
Marcelo D2, Gueto
Eu t na rua e vejo a vida como um vdeo clipe
Problemas passam como um clipe
Armas e brinquedos
Se confundem na mo de uma criana
Eu at entendo quem no tem mais esperana
 que eu vim da zona norte
Um lugar pobre
De gente honesta e humilde
Mas gente nobre
Voc tem que andar na linha
Se manter no povo
No se assuste esse  s&amp;oacute; o comeo do jogo
Primeiro um flash
12 ou 13 coisas para resolver
No d nem tempo de pensar no que fazer
E outro flash
E fica tudo preto
Vamos tomar o poder, continuar no gueto!

Refro:
Voc quer sair do gueto
Mais a sua mente  o gueto
Voc quer fugir do gueto
Mais o mundo inteiro  o gueto
(2x)

O que no me derruba fortalece
A sua polcia no me causa estresse
Paz e liberdade  o que todo mundo quer
Mais o que c ta disposto a perder
Quando tal paz vier ?
Quer falar de gueto ?Fala Rio de Janeiro!
De paraso a mais sujo puteiro
Respeito a quem sobrevive a isso tudo
E no precisa mais temer o mundo
Debaixo dos planos
Ta no orgulho suburbano
Um pouco de europeu

Um pouco de africano
&quot;Acho que fui trado&quot;
Ah! Puro bl bl bl!
Ta na hora de levantar e lutar!
Evoluo a qualquer custo ?
O dinheiro manda ?
Mas a rua vai ficar  com o samba!
Poltica do medo
Todo mundo roubando
Mais nunca vo roubar a alma de um malandro!

Refro:
Voc quer sair do gueto
Mais a sua mente  o gueto
Voc quer fugir do gueto
Mais o mundo inteiro  o gueto
(2x)

G-u-e-t-o! ce sai do gueto mas o gueto no sai de voc!
Re-vo-lu-o! tudo que eu preciso e de um mic na mo!
E no preciso abaixar minha cabea
E nem preciso falar mau de ningum
O que eu preciso  me focar no meu trabalho
Me focar na minha famlia



Que ai o meu sucesso vem!
Rema rema
E no sabe o que quer
Pra quem no sabe que caminho vai, pega um qualquer!
Me diz ai!
Vai ficar sentado no gueto
Ou vamo ser parte de algo e escrever o enredo?

Refro:
Voc quer sair do gueto
Mais a sua mente  o gueto
Voc quer fugir do gueto
Mas o mundo inteiro  o gueto
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