
Dura realidade 
  
Não posso mais está tão difícil 
aceitar a minha nova condição 
Nunca imaginei que seria deste jeito 
Fiz tantos planos 
Minha vida desmoronou 
  
Engravidei da pior maneira, 
Agredida sem amor,  
sem compaixão 
É tanta dor 
  
Coro 
E agora o que é que faço 
Confesso que não é fácil 
Já não suporto mais tanta dor 
  
Hip Hop 
Sabe amiga, eu não sei o que te dizer 
No teu lugar também estaria na mesma situação 
Nenhuma decisão será fácil para ti 
Mas nestes momentos as mães podem nos consolar e aconselhar 
Não fiques triste amiga, não te desesperes 
A vida as vezes nos prega uma partida 
De nos sentirmos num beco sem saída 
  
Olha, mana, eu entendo a tua situação 
Não é fácil aguentar tanta frustração 
Eu te digo que isto vai te consumir 
Mas tu tens o direito de decidir 
O que será melhor para a tua vida 
Pensa na alegria que esta criança pode te trazer 
Mas eu entendo que não é fácil pra ninguém 
Um aborto não é a melhor coisa a se fazer 
  
Olha mana, existem muitas mulheres por aí 
Que perdem a vida tentando interromper uma gravidez indesejada 
Nesses lugares clandestinos por aí 
Muitas morreram e outras andam por aí 
Querendo seguir esse mesmo caminho 
  
Passam horas, passam dias 
E não consigo enfrentar 
Essa dura realidade 
Inesperadamente tudo mudou 



Meu sonho de ser mãe tornou-se num pesadelo 
  
Coro 
E agora o que é que faço 
Confesso que não é fácil 
Não aguento mais tanta dor 
  
Hip Hop 
Pensa bem, mana, no que vais fazer 
A gravidez indesejada pode ser um erro. 
Mas seja qual for a tua decisão 
Não arisque a vida mana pense em ti 
  
Olha, mana, pensa no que vou dizer 
Não sei qual é o motivo que te trouxe até aqui 
Existem vários métodos de contracepção 
Eu sou médico e respeito a tua decisão 
Estudei para salvar vidas, esse é o nosso maior valor 
Não estou aqui para te julgar e farei de tudo para te ajudar 
Só farei isso porque tens direito de decidir 
Mas garanto que aqui é o lugar é seguro para ti 
  
Pense na vida antes de qualquer decisão 
Muitas mulheres têm perdido a vida por consequência de abortos clandestinos 
Muitas mulheres têm perdido a fertilidade 
Seja qual for a tua decisão não arisque a vida 
Procure profissionais de saúde 
  
Sabe amiga, eu não sei o que te dizer 
No teu lugar também estaria na mesma situação 
Nenhuma decisão será fácil para ti 
Mas nestes momentos as mães podem nos consolar e aconselhar 
Não fiques triste amiga não te desesperes 
A vida as vezes nos prega uma partida 
De nos sentirmos num beco sem saída 
  
Coro 
E agora o que é que faço 
Confesso que não é fácil 
Não aguento mais tanta dor 
  
 


