românticas e tal.  
São bonitas, tem melodia mais dentro da caixa. 
 
[00.02.22.24] 
E eu fiz isso numa época em que só  
faltaram me matar,  
 
[00.02.26.26] 
Foi o maior fracasso comercial da história  
da minha vida. 



 
[00.02.29.15] 
Claro não vendeu nada e um amigo meu  
comprou no Japão por U$4.800 esse disco. 
 
[00.02.48.05] 
Tem esse disco do Ronnie Von, eu sei que  
não tem muito a ver com vocês a graça é essa. 
 
[00.02.52.00] 
De vocês fazerem essa revisitação. 
 
[00.02.59.10] 
Essa quitarrinha, sacou? 
 
[00.03.04.03] 
Incompreensível isso. 
 
[00.03.07.05] 
Você vive tão distante 
não percebe que estou aqui,  
 
[00.03.13.10] 
Achei muito doida a música e  
 
[00.03.15.20] 
as harmonias são todas meio doidas. 
Parece tudo instintivo. Puramente instintivo. 
 
[00.03.22.25] 
Eu gostei muito das sonoridades. 
De umas coisas de cordas e sopros. 
 
[00.03.28.21] 
Me lembrou muito O Beatles. 
Muito o Beatles. 
 
[00.03.32.01] 
I am the Walrus total. 
Umas coisas meio quicadas assim 
 
[00.03.37.00] 
Mas é muito Beatles, muito. Quando eu 
ouvi da primeira vez foi tipo, Uau! 
 
[00.03.41.10] 
Estrelas distantes 
 
 
 



[00.03.48.25] 
Boa, boa solução. Meio Beatles né? 
Essa música já é meio Beatles. I am the walrus. 
 
[00.04.00.09] 
Mas a minha escola musical seguramente 
foi o rock mas a minha paixão naquela época 
 
[00.04.04.10] 
era uma coisa absolutamente incontida, 
incontrolável, eu era de fato um nerd beatle maniaco. 
 
[00.04.13.02] 
Aí vai relax, só que a opção também de  
corpo de banda. 
 
[00.04.19.29] 
A minha proposta inicial inclusive era unir 
o erudito ao popular como eventualmente fez 
 
[00.04.29.15] 
George Matin no disco Revolver dos Beatles 
Com Eleanor Rigby, aquele era meu objetivo. 
 
[00.04.35.26] 
Pare de sonhar … não aí você tem que… 
Pare de sonhar com estrelas 
 
[00.04.43.13] 
Será que já entra aqui? De sonhar… 
A gente faz o primeiro… 
 
[00.04.49.06] 
Normal da música. 
Talvez seja legal guardar isso para um gueri da segunda vez. 
 
[00.04.51.24] 
da segunda vez, vai para uma outra 
estrela mais distante ainda. 
 
[00.04.54.21] 
E o refrão que dá uma assustada porque, 
 
[00.04.58.08] 
ele não é, não tem uma cadência comum de acordes. 
 
[00.05.04.05] 
A gente ainda não fez a versão mas pretende  
mudar alguma coisa.  
 



[00.05.07.05] 
A gente teve umas ideias, de início ali. 
 
[00.05.42.07] 
Um, dois, som. 
 
[00.05.56.15] 
É como a gente veio, a gente sabia que ia  
passar o dia todo no estúdio e a gente ama esse lugar 
 
[00.06.02.17] 
Nosso CD, disco, primeiro e único por enquanto, 
foi aqui que a gente realizou esse sonho. 
 
[00.06.10.26] 
E estando com o Berna, é bacana essa 
experiência da gente voltar um pouco atrás e 
 
[00.06.14.23] 
pô, vamos discutir sobre música. 
 
[00.06.17.21] 
Vamos falar sobre gravação, mixagem, som. 
 
[00.06.30.20] 
Eu gosto deste sujo aqui maluco. 
Também gosto. 
 
[00.06.35.22] 
Tá bonzão agora, soa bonitão isso. 
E pode ser na segunda 
 
[00.06.40.03] 
Na segunda a gente faz, depois do  
primeiro refrão. 
 
[00.06.44.24] 
Ou não, faz na primeira, toca a música como ela é, 
a segunda a gente toca do nosso jeito. É basicamente isso. 
 
[00.06.49.25] 
É começar mais organizado e no segundo  
verso eles se soltarem mais, eu acho bom. 
 
[00.06.55.01] 
Tenho dúvida só quanto a introdução. 
 
[00.06.59.04] 
Quer entrar na cabeça cantando? 
 



[00.07.06.00] 
E se ficar a maior merda isso? 
 
[00.07.08.04] 
Eu curto não ter intro, começar 
de uma maneira diferente. Acho maneiro. 
 
[00.07.11.08] 
Uma intro maluca, total. 
 
[00.07.13.03] 
Bora lá? 
Bora. 
 
[00.07.22.18] 
A gente vai ter uma ideia, vai acreditar 
nela e vai, amanhã pode se arrepender. 
 
[00.07.27.15] 
Só que é isso, tá ligada? Isso é uma coisa  
interessante que a gente não faz sempre. 
 
[00.07.30.13] 
Com a banda a gente nunca faz porque a gente 
tem tempo pra pensar. 
 
[00.07.33.20] 
A gente falou, vamos fazer o negócio como o cara deve ter feito. 
Tocando e falando, yes, é isso aqui. Vamos embora. 
 
[00.07.46.08] 
Baixo foi 
 
[00.07.48.12] 
Pare de sonhar com estrelas 
 
[00.07.56.12] 
Entregou a estrela. 
Essa está brilhando mais. 
 
[00.07.59.29] 
Eu como compositor fui convidado  
para mostrar umas canções para ele. 
 
[00.08.06.02] 
E mostramos, eu e Wilton Gomes mostramos  
para ele Silvia vinte horas domingo. 
 
 
 



[00.08.11.29] 
E Pare de Sonhar com estrelas 
distantes. 
 
[00.08.14.15] 
Essa música o Ronni adorou. 
Ele falou, poxa é Beatleniana. 
 
[00.08.20.10] 
Era meio que, era exatamente a força  
Beatleniana em todos nós. 
 
[00.08.26.08] 
Mas cada um lógico com cada 
ramificação. 
 
[00.08.35.10] 
Os Mutantes, o nome dos Mutantes vem por causa 
de uma coisa dele. Falou, porque não Mutantes? 
 
[00.08.39.23] 
O cara estava lendo um livro na época, 
Os Mutantes não sei o quê. 
 
[00.08.41.27] 
Aí ficou Os Mutantes. 
 
[00.08.42.04] 
Eu acho que era do programa. O Ronnie Von tinha 
um programa e eu acho que foi nessse programa que 
 
[00.08.47.02] 
A história foi a seguinte, meu pai era Ministro  
Plenipotenciário em Londres. 
 
[00.08.51.15] 
E claro trazia os discos dos Beatles no 
colo pra mim. Papai chegou com um 
 
[00.08.58.00] 
disco Revolver, e eu liguei para Ritinha, que 
já era minha amiga. Ritinha foi lá para casa ouvir. 
 
[00.09.06.02] 
Eles tinham uma banda e estavam desmanchando a banda  
e ela ficou com o Serginho e o Arnaldo, os dois irmãos. 
 
[00.09.14.10] 
E queriam um nome para a banda nova. Eu estava  
lendo um livro chamado O império dos mutantes. 



 
[00.09.23.16] 
Estava em cima da mesa, ali. Essas mesinhas de  
canto, eu falei, Ritinha olha o nome aqui, Mutantes. 
 
[00.09.32.17] 
Na semana seguinte eles estavam no meu programa. 
E neste dia nós fizemos o lado A e B do Revolver. 
 
[00.09.39.08] 
E aí? 
Aquele aquele… 
 
[00.09.41.14] 
Fala aí Zé. 
Aquele sozinho lá. 
 
[00.09.47.10] 
Esse é ótimo. 
Podia rolar bastante ele. 
 
[00.09.50.05] 
E o resto? 
Ficou bom cara. 
 
[00.09.52.21] 
Eu gravaria mais uma desde o começo. 
Eu também gravaria mais uma e foi. 
 
[00.10.02.17] 
Ah ah ah, ah  
 
[00.10.08.06] 
Pra mim o problema é entre uma nota  
e outra. São nas transferências. 
 
[00.10.12.28] 
É porque a harmonia mano, é bizarra essa parada. 
Eu sei, Eu sei. 
 
[00.10.16.13] 
Para de sonhar com estrelas distantes 
 
[00.10.23.05] 
Para de sonhar com estrelas distantes 
Ah ah ah 
 
[00.10.31.02] 
Que bacana isso. 
 



[00.10.32.22] 
Estrela. Ah ah ah ah ah 
 
[00.10.42.20] 
Eu devia ter ido com calma. Pá no disco 
e aí de repente você joga uma dessas. 
 
[00.10.47.12] 
Como fizeram os Beatles. 
Como fizeram os Stones. 
 
[00.10.50.10] 
Eu imaginei que fosse dar certo. Imaginei 
que as pessoas por amor a mim fossem entender. 
 
[00.10.56.19] 
Não, não entenderam e eu também não 
entendi porque elas não entenderam. 
 
[00.11.00.16] 
Ah ah ah ah 
 
[00.11.04.20] 
Quando você começa a lembrar, quando 
você compôs, teve a oportunidade de 
 
[00.11.08.24] 
passar tantos anos e ver tocado por essa  
gurizada, o Dônica é um tônico. 
 
[00.11.13.18] 
Reconfortante, para compositores 
como eu. 
 
[00.11.17.27] 
E quando as bandas jovens começaram  
a regravar esse disco,  
 
[00.11.24.02] 
eu tive a minha juventude devolvida. 
 
[00.11.26.20] 
Ah ah ah ahhhh 
 
[00.11.40.20] 
??? da Gávea. 
 
[00.11.45.10] 
Você vive tão distante 
nao percebe que estou aqui, que estou aqui 



 
[00.11.57.16] 
Você vive de um sonho de saudade,  
já percebi, já percebi 
 
[00.12.09.27] 
Pare de sonhar com estrelas distantes 
ao seu lado estou ofertando o amor 
 
[00.12.22.04] 
Pare de sonhar com estrelas distantes 
 
[00.12.31.21] 
Você vive em outro mundo e o que eu digo  
não ouvirá, não ouvirá 
 
[00.12.43.22] 
Procurando o meu rosto no infinito 
nao encontrará, nao encontrará 
 
[00.12.55.21] 
Pare de sonhar com estrelas distantes 
ao seu lado estou ofertando o amor 
 
[00.13.08.10] 
Pare de sonhar com estrelas distante 
Pare de sonhar com estrelas 
 
[00.14.49.06] 
Your love will be 
 
[00.14.58.26] 
Like summer to me 
 
Ah Ha 
Ah Ha 
 
[00.15.07.06] 
My body is sinking, can't you see? 
Just 'cause you don't love me 
 
 
[00.15.14.20] 
Ah ele era lindo. 
Gente ele era surreal 
 
[00.15.18.18] 
E aquele cabelitcho? 
 
 



[00.15.20.21] 
Around my sea 
Mas implicavam muito comigo. 
 
[00.15.26.05] 
E eu tinha muita vontade de fazer uma coisa 
Diametralmente oposta ao que eu estava fazendo. 
 
[00.15.30.13] 
Eu tinha paixão por surrealism. 
Tinha não, tenho até hoje. 
 
[00.15.34.09] 
Então eu queria ter um som que 
fosse de fato surrealista. 
 
[00.15.42.14] 
Mas é bem lisérgica mesmo. 
Então vamos nos drogar. 
 
[00.15.52.10] 
Your love will be 
 
[00.16.04.19] 
Like summer to me 
 
[00.16.11.22] 
Eu achei linda a música, eu 
Adorei assim, ela é 
 
[00.16.15.23] 
uma esquizofrenia na verdade de línguas. 
de momentos. Um arranjo muito particular. 
 
[00.16.26.12] 
Sur mes cahiers d’écolier 
Sur mon 
 
[00.16.30.00] 
Eu na verdade sou uma cantora brasileira 
que canta ingles e eu achei adequado 
 
[00.16.35.11] 
cantar em três línguas. 
 
[00.16.38.00] 
Me identifiquei com esse momento 
psicodélico dele. 
 
 



[00.16.41.02] 
Tem aquela nossa pausa. 
De dois tempos que a gente fez. 
 
[00.16.44.11] 
Agora é o trecho. 
Agora é maior né? Não tem nem click. 
 
[00.16.51.20] 
O arranjo dele é super psicodélico 
e tem diversas fases 
 
[00.16.56.12] 
diversas cenas diferentes. 
O momento em francês 
 
[00.17.00.19] 
tem uma coisa, tem uma valsa.  
 
[00.17.03.02] 
Antes tem um rock, que parece uma 
coisa mais Londrina, uma influência Beatles. 
 
[00.17.10.02] 
É uma música que muda três vezes. 
Ela tem várias coisas, ela vai de quarto por quarto 
 
[00.17.15.03] 
pra três por quarto. Ela tem 
umas brincadeiras muito engraçadas, assim. 
 
[00.17.19.09] 
A gente montou um mapa, previamente, 
eu, Pinaud e Maria 
 
[00.17.25.14] 
E ela fez um negócio bacana pra 
caramba, na primeira parte 
 
[00.17.28.06] 
que ela harmonizou e abriu umas vozes. 
 
[00.17.31.21] 
Ah Há ah há 
 
[00.17.35.18] 
Isso não é na intro né? 
Não isso já é quando entra o rock. 
 
 



[00.17.39.11] 
Legal. 
E o Lucas tinha começado a fazer uma parade 
 
[00.17.48.19] 
Que aí era esse aqui que  
envolvia uma programação. 
 
[00.17.52.22] 
Parece o que rolou na música 
do Ronnie Von mesmo. 
 
[00.17.58.18] 
Inicialmente a gente ia fazer junto, a gente 
até tinha começado a compor umas ideias juntos 
 
[00.18.04.00] 
eu tinha começado a fazer uma base eletrônica, 
só que tivemos uma viagem marcada 
 
[00.18.09.21] 
e em tempos diferentes, mas a Luíza acabou 
fazendo, marcando com o Berna. 
 
[00.18.14.10] 
O Berna montou uma banda pra fazer 
o projeto e depois acabou me ligando 
 
[00.18.21.08] 
para que eu pudesse acrescentar os sintetizadores para 
que tivesse mais a identidade do Opala mesmo. 
 
[00.18.25.11] 
para trazer mais o Opala para o  
Projeto.  
 
[00.18.27.27] 
Raramente temos uma bateria de verdade. 
Raramente temos instrumentos orgânicos. 
 
[00.18.33.13] 
Das músicas que a gente já fez essa 
vai ser a mais orgânica justamente 
 
[00.18.35.21] 
por ter outras pessoas participando. 
 
 
 
 



[00.18.40.01] 
Eu não tenho problema da gente ter 
coisas iguais, igual a versão original. 
 
[00.18.44.25] 
E acho que a principal parada é essa. 
 
 
[00.18.47.13] 
Mas tipo o resto, a gente tem que  
encontrar uma onda que é uma onda 
 
[00.18.50.29] 
que vista bem a Maria. 
 
[00.19.03.00] 
O Ronnie Von tem alguns discos, 
uns dois ou três que ele meio que 
 
[00.19.08.25] 
“fez o que quis”, e o fato dele 
fazer esses discos era a coisa 
 
[00.19.15.05] 
mais improvável na carreira dele fazer.  
 
[00.19.17.20] 
Ele fez porque fez, porque quis  
porque peitou. 
 
[00.19.22.04] 
O contexto politico na época era de 
extremos, e eu não tinha para onde ir. 
 
[00.19.29.04] 
Embora eu tivesse uma visão mais à esquerda  
na vida, ninguém sabia qual era a minha visão. 
 
[00.19.34.25] 
Então comercialmente as pessoas  
imaginavam que eu era mais um alienado. 
 
[00.19.39.11] 
Na época isso me incomodava muito. 
O Ronnie da Jovem Guarda. 
 
[00.19.42.08] 
Eu nunca fui da Jovem Guarda. 
 
 



[00.19.49.19] 
Essa foi quase a boa né? 
O que que você acha da gente  
 
[00.19.54.13 
não fazer as viradas tipo 
Rock and roll? 
 
[00.19.57.11] 
A gente pode não fazer o flan flan 
pode seguir direto. 
 
[00.20.01.03] 
Eu acho melhor não 
fazer o flan flan cara 
 
[00.20.03.19] 
Faz o acorde sem fazer os ataques. 
 
[00.20.05.17] 
Tudo o que a gente puder deixar suspenso 
nessa música para resolver depois. 
 
[00.20.09.28] 
Eu acho melhor. 
 
[00.20.17.23] 
Eu gosto disso. 
 
[00.20.21.24] 
Quando abre o prato é legal. 
E a gente tentou igualar um pouco a música. 
 
[00.20.30.26] 
Deixar ela um pouco mais cool. 
 
[00.20.33.05] 
A forma dela mais suave e mais direta sim. 
 
[00.20.44.17] 
A gente chegou a várias conclusões 
e saídas muito boas. 
 
[00.20.49.03] 
O Domenico usou a MPC, trouxe 
uma pegada moderna para música.  
 
[00.21.06.07] 
É umas coisas assim na passagem. 
É eu acho legal. 



[00.21.09.14] 
Tipo uns rasantes. 
Bem pontual mesmo. 
 
[00.21.11.25] 
It’s a tile of storm  
ground my sea 
 
[00.21.17.27] 
Around my sea 
 
[00.21.20.07] 
Vamos dali, vamos dali. 
Tá maneiro. 
 
[00.21.21.19] 
É está bem legal. 
Está ficando cada vez melhor. 
 
[00.21.26.18] 
Como eu vi que foi o Domenico que tocou 
bateria, tinha umas coisas ali já resolvidas 
 
[00.21.32.28] 
eu meio que coloquei uns sintetizadores em cima, 
peguei o profit peguei umas coisas mid mesmo 
 
[00.21.38.12] 
e coloquei em cima da música umas ideias, 
dobrei algumas coisas que estavam lá, 
 
[00.21.42.20] 
dobrei o vibraphone, são coisas mínimas 
porque a música já ficou meio pronta. 
 
[00.21.48.05] 
Eu fui colocando só para dar 
aquela caracterizada. 
 
[00.21.58.07] 
Cette chanson de tristesse que  
je chante enchanté 
 
[00.22.04.22] 
Et tout les histoires de l’amour 
 
[00.22.08.27] 
My body is sinking, can't you see? 
Because you don’t love me 
 



[00.22.16.16] 
Eu achei maravilhosa, é uma  
música super de coração partido. 
 
[00.22.22.22] 
E ele expressa isso em três 
línguas né? Eu adorei. 
 
[00.22.29.17] 
Sur mes cahiers d'écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
 
[00.22.34.10] 
Olha Rose Ann foi um amigo meu,  
Sérgio Brito, era um brilhante compositor. 
 
[00.22.40.22] 
Ele foi na minha casa com isso e eu me 
encantei, eu imaginava um 
 
[00.22.47.11] 
Citizen Kane, um Cidadão Kane de Orson Welles, 
eu achei sabe por causa do nome 
 
[00.22.51.23] 
Não era RoseBud, era Rose Ann. 
 
[00.22.55.01] 
Rose Ann 
 
[00.22.59.13] 
Sensacional. Sensacional. 
Ô meu Deus eu estou vivo pra ver isso. 
 
[00.23.24.08] 
Ganhei o meu dia. 
 
[00.23.34.00] 
Your love will be 
 
[00.23.43.10] 
Like summer to me 
 
[00.23.51.23] 
My body is sinking, can't you see? 
Because you don't love me 
 
[00.23.59.09] 
I's a tile of storms ground my sea 
 



[00.24.04.04] 
Around my sea 
 
[00.24.10.14] 
Sur mes cahiers d'écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
 
[00.24.14.29] 
Sur le sable, sur la neige 
J'écris ton nom 
 
[00.24.19.01] 
Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
 
[00.24.22.22] 
Pierre sang papier ou cendre 
J'écris ton nom 
 
[00.24.26.26] 
J'écris ton nom 
J'écris ton nom 
 
[00.24.30.15] 
Rose Ann 
 
[00.24.35.19] 
Dans l’air mignon de la lune  
je cherche le chemin 
 
[00.24.42.05] 
Et reencontre  une chance  
de trouver mon chemin 
 
[00.24.49.20] 
Cette chanson de tristesse  
que je chants, chants 
 
[00.24.55.27] 
Et tout les histoires de l’amour 
malhereux 
 
[00.25.05.19] 
My body is sinking, can't you see? 
Because you don't love me 
 
[00.25.14.19] 
It’s a tile of storm ground my sea 
 
 



[00.25.19.24] 
Around my sea 
 
[00.25.25.19] 
Nos meus cadernos de escola 
Nas carteiras e nas árvores 
 
[00.25.29.15] 
Sobre as areias e na neve 
Escrevo seu nome 
 

[00.25.33.16] 
Nos refúgios destruídos 
Nos faróis desmoronados 
 
[00.25.37.05] 
Nas paredes de meu tédio 
Escrevo seu nome 
 
[00.25.40.28] 
Escrevo seu nome 
Escrevo seu nome 
 
[00.25.45.09] 
Rose Ann 
 
[00.25.49.25] 
Quanta esperança nas noites  
que andei pra esquecer 
 
[00.25.57.09] 
Minhas lembranças do amor  
que esperei de você 
 
[00.26.04.15] 
Nem o consolo do canto  
me apaga esta dor 
 
[00.26.11.00] 
Dos desencantos de um  
pranto de amor 
 
[00.26.23.00] 
Your love will be 
 
[00.26.31.13] 
Like summer to me 
 

FIM 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


