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oram mais de 30 anos
de carreira, de altos
e baixos e de canções
que marcaram a trajetória
da música. Em cada livro
que for escrito sobre Rock
N’ Roll, Ozzy Osbourne e a
banda Black Sabbath terão um capítulo
garantido. E por quê?
Porque fizeram muito mais do que
sucesso, mais do que colcoar álbuns
na parada dos mais vendidos, o Black
Sabbath, com toda sua originalidade,
com seus integrantes carismáticos e
canções memoráveis criaram um novo
conceito para o próprio Rock. Aquilo que
hoje é conhecido como ‘Heavy Metal’,
e atrai jovens aos milhões,
foi criado em um estúdio
de Bormingham, na
Inglaterra, no final dos
anos 60, por quatro caras
que estavam sujeitos a
viver. Por essas e outras
esta revista faz essa
homenagem a eles,
os criadores do
Heavy Metal,
os músicos do
Black Sabbath.

Leandro Ribeiro
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Black Sabbath

Origens à estreia!

A formação clássica do Black: Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward.

O

embrião do Black Sabbath surgiu
no ano de 1966 em Aston, uma
localidade
de
Birmingham,
Inglaterra. A história começou quando o
guitarrista Anthony “Tony” Iommi e o baterista
William “Bill” Ward (ambos do grupo Mithology)
leram em uma loja, o anúncio de um cantor que
foi à procura de músicos para formar uma banda.
O cantor era John “Ozzy” Osbourne que foi um
rival de Iommi durante a escola. Iommi e Ward
foram para casa de Ozzy e decidiram formar um
complexo musical. Osbourne levou ao grupo,
outros dois músicos que tinham tocado com ele
na banda Rare Breed: os guitarristas Terence
“Geezer” Butler e Jimmy Phillips.

Mais tarde, Butler assumiu o papel de
baixista, e foi também assoldato pelo saxofonista
Alan “Aker” Clarke. A banda escolheu o nome
inicialmente de Polka Tulk Blues e encurtado
depois para Polka Tulk, e começou a construir
um repertório, principalmente blues. Mais tarde,
Clarke e Phillips saem do grupo e o restante
dos membros decidiram alterar a denominação
para Earth. A formação exibe em vários locais,
tocando covers de Jimi Hendrix, Blue Cheer,
Cream e The Beatles, e esculpiu o primeiro demo
em 1968. É recolhido algum êxito no espaço de
“pubs” britânicos e permitiu que o grupo a fazer o
nome no exterior, graças a gerente Jim Simpson.
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Black Sabbath
Após um curto período, o nome da
banda foi mudado porque havia outro grupo
denominado Earth. A escolha do nome, mais
tarde, veio à ideia de Butler, um grande fã dos
romances de “magia negra” e “terror” de autores
como Dennis Wheatley. Butler tinha visto o filme
de terror italiano do diretor Mario Bava, I Tre
Volti Della Paura (As Três Faces do Medo) de
1963, mas exibido com o nome de Black Sabbath
na Inglaterra e EUA, e escreveu uma canção que
incorpora o título do filme. Isto se tornou o novo
nome do grupo.

tempo a banda investiu em um som mais pesado
e com temáticas mais obscuras, com referências
explícitas a “demônios” e temas envolvendo
ocultismo, que era uma novidade e uma polêmica
nessa época.
Embora essa espécie de temática pudesse
ser eventualmente observada em trabalhos de
outros grupos, como os Beatles e Led Zeppelin,
o Black Sabbath, graças a sua persistência nessa
proposta, foi em grande parte um responsável por
um estereótipo que se perpetuou no universo do
heavy metal. Este tipo de proposta levou a banda a
sofrer numerosas críticas; os mais conservadores
os acusavam de promover o “satanismo” e isso
costumava alimentar reprovação de grande parte
da opinião pública. No entanto, essas polêmicas
só contribuíram mais para o sucesso que o Black
Sabbath conquistou com sua grande audiência de
jovens.

O novo nome é acompanhado por uma
transição para um novo som blues, em primeiro
lugar com elementos do folk e, em seguida, com
cada vez mais fortes e tons escuros até que uma
nova solução para a qual o grupo tornou famosa e
teria sido numerada para muitos críticos, como os
principais pioneiros do heavy metal. O primeiro
registro que a banda assinou foi com a Fontana
O próximo álbum, Paranoid, até hoje o
Records e, mais tarde, com o Vertigo. No dia
13 de fevereiro de 1970, foi publicado o álbum maior sucesso comercial do grupo (primeiro nas
de estreia da banda, intitulado simplesmente de colocações inglesas; sete discos de platina e um
de ouro), é considerado de grande importância
Black Sabbath.
para as bases do heavy metal. O trabalho angariou
para o Black Sabbath milhares de fãs em todo o
O período “clássico”
mundo, graças a canções como “Paranoid”, “Iron
Man”, “Electric Funeral” e “War Pigs”. Com este
O primeiro trabalho, Black Sabbath, foi um trabalho, o grupo foi além da atmosfera sombria
grande sucesso (oitavo lugar nas classificações das músicas com temas mais maduros. “War
inglesas) devido, em grande parte, à atmosfera Pigs”, por exemplo, é uma crítica a políticos
histórica de composições como “Black Sabbath”, considerados responsáveis pelos horrores da
“The Wizard” e “N.I.B.”. O disco, para muitos, foi guerra e “Iron Man” tem um texto puramente
a inauguração de um rock mais original, tanto no ciência-ficção.
sentido sonoro, mais pesado, denso e distorcido;
quanto no que se refere às letras. Deep Purple e
Em 1971, o grupo publicou o terceiro
Led Zeppelin, outras bandas influentes do heavy álbum, Master of Reality, de sucesso notável.
metal da época, tinham um som mais melódico e Provavelmente foi o álbum mais obscuro e
mais próximo a outros estilos como o blues, folk introspectivo da banda. Este trabalho, junto
e o rock n’ roll. A música do Sabbath a princípio com o Black Sabbath e Paranoid, é considerado
tinha características semelhantes, mas com o o álbum que inspirou o doom metal. Para além
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Ensaios

de canções do estilo Sabbath como “Children
of the Grave” e “After Forever”(curiosamente
acusada de blafêmica, apesar de ter uma forte
direção cristã), o álbum é conhecido, sobretudo,
pelas suas estilísticas “alegações” (encontradas
em canções como “Sweet Leaf”, “Lord of This
World”, “Solitude” e “Into the Void”), que
serviram de base para bandas como Saint Vitus
e Candlemass.

O álbum seguinte, Black Sabbath Vol. 4
de 1972, revelou a primeira de várias alterações
no som da formação, devido a uma clara
contaminação do rock progressivo. Um dos
pontos fortes do álbum é a balada “Changes”,
onde Osbourne canta acompanhado por piano
e cordas. A canção é um exemplo de como os
sons da formação teve evoluído, mas canções
Nota-se que o disco possui uma inovação como “Tomorrow’s Dream”, “Snowblind” e
particularmente interessante: Iommi, na verdade,
“Supernaut” ainda mostram
toca com a guitarra em
seu lado musical mais
dó sustenido (um tom e
profundo. Black Sabbath em
meio abaixo da afinação
1973, no Cal Expo Festival.
tradicional), assim como
Butler no baixo. Essa
Em 1973, a banda
mudança, segundo declaração
publica Sabbath Bloody
do guitarrista, foi feita por
Sabbath, álbum com a
dois motivos: para se adaptar
atmosfera
caracterizada
ao estilo vocal de Ozzy e
pelo rock progressivo ainda
para dar um som mais pesado para a sua música mais visível. Também conta a presença de Rick
(mais tarde, a partir do álbum Heaven and Hell, a Wakeman do Yes que apareceu nos teclados,
guitarra e o baixo são afinadas em ré sustenido). como membro externo. Entre as canções mais
Devido a isso, o Black Sabbath talvez tenha claramente progressistas pode citar a “Spiral
inaugurado a chamada “limitação”: uma prática Architect” e “A National Acrobat”, mas ainda
que se tornaria quase uma normal para muitos faltava o “clássico”, com uma boa formação de
grupos de rock e metal.
“Sabbath Bloody Sabbath” e “Killing Yourself
to Live”. O disco foi outro grande sucesso e
Sobre a grande importância do Black considerado um ponto importante na carreira
Sabbath até mesmo nos dias de hoje, o vocalista artística.
do Type O Negative, Peter Steele declara: “Na
minha opinião, o Black Sabbath são aqueles que
Neste período, houve uma série de
deram à luz o que, geralmente, consideram o acontecimentos na banda. Todos os membros
heavy metal, e não há uma banda na atualidade tiveram sérios problemas de dependência de
que não teve influência, em qualquer medida, do drogas, em especial Osbourne e Ward que, após
grupo do Tony Iommi.”
a admissão do cantor, fizeram uso de LSD todos
os dias por mais de dois anos. Uma mudança
de gravadora (de Vertigo para a Warner) tinha
atrasado o lançamento do seu novo álbum,
Sabotage, publicado somente em 1975. Do ponto
de vista musical, o álbum é um dos mais variados

“O Black Sabbath
são aqueles que deram
à luz o que, geralmente,
consideram o heavy
metal”
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Black Sabbath
do grupo, alternando as canções de heavy metal de
“Hole in the Sky” e “Symptom of the Universe”,
para o canto gregoriano de “Supertzar”, e sons de
pop rock de “Am I Going Insane (Radio)”.

O declínio e a despedida de
Osbourne

Os restantes membros do grupo chegaram
experimentar durante alguns meses com o cantor
Dave Walker (ex-Fleetwood Mac), seguido pelo
momentâneo regresso de Osbourne para o item
de 1978, o álbum Never Say Die!.
Este trabalho segue as pegadas do álbum
anterior, com sons eletrônicos e experimentais
(Don Airey nos teclados). Em qualquer caso, a
resposta foi negativa pública, e garantiu como
uma das piores da formação, sendo a faixa-título,
a única para desfrutar de uma boa popularidade
entre os seus fãs.

O próximo álbum, Technical Ecstasy de
1976, foi álbum de acesos debates com os seus
adeptos, devido a um som mais flexível e para
a presença de maestro e sintetizadores musicais.
Embora alguns considerem positivamente o disco
como muito ambicioso e inovador, que ajudou a
Em 1979, devido à irreversível conflito
desiludir os fãs do estilo inicial do grupo.
com outros membros da banda, Osbourne foi
despedido pela sua tendência para o abuso de
Em 1977, após a turnê de Technical drogas e álcool. Após a saída de Osbourne, o
Ecstasy, Osbourne deixou o grupo, consequência grupo não apresentou uma formação sólida,
de tristes vicissitudes pessoais, devido a morte do atingindo muitas vezes, o ponto de instabilidade
seu pai, para além dos problemas derivados da e assolando vários músicos durante a sua próxima
sua dependência de álcool e drogas já impagável. carreira.
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Carreira Solo

O sucesso na carreira solo.

Osbourne em Cardiff, 1981

A

os vinte anos montou sua primeira
O nome e a temática do Black Sabbath
banda, o Polka Tulk, que mais surgiu quando todos os integrantes andavam
tarde ganhou o nome de Earth. pela “cidade natal” da banda. Quando passaram
No repertório, blues e rock com influências das em frente a um cinema no qual estava passando
bandas Cream, Blue Cheer e Vanilla Fudge, um filme de terror. Ozzy e Tony pensaram “As
recebe as alcunhas de “O Pai do Heavy Metal” pessoas pagam para ver isso? Para sentir medo?
e “Príncipe das Trevas”, sendo assim idolatrado. Pode ser que dê certo” e então puseram o nome
do cinema na banda e desde então compuseram
E em 1969, após descobrir a existência de músicas sobre a morte, o Diabo e coisas do
uma banda homônima, Anthony “Tony” Iommi gênero.
(guitarra), William “Bill” Ward (bateria), John
Fonte: Sbgbite oficial da banda.
“Ozzy” Osbourne (vocais) e Terence “Geezer”
Butler (baixo) decidem adotar outro nome. A
Após nove anos junto ao Black Sabbath, o
idéia surgiu a partir do título de uma história do oitavo álbum da banda, “Never Say Die!” (1978),
escritor Dennis Wheatley (que também inspirou veio para marcar a saída de Ozzy. Decidido a
a composição de Butler), nascendo então o Black seguir carreira solo, ele forma o Blizzard of
Sabbath.
Ozz juntamente o guitarrista Randy Rhoads, o
baixista Bob Daisley e o baterista Lee Kerslake,
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sendo que o primeiro álbum, de mesmo nome,
foi lançado na Inglaterra em fita demo, no ano
de 1980 e nos EUA e no resto do mundo, no ano
seguinte, pelo selo Jet Records, da CBS.
O vocal personalíssimo de Ozzy somado
ao talento inovador de Randy Rhoads renderam
a sétima posição na parada inglesa e a vigésima
primeira na norte-americana para os hits “Crazy
Train” e “Mr. Crowley”. Impulsionados pelo
sucesso nas vendas de seu debute, entre fevereiro
e março de 1981, Ozzy e a banda voltaram ao
estúdio para a gravação de seu segundo álbum,
mas como a turnê do trabalho anterior estava
pendente, o já intitulado “Diary of a Madman”
acabou feito às pressas. O ensaio do solo de
Rhoads na música “Little Dolls”, por exemplo,
virou versão oficial. Além do que, nenhum dos
integrantes da banda chegou a participar da
mixagem final do álbum.
Para a turnê norte-americana - que acabou
acontecendo somente um mês e um dia após
a gravação do “Blizzard of Ozz” -, Tommy
Aldridge (baterista) e Rudy Sarzo (baixo)
substituíram Daisley e Lee Kersbglake. Devido
a grande vendagem do álbum - que alcançou 500
mil cópias em menos de cem dias, Ozzy e Sharon
decidiram estender a turnê, porém, muitos shows
tiveram que ser cancelados, já que pouquíssimos
ingressos foram vendidos e o dinheiro arrecadado
não foi suficitente nem para pagar a banda.
Com o lançamento do segundo álbum,
deu-se início a turnê pela Europa, só que três
apresentações depois, Ozzy teve um colapso
nervoso e todos retornaram aos EUA para que
ele pudesse descansar. Recuperado e com uma
super produção de 25 técnicos da Broadway e
Las Vegas, recursos de última geração para o
palco e seis mil cópias do primeiro álbum sendo
vendidas a cada semana, Ozzy voltou à ativa.
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Vale destacar que foi nessa época um dos
acontecimentos que mais marcou a carreira do
artista. Tudo aconteceu quando um fã, durante
o show, atirou um morcego ao palco e Ozzy,
acreditando se tratar de um artefato de plástico,
mordeu a cabeça do animal e acabou tendo que
tomar várias injeções anti-rábicas. O medicamento
causou-lhe choques anafiláticos, entre outros
problemas de saúde. Chegou-se até a ser divulgada
a sua morte, que foi desmentida pelo próprio
vocalista. Em resposta, Ozzy Osbourne, de forma
irônica, disse saber que pessoas podem morrer de
raiva após serem mordidas por morcegos, mas
que nunca ouviu falar que alguém pode morrer
de raiva por ter mordido um morcego. Além
disso, a grande repercussão por parte da imprensa
sensacionalista levou entidades de proteção aos
animais a protestarem contra os shows, inclusive,
alguns tiveram que ser cancelados. Mesmo com
tantos incidentes, a turnê continuou.
Em meio à ascensão pungente da banda, um
fato trágico estava por vir. No dia 19 de março de
1982, durante uma parada na viagem que levaria
Ozzy a Orlando (Flórida) para um show, parte
da banda decidiu descansar a bordo do ônibus
e o motorista, que também tinha licença para
pilotar, convidou Jake Duncan e Don Airey para
fazer um passeio aéreo e ao aterrissar, estendeu
o convite a Randy Rhoads e Rachel Youngblood
(maquiadora).
Acredita-se que o piloto, ressentido pelo
conturbado divórcio, tenha visto sua ex-esposa
entrando no ônibus e decidiu lançar o avião
contra o veículo. O ônibus onde estavam Ozzy,
sua esposa e outros membros da banda não ficou
muito danificado e ninguém ficou ferido, mas o
avião explodiu, matando todos os passageiros.
Ozzy entrou em profunda depressão com a perda
de Randy Rhoads (seu melhor amigo) e decidiu
adiar seus planos para o lançamento de um

álbum ao vivo com o material gravado durante os
shows, optando por uma coletânea de clássicos
do Black Sabbath com o guitarrista Brad Gillis
(Night Ranger), que ganhou o nome de “Speak
of the Devil” nos EUA e “Talk to the Devil”, na
Inglaterra.
Livre dos compromissos com a Jet Records,
Ozzy assinou contrato com a Epic Records e
Sharon decidiu que seria interessante um pouco
de publicidade. A idéia inicial era que Ozzy
soltasse duas pombas durante um encontro com
os executivos da gravadora só que, a despeito dos
acontecimentos com o morcego, Ozzy libertou
uma das pombas e arrancou a cabeça da outra a
dentadas.
No final de 1983, com Jake E. Lee à frente
das guitarras, Ozzy grava o “Bark at the Moon”,
que apesar das críticas positivas, embarcou nos
modismos da época com constantes aparições na
MTV e uma turnê com o Mötley Crüe, deixando
para trás o classicismo das composições de Randy
Rhoads. Muito longe dos palcos, em outubro
de 1984, John M. de 19 anos comete suicídio
e, de acordo com a polícia, a música “Suicide
Solution” ainda tocava em seus fones de ouvido
quando o corpo fora encontrado. Dois anos
depois, três processos de incitação ao suicídio
vieram à tona e, em janeiro de 1986, através de
seu advogado Thomas Anderson, a família de
John acusou Ozzy de no documentário “Don’t
Blame Me”, utilizar uma técnica conhecida como
“Hemisync”, que consiste em sincronizar as
ondas de ambos os hemisférios cerebrais para se
atingir estados alterados de consciência, tornando
o ouvinte aberto às sugestões e capaz de vívidas
alucinações. O processo durou praticamente
um ano e foi arquivado pela Suprema Corte da
Califórnia. Curiosamente, a música “Suicide
Solution”, escrita após a morte de Bon Scott
(vocalista do AC/DC) por hipotermia, após

dormir bêbado em seu carro durante uma noite
de inverno, adverte sobre os perigos do consumo
excessivo de bebidas alcoólicas.
Nesse mesmo ano, Ozzy lança o álbum
“The Ultimate Sin” com a substituição de Tommy
Aldridge por Randy Castillo e de Bob Daisley
por Philip Soussan. Apesar do sucesso da música
“Shot in the Dark”, o álbum é considerado
medíocre pela maioria da crítica e pelo próprio
vocalista. Já em 1987, motivada pelas centenas
de cartas de fãs interessados em material inédito
do guitarrista, a mãe de Randy Rhoads entra em
contato com Ozzy que decide reunir seus arquivos
e enviá-los a Max Norman – produtor de seus três
primeiros álbuns. O resultado foi o lançamento
do tributo a Randy Rhoads (“Tribute”).
Apesar do sucesso, eram freqüentes as
discussões entre Lee e Ozzy devido ao péssimo
comportamento do vocalista, cada vez mais
envolvido com bebidas e drogas. Fatos que
levaram a substituição do guitarrista por Zakk
Wylde, pouco antes da gravação do “No Rest
for the Wicked”. O álbum, por sua vez, obteve
críticas excelentes e além do sucesso de “Crazy
Babies” e “Breaking All the Rules”, destacouse a música “Miracle Man”, onde Ozzy critica a
hipocrisia de Jimmy Swaggart - pastor evangélico
que fazia pregações contra ele em seu programa
de TV, e que alguns anos depois foi descoberto
frequentando um motel com prostitutas.
No final da década de 80, foi cogitada uma
reunião histórica entre Ozzy e Black Sabbath,
após uma apresentação em Donington, Inglaterra
(apresentação que valeu a saída do vocalista Dio),
mas problemas entre Sharon e os empresários do
Sabbath impediram uma reunião definitiva.
Em março de 1990, Geezer se juntou a Ozzy
para o lançamento do álbum “Just Say Ozzy” que
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combinava canções do “No Rest for the Wicked”
e sucessos do Black Sabbath. O ano seguinte
foi de grandes mudanças na vida pessoal do
artista, já que Ozzy começou uma árdua batalha
contra o alcoolismo. Reflexos dessa iniciativa
ficaram nítidos em seu álbum subsequente, “No
More Tears”, repleto de baladas (“Mama, I’m
Coming Home” e “Time After Time”), letras
autobiográficas (“Road to Nowhere”) e discussões
sobre assuntos relevantes como, por exemplo,
o abuso sexual de crianças (“Mr. Tinkertrain”).
fvfv Os frutos dessa iniciativa se confirmaram
através do Grammy de melhor música para
“I Don’t Want to Change the World”. Além de
surpreender todos com essa nova postura, Ozzy
intitulou sua turnê de “No More Tours” (“Sem
mais turnês”), o que levou seus fãs a crerem
que aquele seria seu último álbum. Em várias
entrevistas, ele afirmava que estava cansado das
viagens e gostaria de ficar mais com a família.
Na época, acompanhado pelo guitarrista Zakk
Wylde, o baterista Randy Castillo e o baixista
Mike Inez, o “madman” chegou a cancelar shows
devido à síndrome de abstinência da bebida. Isso
não impediu que algumas apresentações fossem
compiladas e transformadas em um álbum duplo
(e seu respectivo vídeo), o “Live and Loud”.
Em novembro de 1992, na Califórnia,
durante o show que seria um dos últimos da
turnê (e da carreira de Ozzy), todos os membros
originais do Black Sabbath surpreenderam o
público ao entrar no palco e apresentar quatro
clássicos: “Black Sabbath”, “Fairies Wear
Boots”, “Iron Man” e “Paranoid”. Ao final do
espetáculo, um painel de fogos de artifícios
explodia na seguinte frase: “I’ll be back” (“Eu
voltarei”). Um vídeo foi gravado somente com
as músicas resultantes da inusitada apresentação
dos membros do Sabbath, e a turnê rendeu além
de milhares de dólares, presenças ilustres como:
Nicolas Cage, Rod Stewart e Vince Neil e, em
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1993, Ozzy estava oficialmente aposentado. Em
1992 Ozzy Osbourne ficou nas paradas com a
música “Mama, I’m Coming Home”.
A aposentadoria não durou muito e, mesmo
levando alguns fãs a crer que tudo não havia
passado de uma jogada de marketing, Ozzy
decidiu reunir novamente sua banda. Em 1995,
era lançado o “Ozzmosis”, produzido por Michael
Beinhorn. A princípio, Zakk Wylde (ocupado com
sua banda Pride and Glory) dividiria seu posto
com Steve Vai, só que devido a problemas com a
gravadora, apenas a música “My Little Man” tem
a participação de Vai. A turnê, por sua vez, levou
o sugestivo nome de “Retirement Sucks” - alusão,
ou melhor, explicação ao retorno de Ozzy. Zakk
foi convidado a participar da turnê, mas por estar
negociando com o Guns and Roses acabou sendo
substituído por Joe Homes (ex-David Lee Roth).
Geezer Buttler também não durou muito (devido
a problemas familiares) e deu lugar a Mike Inez.
Osbourne em 2008
Além da turnê, no final de 1996, Ozzy
e Sharon promoveram a primeira edição do
OzzFest, onde se apresentaram (entre outros):
Sepultura, Slayer, Powerman 5000, Biohazard,
Fear Factory e Cellophane. No ano seguinte
(1997), o OzzFest ganhou uma segunda edição
com dois palcos, onde se apresentaram bandas
das mais diversas vertentes do metal. No palco
principal: Powerman 5000, Fear Factory, Type O
Negative, Pantera, Ozzy Osbourne (Mike Bordin,
Robert Trujillo e Joe Holmes), Black Sabbath
(Ozzy Osbourne, Tony Iommi e Geezer Butler)
e Marilyn Manson (que foi retirado de algumas
apresentações devido à pressão das autoridades).
No segundo palco, bandas mais undergrounds
como: Drain S.T.H., Machine Head, Coal
Chamber e Neurosis.

De volta ao estúdio, Ozzy gravou uma
coletânea com seus grandes sucessos (The
Ozzman Cometh: Greatest Hits, 1997), além de
três músicas inéditas, sendo uma delas “Back on
Earth” em parceria com Steve Vai. Não satisfeito,
ele decidiu reunir os membros originais do Black
Sabbath e gravar um álbum ao vivo, o Reunion
(lançado em 1998) e ainda fazer um dueto com
o rapper Busta Rhymes re-editando o clássico
“Iron Man”, que ganhou o nome de “This Means
War!!” e faz parte da coletânea Extinction Level
Event (The Final World Front). O OzzFest
continuou e, na edição de 1998, participaram
Ozzy, Tool, Soulfly, Coal Chamber, Limp Bizkit,
Sevendust, Motorhead, Incubus, Life of Agony,
Snot, Ultraspank, entre outras bandas - pois o
festival ganhou uma versão européia. Em 1999, o
Black Sabbath - que continuava em turnê -, ainda
era a principal atração do OzzFest, mas rumores
afirmavam que aqueles seriam os últimos shows
da banda. Paralelamente, Ozzy lançou bonecos
e apetrechos temáticos, seguindo os passos de
bandas como Kiss.
As 29 apresentações (em cidades
diferentes) do OzzFest 2000 foram um sucesso.
Ozzy era a atração principal, seguido por ícones
como Pantera, Godsmack, System of a Down
Methods of Mayhem e P.O.D.. Em 2001, surgiu
a notícia que o Black Sabbath estava prestes a
gravar um novo álbum em estúdio, sucessor do
Never Say Die de 1978, com produção de Rick
Rubin. Infelizmente, a gravadora Epic cancelou
os projetos de Ozzy até que ele terminasse seu
novo trabalho solo. Para evitar problemas, os fãs
foram “calados” pela coletânea dupla “Ozzfest:
Second Stage Live” que incluía a maioria das
bandas que participaram do festival em 2000,
além de raridades do primeiro OzzFest, em 1996.
No final de 2001, Down to Earth foi lançado e
pela décima quarta vez Ozzy recebeu o “disco
de ouro” da R.I.A.A por atingir 500 mil cópias

vendidas. Em 2002, a MTV americana começou
a apresentar The Osbournes - uma espécie de
reality show gravado na casa de Ozzy, onde
câmeras registraram seis meses de convivência
familiar do roqueiro, sua esposa e filhos. Em 12
de abril, Ozzy recebeu uma estrela na calçada
da fama em Hollywood, além de ser convidado
para um jantar na Casa Branca, com o objetivo de
promover seu trabalho de proteção aos animais.
Em 2007 foi lançado o álbum Black Rain,
muito bem aceito pela critica e fez Ozzy ser eleito
o maior ícone da música.
Em 2008 Ozzy fez um show no Brasil,
recebeu também o prêmio de lenda viva
pelo Classic Rock Awards, na Inglaterra.
Recentemente, Ozzy Osbourne gravou um
comercial sobre World of Warcraft. No comercial,
mostra Ozzy Osbourne em frente ao Lich King
decidindo quem é o principe das trevas.

Ozzy Osbourne em 2008.
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Carreira Solo
No ano de 2009 Ozzy Osbourne retornou
aos estúdios em abril para terminar seu próximo
álbum solo a ser lançado em 2010. A ex-estrela
do Black Sabbath se reuniu com o guitarrista
Zakk Wylde para acrescentar detalhes a faixas já
gravadas do novo disco ainda sem título.

Falando para a revista People, Sharon disse,
“Ano que vem quero trabalhar em um filme para
Ozzy. Ele recebeu ofertas pelo seu livro. Aquela
moça de ‘The Education’ poderia me interpretar
- Ela é fabulosa!” A “moça’ a quem Sharon se
refere é a atriz britânica Carey Mulligan, que foi
indicada ao Oscar por seu papel principal como
Wylde falou ao site MetalHammer.co.uk: uma jovem seduzida por um homem mais velho
“já começamos a trabalhar no álbum. Voltaremos neste drama independente.
ao estúdio para terminarmos mais algumas
músicas e então a parte instrumental estará
Em junho o tão esperado livro Eu Sou Ozzy
pronta”. Osbourne cancelou a turnê do seu festival foi devidamente traduzido para o Português e
anual Ozzfest para se concentrar no novo álbum, chega ao Brasil custando pouco mais de trinta
mas ele e Wylde planejam fazer uma turnê para reais, e como já foi divulgado, possuindo histórias
divulgá-lo em 2010. Zakk ainda acrescenta: “é o sobre a carreira do Ozzy desde o início com o
que estamos conversando. Veremos se acontecerá BLACK SABBATH, passando por todo o sucesso
mesmo”.
alcançado desde então, seus excessos com as
drogas, a morte de Randy Rhoads, seus episódios
Ozzy declarou ao jornal The Sun que se históricos em cima do palco e fora dele. O eterno
não tivesse integrado o Black Sabbath ele não Prince of Darkness, nesta autobiografia, conta
teria se tornado um rockstar e poderia até mesmo em detalhes e com muito humor sua trajetória de
estar morto:
sucesso, escândalos, amor e muito rock’n’roll.
“Oh! Se não fosse o Black Sabbath, eu
estaria morto há muito tempo. Hoje em dia eu
preciso apenas manter a minha cabeça ’fora
d´água’. Não bebo mais, não uso drogas, não
fumo cigarros, estou bem careta, na verdade”
declarou Ozzy.
O livro de memórias de Ozzy Osbourne foi
publicado no Reino Unido no dia 1º de outubro.
O livro, intitulado “I Am Ozzy” (Eu Sou Ozzy),
teve seu lançamento anunciado no ano de 2007
mas foi adiado duas vezes.

No dia 11 de junho, Ozzy ebtra para o
Guinness Book (O Livro dos Recordes) ao liderar
uma multidão que conquistou o grito mais longo
já realizado. A façanha foi no estádio de baseball
Dodgers, na cidade de Los Angeles, nos EUA.
Ozzy, junto a 52 mil pessoas, gritaram
durante um minuto completo e alcançaram 107
decibéis (equivalente a uma torcida da Copa
com vuvuzelas). Especialistas afirmam que uma
exposição contínua a cerca de 100 decibéis são
suficientes para causar danos instantâneos.

Em março deste ano a The Pulse of Radio
No dia 15 de junho de 2010, Ozzy Osbourne
anunciou: as memórias recentemente publicadas lança seu novo album, chamado de Scream, este
de Ozzy Osbourne em “I Am Ozzy” estão a é o décimo primeiro álbum de estúdio de Ozzy
caminho de serem transportadas para a telona no Osbourne.
ano que vem, se a esposa e empresária de Ozzy,
Sharon, fizer sua parte.
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Randy Rhoads

O eterno Randy Rhoads!

R

andall William Rhoads (Santa
Mônica, 6 de dezembro de 1956
— 19 de março de 1982) foi um
guitarrista norte-americano. Um dos grandes
desenvolvedores do heavy metal o que lhe
concedeu, junto com a sua habilidade com
a guitarra, 85º lugar no ranking de melhores
guitarristas de todos os tempos pela revista
Rolling Stone.

um antigo violão Gibson, herança de seu avô.
Com sete anos de idade ele ganhou sua primeira
guitarra: uma Harmony semi-acústica. Mais
tarde, seu irmão levou-o a um concerto de Alice
Cooper, e logo Randy percebeu o que queria em
sua vida: ser guitarrista de rock.
Aos treze anos ele formou pequenas
bandas e, aos quinze, começou a dar aulas na
escola de sua mãe, tornando-se um professor
muito requisitado. A carreira de Rhoads decolou
em 1973, quando ele entrou no Quiet Riot. Seu
carisma e talento na guitarra garantiram-lhe uma
legião de fãs locais. Nessa época ele começou a
usar sua Flying V com acabamento de bolinhas,
construída por Karl Sandoval. Ele também tocava
muito sua Gibson Les Paul 1964 cor creme.

Randall William Rhoads nasceu em 6 de
dezembro de 1956 em Santa Mônica, Califórnia.
Ele era o mais novo em uma família na qual se
respirava música. Sua mãe, Delores, tinha uma
escola de música de sucesso. Kelle, seu irmão, era
baterista e cantor. Kathy, sua irmã, tocava violão.
Seu pai, que deixou a família quando Randy tinha
O guitarrista participou dos dois primeiros
apenas dezessete meses de vida, era professor de
música em escolas públicas.
álbuns da banda: Quiet Riot I e Quiet Riot II.
Ozzy Osbourne começou a realizar testes em Los
O primeiro instrumento de Rhoads foi Angeles para encontrar um guitarrista para sua
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Randy Rhoads
banda. Ele procurava alguém com estilo único e
estava tendo muitas dificuldades para encontrálo. Ozzy ouviu diversos músicos e já estava sem
esperanças de achar o guitarrista certo quando
resolveu dar chance a um último músico. Rhoads
estava relutante em fazer o teste, mas mesmo
assim dirigiu-se ao quarto do hotel onde Ozzy
estava hospedado. Ligou sua guitarra em um
amplificador de estudo e iniciou seu aquecimento.
Apenas começou a afinar a guitarra e Ozzy
Osbourne percebeu na hora que havia encontrado
a pessoa certa, com o tal do estilo próprio.
Randy gravou os dois primeiros discos
de Ozzy, Blizzard of Ozz de 1980 e Diary of a
Madman de 1981, e apesar da bem sucedida
carreira, tinha idéias de deixar o grupo e dedicarse à ter aulas de música erudita e a lecionar.
Joe Holmes, guitarrista que tocou com Ozzy na
turnê do álbum Ozzmosis de 1995 foi um de seus
alunos.
Em 19/03/1982, Randy Rhoads, guitarrista
da banda de Ozzy Osbourne, com passagem pelo
Quiet Riot, morre aos 25 anos quando o avião
em que viajava chocou-se ainda no solo com um
hangar. No dia anterior, a banda de Ozzy tocava no
Civic Coliseum em Knoxville, Tennessee (EUA)
e dali iriam para Orlando (Florida) tocar no “Rock
Super Bowl XIV” com as bandas Foreigner,
Bryan Adams e UFO. A caminho de Orlando
passaram pela casa do motorista do ônibus,
Andrew Aycock, que vivia em Leesbur (Florida)
em Flying Baron Estares. O lugar consistia de três
casas, um galpão para avião e uma pista de pouso,
cujo dono era Jerry Calhoun. Andrew Aycock
precisava de umas peças sobressalentes e pensou
em parar ali. Andrew Aycock, que tinha dirigido
a noite toda desde Knoxville, e era piloto, talvez
para ser gentil, pegou o avião sem permissão e
levou o tecladista Don Airey e o empresário
Jat Duncan para dar umas voltas. O certificado
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médico de Andrew tinha expirado, portanto sua
licença para voar não era válida. Perto das 9 horas,
Andrew deixou os dois passageiros e convidou
Randy Rhoads e Rachel Youngblood (fazia as
maquiagens) para dar umas voltas. O avião voava
baixo e passava zunindo perto do estacionamento
onde estava o ônibus, talvez para brincar com o
pessoal. Há pouco tempo o piloto havia passado
por um divórcio sórdido. Acredita-se que quando
a ex-esposa dele entrou no ônibus, ele vôou na
direção do mesmo. Passaram três vezes. Na
quarta, a asa esquerda do avião raspou no teto do
ônibus, bateu num pinheiro e caiu na garagem
de Jerry Calhoun explodindo e destruindo tudo.
Ozzy Osbourne, Tommy Aldrige, Rudy Sarzo
e Sharon Arden, que tinham acordado com o
primeiro impacto, achavam que se tratava de
um acidente na estrada. Wanda Aycock e Don
Airey, atônitos, tinham testemunhado tudo. Ozzy
ainda correu para prestar socorro. Ele entrou na
casa e salvou um homem que estava em chamas,
mas infelizmente Randy estava morto. O show
em “Rock Super Bowl XIV” foi cancelado e os
promotores devolveram os ingressos.

Randall William
Rhoads

The Osbournes

The Osbournes.

T

he Osbournes foi um reality show transmitido pela MTV nos EUA e transmitido sem
censura pela CTV no Canadá. O show apresentava a vida doméstica de Ozzy Osbourne
e a sua família disfuncional. Estreou-se em 5 de Março de 2002, e na sua primeira época
foi citada como a série com mais espectadores da MTV em toda a sua história.
O último episódio desse programa foi ao ar nos EUA em abril de 2005. Em 2006, durante as
comemorações dos 25 anos da MTV, a filial brasileira reprisou alguns episódios da primeira temporada
na faixa das 21:30 (horário de Brasília).
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Letras

PARANOID
Finished with my woman ‘cause she couldn’t help
me with my mind
people think I’m insane because I am frowning
all the time
All day long I think of things but nothing seems
to satisfy
Think I’ll lose my mind if I don’t find something
to pacify

Terminei com a minha mulher
Pois ela não podia me ajudar com a minha mente
As pessoas pensam que estou louco
Pois estou olhando com cara feia o tempo todo
Durante o dia todo eu penso em coisas
Mas nada parece me satisfazer
Acho que vou perder minha cabeça
Se eu não encontrar alguma coisa que me acalme

Can you help me? Occupy my brain ?
Oh yeah

Você pode me ajudar a ocupar o meu cérebro?
Oh sim

I need someone to show me the things in life that
I can’t find
I can’t see the things that make true happiness,
I must be blind

Preciso de alguém para me mostrar
As coisas na vida que eu não consigo encontrar
Eu não consigo ver as coisas que tornam a
felicidade real,
Eu devo estar cego

Make a joke and I will sigh and you will laugh and
I will cry
Faça uma graça e eu darei um suspiro
Happiness I cannot feel and love to me is so unreal E você zombará e eu chorarei
Felicidade, eu não consigo senti-la
And so as you hear these words telling you now E amar para mim é tão ilusório
all of my state
I tell you to enjoy life I wish I could but it’s too late E para que você ouça essas palavras
Que eu te digo agora no meu estado
Eu digo a você que desfrute a vida
Eu desejo isso pra mim mas é tarde demais
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DIARY OF A MADMAN
Screaming at the window
Watch me die another day
Hopeless situation
Endless price I have to pay

Gritando na janela
Veja-me morrer, mais um dia
Situação sem esperança
Preço sem fim, que tenho que pagar

Sanity now it’s beyond me there’s no choice

Sanidade agora está além de mim, não há mais
escolha

Diary of a madman
Walk the line again today
Entries of confusion
Dear diary I’m here to stay
Manic depression befriends me
Hear his voice
Sanity now it’s beyond me
There’s no choice
A sickened mind and spirit
The mirror tells me lies
Could I mistake myself for someone
Who lives behind my eyes
Will he escape my soul
Or will he live in me
Is he tryin’ to get out or tryin’ to enter me
Voices in the darkness
Scream away my mental health
Can I ask a question
To help me save me from myself
Enemies fill up the pages
Are they me
Monday till Sunday in stages
Set me free

Diário de um louco
Ande na linha, hoje denovo
Acessos de confusão
Caro diário, estou aqui para ficar
Maniáco-depressão se torna uma amiga
Ouça sua voz
Sanidade agora está além de mim
Não há escolha
Uma mente e espírito adoecidos
O espelho me diz mentiras
Poderia ser enganado por alguém
Que vive atrás de meus olhos
Ele vai escapar com minha alma
Ou vai viver em mim
Ele está tentando sair, ou está tentando entrar em
mim
Vozes na escuridão
Expulsam a gritos, minha saúde mental
Posso fazer a pergunta
Que me ajuda a me salvar de mim mesmo
Inimigos enchem as páginas
Eles são eu
De segunda a domingo em fases
Me liberte
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Letras

I JUST W

There are no unlockable doors
There are no unwinnable wars
There are now unrightable wrongs or unsingable
songs
There are no unbeatable odds
There are no believable Gods
There are no unnameable names,
Shall I say it again?
Yeah
There are no impossible dreams
There are no invisible seams
Each night when the day is through,
I don’t ask much
I just want you
I just want you
There are no uncriminal crimes
There are no unrhymable rhymes
There are no identical twins or forgivable sins
There are no incurable ills
There are no unkillable thrills
One thing and you know it’s true,
I don’t ask much
I just want you
I just want you
I just want you
I just want you
I’m sick and tired of bein’ sick and tired
I used to go to bed so high and wired
Yeah - yeah - yeah
I think I’ll buy myself some plastic water
I guess I should have married Lennon’s daughter
Yeah - yeah - yeah - yeah
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There are no unachievable goals
There are no unsaveable souls
No legitimate kings or queens,
Do you know what I mean?
Yeah
There are no indisputable truths
And there ain’t no fountain of youth
Each night when the day is through
I don’t ask much
I just want you
I just want you
I just want you
I just want you
I just want you
I just want you
Yeah, yeah, yeah
I just want you
I just want you
Hey yeah
I just want you
Yeah, yeah, yeah
I just want you
Hey
I just want you
I just want you
I just want you
I just want you

WANT YOU
Não existem portas que não podem ser
destrancadas
Não existem guerras que não podem ser vencidas
Não existem erros que não podem ser consertados
ou canções que não podem ser cantadas
Não existem conflitos invencíveis
Não exitem Deuses acreditáveis
Não existem nomes não nomeados
Quer que eu diga novamente?
Sim
Não existem sonhos impossíveis
Não existem costuras invisíveis
Toda noite quando o dia termina,
Eu não peço muito
Só quero você
Só quero você
Não existem crimes não criminosos
Não existem rimas que não podem ser rimadas
Não existem gêmeos idênticos ou pecados
perdoáveis
Não existem maus incuráveis
Não existem emoções que não podem ser
destruídas
Uma coisa e você sabe que é verdade
Eu não peço muito
Só quero você
Só quero você
Só quero você
Só quero você

Estou de saco cheio de estar de saco cheio
Costumava ir para a cama ligadão
Sim - sim - sim
Acho que vou comprar água plástica
Creio que deveria ter me casado com a filha do
Lennon
Sim - sim - sim - sim
Não existem metas que não podem ser alcançadas
Não existem almas que não podem ser salvas
Não existem reis ou rainhas legítimos
Você sabe o que quero dizer?
Sim
Não existem verdades indiscutíveis
E não existe a fonte da juventude
Toda noite quando o dia termina
Eu não peço muito
Só quero você
Só quero você
Só quero você
Só quero você
Só quero você
Só quero você
Sim, sim, sim
Só quero você
Só quero você
Ei sim
Só quero você
Sim, sim, sim
Só quero você
Ei
Só quero você
Só quero você
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Letras

HERE FOR YOU
I remember all the good times...
sometimes I’d wonder would it last
I used to dream about the future.
But now the future is the past.
I don’t wanna live in yesterday,
Cross my heart until I die
Don’t wanna know just what tomorrow may
bring,
Because today has just begun,
No matter whatever else I’ve done
I’m here for you (2x)
So now I sit here and I wonder,
Whatever happened to my friends
Too many bought a one way ticket
But I’ll be with you till the end
I don’t wanna live in yesterday
Cross my heart until I die
Dont wanna know just what tomorrow may bring
Because today has just begun,
No matter whatever else I’ve done
I’m here for you
You’re my religion, you’re my reason to live.
You are the heaven in my hell
We’ve been together for a long long time
and I just cant live without you
No matter what you do I’m here for you.
I don’t wanna live in yesterday
Cross my heart until I die
Dont wanna know just what tomorrow may bring
Because today has just begun,
No matter whatever else I’ve done
I’m here for you... (4x)
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Me lembro de todos os bons momentos...
Às vezes pensava se durariam
Costumava sonhar com o futuro.
Mas agora o futuro é passado.
Não quero viver no ontem,
Crucificar meu coração até que eu morra
Não quero saber o que o amanhã pode trazer,
Porque o hoje só começou,
Não importa o que mais eu tenha feito
Estou aqui por você (2x)
Então eu sento aqui e penso,
O que aconteceu com meus amigos
Tantos compraram uma passagem só de ida
Mas eu ficarei com você até o fim
Não quero viver no ontem
Crucificar meu coração até que eu morra
Não quero saber o que o amanhã pode trazer
Porque o hoje só começou,
Não importa o que mais eu tenha feito
Estou aqui por você.
Você é minha religião, você é minha razão de
viver.
Você é o céu no meu inferno
Estivemos juntos por um longo tempo
E eu não posso viver sem você
Não importa o que você faça eu estou aqui por
você.
Não quero viver no ontem
Crucificar meu coração até que eu morra
Não quero saber o que o amanhã pode trazer
Porque o hoje só começou,
Não importa o que mais eu tenha feito
Estou aqui por você... (4x)

CHANGES
I feel unhappy, I feel so sad,
I lost the best friend that I ever had,
She was my woman, I loved her so,
But it’s too late now, I’ve let her go
I’m going through changes
I’m going through changes
We shared the years, we shared each day,
In love together We found a way,
But soon the world had its evil way
My heart was blinded
Love went to spread
I´m going through changes
I´m going through changes
It took so long to realize,
And I can still hear her last goodbyes
Now all my days, are filled with tears,
Wish I could go back and change these years
I´m going through changes
I´m going through changes

Eu me sinto infeliz e tão triste
Eu perdi a melhor amiga que eu já tive
Ela é minha mulher, eu a amava tanto
Mas agora é tarde demais, eu tive que deixar você
ir
Nós estamos passando por mudanças
Nós estamos passando por mudanças
Nós compartilhamos os anos,compartilhamos
cada dia
Nós nos amamos, nós encontramos um jeito
Mas logo o mundo teve sua maneira má
Meu coração estava cego
Ela encontrou seu caminho
Eu estou passando por mudanças
Eu estou passando por mudanças
Levou muito tempo para me dar conta
E eu ainda posso ouvir seu último adeus
Agora todos os meus dias são cheios de lágrimas
Desejaria poder voltar atrás e mudar esses anos
Eu estou passando por mudanças
Eu estou passando por mudanças
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Discografia
Blizzard of Ozz (1980)

Álbuns de Estúdio
No Rest for the Wicked (1988)

Under Cover (2005)

Diary of a Madman (1981)

No More Tears (1991)

Black Rain (2007)

Bark at The Moon (1983)

Ozzmosis (1995)

Scream (2010)

The Ultimate Sin (1986)

Down to Earth (2001)
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Álbuns Ao Vivo

OzzFest

Speak of the Devil (1982)

Ozzfest Vol. 1 Live (1997)

Tribute (1987)

Ozzfest Second Stage Live (2001)
Just Say Ozzy (1990)
Live & Loud (1993)

Live at Budokan (2002)

Ozzfest 2001: The Second Millenium
(2001)
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Discografia
Black Sabbath (1970)

Com o Black Sabbath
Sabbath Blood Sabbath (1973)

Reumion (1998)
Ao vivo

Paranoid (1970)

Sabotage (1975)

Black Mass EP (1998)
Ao vivo
Master of Reality (1971)

Techmical Ecstasy (1976)

Past Lives (2002)
Ao vivo
Volume 4 (1972)

Never Say Die! (1978)
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