
Kyuhyun esta esperando você 

Após um ano, Kyuhyun faz seu 

comeback com seu 3th álbum, e este soa 

tão bem como sempre. Sua emoção 

especial e voz não mudaram, mas você 

pode sentir mais amor dessa vez. Ele 

mostra seus sentimentos ao entender a 

importância de sua voz após se 

recuperar de nódulos nas cordas vocais.  

 

‘Estava feliz vendo você em qualquer 

canal que eu mudasse na TV ontem. 

Você esta muito ocupado 

promovendo seu terceiro álbum 

<Waiting Still> recentemente, certo?` 

- Eu tenho minha agenda, mas por causa 

da insônia recentemente, eu não posso 

dormir bem então isso e o mais difícil 

para mim. 

‘Por que de repente você tem 

insônia?` 

- Originalmente no meu estilo de vida é 

acordar a tarde e dormir no alvorecer. 

Como agora eu tenho que levantar na 

hora eu geralmente vou dormir, isso se 

tornou mais sério nessas duas semanas. 

Eu acho que isso é por causa da 

preocupação com o álbum, além de 

estar pensando em varias outras coisas.  

 

‘Você parou suas atividades não 

muito tempo atrás para se recuperar 

dos nódulos nas cordas vocais.` 

- Eu já sabia desde seis anos atrás que 

descobri ter nódulos nas cordas vocais. 

De todo modo, eu não esperava que o 

dano se estendesse e então continuei 

minhas atividades assim eventualmente 

eu fiquei doente.  Isso piorou à medida 

que os anos passaram, até eu não poder 

mais canta as canções que eu costumava 

cantar, e ate mesmo perder a minha voz 

e isso aumentou meu estresse. E por 

isso eu recebi o tratamento. 

‘Esta tudo bem agora?` 

- Eu não pude falar por três semanas. A 

primeira vez que fale depois disso 

minha voz voltou a um tom muito alto. 

Seriamente, não soava como a minha 

voz, ela soava como de alguém mais, 

então eu fiquei assustado. ‘Wah, mas e 

se minha voz original não voltar mais? 

E se eu não puder mais cantar?` eu 

continuei com esse sentimento 

esquisito... Eu que frequentemente 

procurava por bons restaurantes, comer, 

e conversar com meus amigos parei 

com tudo e apenas fiquei em casa 

durante todo o tempo.  

 

` Você deve cuidar de sua voz ainda 

mais agora então.`  

- Agora eu realmente não falo fora das 

minhas atividades. Eu vou para a clinica 

otorrinolaringologista duas vezes por 

semana. Eu incondicionalmente sigo o 

que o medico me diz para fazer. Isso é 

um incidente que me fez entender o que 

e importante para mim. 

 

 

`O alto nível de produtores bem como 

Yoon Jongshin e Sung SiKyung 

participaram do seu álbum. Eu ouvi 

que você trabalhou duro 

especialmente  ao pedir a ajude Sung 

SiKyung?` 



- Eu nem havia pensado sobre isso 

inicio. Isso porque hyung não e o tipo 

de pessoa que pode te dizer: ~Okay eu 

vou escrever para você.` quando você 

pede a ele `Por favor me escreva uma 

musica`. Mas um dia ele de repente me 

perguntou `por que você nunca me 

pediu para te escrever uma musica?` . 

Então eu pedi a ele `Hyung você vai 

escrever uma para mim?` e então ele 

disse ` Okay vamos falar sobre isso`. 

Então foi quando eu comecei a forçá-lo 

a isso. Eu sou o  forçar tipo de pessoa 

que ira forçar quando ver um sinal 

(risos). Então eu fui ao concerto dele 

seguido de uma festa e bebemos ate as 5 

da manha, e recebi uma resposta 

definitiva. De algum modo isso foi 

deixado de lado enquanto eu fiz o 

musical <Mozart> e de repente já era 

agosto. Tornou-se uma situação onde o 

tempo passou realmente rápido. 

 

` Então o que você fez?` 

Eu contatei ele quase todos os dias. 

`Hyung voce esta escrevendo ela ?` 

`Hyung como esta indo?` Eu continuei 

aborrecendo ele ate que finalmente 

escreveu para mim (risos). Eu pensei 

que ele disse `Hey isto e o suficiente? 

‘mas ele trabalhou muito por isso. Ele 

estava ` Isso e realmente okay? E se eu 

mudasse  isso assim? ` enquanto ele me 

mandava  versões editadas. O 

compositor Shim Hyunbo Hyung 

mesmo me contatou e disse `Sikyung 

esta realmente trabalhando pesado 

nisso` 

 

`Eu ouvi que você e originalmente e 

fã dele mas agora seu amor  por Sung 

SiKyung deve estar em um maior  

crescimento (risos) 

-Eu pessoalmente realmente gosto das 

musicas que ele compôs. E se ele e o 

cantor eu poderia  ouvir isso o dia 

inteiro. Eu sou realmente tocado pelo 

Hyung. 

`Como foi cantar parecido com Sung 

SiKyung?` 

- Durante a gravação, isso foi produzido 

principalmente de acordo com o estilo 

do hyung. Isso porque todos nos temos 

diferentes respiro e pronuncias. Por 

exemplo, isso pode ser cantado como 

`Ainda aquecido`` mas Sung SiKyung 

hyun canta isso com um encaixe 

diferente `Ain~da ~aque~cido` (risos). 

A musica é basicamente do estilo do 

SiKyung. Mas desde este é meu álbum, 

isso deveria ser cantado com minhas 

próprias cores, certo? 

` Então o que você faz?` 

- Eu disse a ele honestamente. `hyung, 

isso parece similar com você nessa 

parte, eu acho que devemos editar isso` . 

Primeiramente ele disse `eu acho que 

esta bom....` ele  pediu que eu gravasse 

novamente, e a conversa terminou ali. 

Mas naquela noite, ele devia estar 

bêbado. Ele me enviou uma mensagem 

as 2 da manha `~Não e bom soar como 

eu?` (Kyuhyun mostrou seu telefone 

com a janela do chat, SSK ate mesmo 

enviou emoticon de um personagem 

magoado). Inexplicavelmente ele 

também tem um lado fofo (risos). 

(Meus sonhos são muitos...Eu gosto de 

muitas coisas. Eu gosto de musicais, de 

shows de variedades são também 

divertidos, e eu estou vivendo uma vida 



feliz como um cantor. Se eu  crescer 

em todos os campos, então será muitos 

casos onde eu não posso fazer algo 

bem de todo modo. Mas eu quero fazer 

bem em tudo  tão bem como minha 

forca me permitir.) 

 

`Não é por que ele provavelmente 

esperava mais porque é Kyuhyun? 

- Apenas como ele trabalhou duramente 

ao fazer a musica neste álbum. SiKyung 

hyung também continuou checando a 

resposta. Em adição, eu tenho uma 

dupla faixa titulo, mas eu canto a 

canção `Blah Blah` de Jongshin hyun 

mais nos music shows. Isso porque 

provavelmente porque ontem, e no dia 

anterior ele me contatou e disse ` hey eu 

venci no Mnet  apesar de tudo. Na Mnet 

eu sou o primeiro.` Durante o tempo 

que trabalhei com ele eu vi muitos 

inesperados lados dele, hahaha. 

` Eu pessoalmente gosto de Blah 

Blah` 

Todo mundo é diferente. Mas 

geralmente aqueles em seus 20 anos 

podem preferir` Stil` e os da faixa de 30 

podem preferir `Blah Blah.` 

 

`Ah então eu estou certificadamente 

como os 30 haha. Então qual canção 

você prefere? 

- Minha preferida neste algum é `When 

with me`. Por referencia é a faixa 5. 

(risos) 

 

`Você lançou seu álbum durante o 

outono, é alguma razão especial? 

- Eu sou o tipo de pessoas que ouve 

baladas  durante todo o ano. Se há 200 

musicas no meu playlist, então 150 

delas devem ser baladas. Entre as 

estações, eu especialmente gosto da 

primavera e do outono. Também, isso é 

mesmo melhor ouvir baladas no outono 

e inverno, o qual é, provavelmente, 

porque eu continuo lançando álbuns 

durante o outono.  

`O que você quer mostrar do seu 

álbum?` 

- Não há nenhuma proposta especial. 

Desta vez, pela primeira vez, eu 

participei em coletar as canções, mas 

isso é realmente difícil. Mas desde este 

álbum é preenchido de musicas que eu 

garanti com meu esforço e tempo, isso  

me deixa ainda mais excitado, e eu 

quero deixar as pessoas ouvirem tão 

breve quanto possível. Então por favor, 

aproveitem bem.  

 

` Eu ouvi que você se juntou ao 

<Journey To West> Season 3 

(Jornada no Oeste temporada 3) 

Eu também realmente não entendi isso 

(risos). Isso não tinha ido ao ar ainda, 

mas normalmente quando eles 

convidam um participante, Na 

Youngseok PD-nim ira trazer ao seu 

escritório, certo? Primeiro, eu pensei 

que fosse uma câmera escondida. Ao 

pensar no encontro. Eu estava curioso 

sobre o porquê eles me escolhessem 

então eu continuei perguntando a eles. 

 



` Se isso fosse estranho você pode 

recusar,  certo?` 

- Quando eu tenho uma oferta, eu 

geralmente sigo a decisão da 

Companhia. Muitos pensam que isso 

poderia ser uma boa oportunidade então 

isso seria decidido que eu poderia tentar. 

Então <Radio Star> é um pouco difícil 

estes dias então eu quero fazer outro 

show de variedades.  

Radio star é ainda difícil para você? 

- Eu sempre tenho que fazer algo. Eu 

tenho a responsabilidade de preencher 

mais de 20% disso. Mas em outros 

shows de variedade eu não tenho que 

ficar na linha de frente  então eu me 

sinto confortável, que quando  percebo 

que estou fazendo programas de 

variedades e muito divertido. 

`Eu ouvi que você  recentemente 

filmou no país. Como você se sentiu 

após tentar isso?` 

-Eu não posso falar sobre isso em 

detalhes. Eu só posso dizer que eu não 

pude nem mesmo dizer a atmosfera 

durante as filmagens. Você vai saber 

quando assistir depois. Por que eu não 

posso nem ao mesmo falar como foi 

(risos) 

`Na verdade depois que você começou 

a fazer shows de variedades você 

ganhou algumas coisas mas também 

perdeu muitas coisas, certo? Por 

exemplo você tem a imagem de "non-

celeb killer" (quer dizer que ele só se 

relaciona com não famosas). 

- A imagem que tenho construído e 

também a imagem que tenho 

destruído  isso tudo é graças ao <Radio 

Star>. É originalmente um show forte, 

certo? Mesmo quando ha participantes 

se você não esta indo bem há muitas 

vezes que os MCs podem ultrapassar 

cada um para fazer o show mais 

divertido. Aquelas palavras são ditas em 

um contexto  mas lentamente se tornam 

para ser como verdade e é um ponto que 

eu me torno um non celeb killer.  

`Mas então isso é verdade?` 

- Onde eu poderia até mesmo me 

encontrar com uma não celebridade? 

(Risos) Eu sinto que isso não é justo. Na 

verdade eu sou só próximo de homens. 

Sou do tipo que gosta de comer com 

homens em restaurantes. Se eu de 

alguma forma tenho a chance de falar 

com uma mulher eles podem sempre 

perguntar se realmente sou um non-

celeb killer,ha...agora só digo.. 'sim é 

verdade'. 

Há outros desentendimentos sobre 

você? 

- Se eu falo polidamente  as pessoas 

perguntam: "Por que você é assim 

polido? Você não é esse tipo de pessoa 

é?" Isso aconteceu novamente no < Yoo 

Heeyeol's Sketchbook>  quando eu 

participei. Mas eu não sou do tipo rude 

de pessoa. Eu sou originalmente uma 

pessoa polida. Isso é tudo por causa do 

< Radio Star>  o que eu posso fazer? 

haha 

`Embora você encare  esse tiponde 

frustração, ha algum 

tiponde  bamboo forest para você?` 

 

Choikang Changmin do DBSK que esta 

servindo o  exercito agora. Nos temos a 

mesma idade então nosso 

relacionamento é do topo em que 

aprendemos um com o outro não 

importa se temos tempos difíceis. Nós 

compartilhamos significativas e inúteis 

historias entre nós. Mesmo quando eu 

estou ocupado, se ele recebe um dia 

livre nós definitivamente vamos nos 



encontrar. Recentemente eu também 

recebo suas ligações atrás das chamadas 

coletivas (risos). 

(N/t: bamboo forest e uma expressão 

idiomática para um lugar ou pessoa 

onde nós podemos contar nossos maus 

profundos segredos, preocupações e 

tudo mais que sentimos) 

`Desde que entramos nisso, então 

"exercito" é uma palavra proibida 

para Kyuhyun?` 

- Não, se eu não estou fazendo isso bem, 

eu provavelmente teria ido há 5 anos. 

Mas de repente eu comecei fazendo 

bem em programas de variedades e 

recebi muito amor então eu perdi o 

tempo para ir. Estou planejando me 

alistar no inicio do ano que vem, mas 

estou feliz. Tão logo que eu amadureci 

eu comecei fazendo atividades com 

o  Super Junior então não houve muito 

tempo para eu fazer algumas coisas. No 

exercito eu terei tempo para 

autoconhecimento, o qual eu fui 

impedido por tanto tempo. 

`Então não ha nada que queira fazer 

antes de se alistar?` 
- Eu só quero continuar trabalhando até 

um dia antes do  alistamento. Então 

mesmo  quando eu não estiver aqui  eu 

estarei na TV por um longo tempo 

(risos) 

`Rapidamente, tem sido 11 anos desde 

que você debutou como Super Junior. 

Desde que vocês se tornaram o 

maior  idol grupo no país, o final virá 

um dia. Você já pensou sobre o fim?` 
- Um dia nós não vamos conseguir 

dançar 'Sorry Sorry' mas felizmente 

celebridades estão vivendo jovialmente 

certo? Quando eu era jovem  eu pensei 

que estar com 30 anos poderia ser 

considerado ser um ajussi. Mas agora 

que atingi essa idade. Mesmo pensando 

agora nós dizemos que não é difícil, nós 

podemos fazer qualquer coisa. Então 

tenho certeza de quem podemos fazer 

nossas divertidas atividades por um 

longo tempo. 

`Seachs Kies está ativo 

novamente  então eu acho que isso é 

possível.` 

- Nós dissemos isso  um para o outro 

uma vez. Quando nós alcançarmos o 

topo de nossos campos respectivamente 

nós teremos sonhado com, e será 

divertido juntar novamente e lançar um 

álbum . Provavelmente  mesmo agora, 

todos nós estamos atualmente duro em 

proposito de nossos sonhos. 

`Qual é o seu sonho?` 
- Meus sonhos são muitos... Eu 

gosto  de muitas coisas. Eu gosto de 

musicais, shows de variedades são 

também divertidos e eu estou vivendo 

feliz como um cantor. Se eu estou 

crescendo em todos os campos, então 

haverá muitos casos onde eu não posso 

fazer tudo bem como um todo. Mas eu 

quero fazer bem em tudo tão vem 

quanto minha força me permitir.  

`Vamos terminar com uma pergunta 

oficial. Para Kyuhyun,Super Junior 

é?` 
- Uma casa e uma família.  Na verdade 

não há muito mais que se falar. Desde 

que eles são naturalmente  presentes do 

meu lado.  Como  se nós  estivemos 

juntos desde que nascemos. Sinto que é 

natural assim.  

GOSTOS DE KYUHYUN 

BeWhy vs KyuWhy 
-Eu  lamento muito mas se KyuWhy 

fizer atividades oficiais, BeWhy esta 

acabado (risos) 

Principe das baladas vs Genio da 

dança 
-Genio da dança é um pouco demais. 



Principe não, por favor use outro 

titulo..humm.. eu serei o principe 

coroado das baladas hahaha 

Kangta vs Sung SiKyung 
- (cuidadosamente) Sung SiKyung? Os 

hyungs inesperadamente procuram 

cuidadosamente por entrevistas 

especialmente sung sikyung quenirá me 

contatar após ler isto e eu acredito wie 

Kangta hyung não verá isso.(risos) 

Super Junior vs Solo 

- Super Junior existe antes de mim. É 

claro que  as atividades do super junior 

vem antes para mim. 

Cantar vs Variedades 
- Cantar. Pois eu comecei a fazer 

programas de variedades para poder 

cantar. 

Radio Star vs Jorney of the West 

- ayyy... Radio Star claro! Na verdade 

eu ouvi que < Jorney of the west> 

somente por causa que os escritores de 

Radio star me deram boas falas. 

Cream Pasta vs Oil Pasta  

- ain estou num conflito sobre isso todos 

os dias realmente. Isso por que 

eu  geralmente deixo a escolha para 

outros. Hoje eu estou mais para oil 

pasta.  

 

 

'Fui a um bar com o melhor amigo do 

meu namorado de 20 anos recentemente. 

Essa é a primeira vez que começamos a 

sair em um ano l. E foi divertido ouvir 

dele historias de hábitos inesperados do 

meu namorado, incluindo seus tempos 

de escola. Mas as historias que ouvi 

quando meu namorado saiu da mesa um 

pouco foram  um problema. Foi que ele 

teve problemas atrás de problema  no 

passado há alguns meses. O amigo 

parecia estar certo de que eu deveria 

estar ciente daquilo. Desde então eu me 

pergunto se ele não confia em mim  e 

fala sobre as coisas que aconteceram 

naquele tempo. E isso aumenta minha 

frustração. Meu namorado não confia 

em mim??? 

-- wah eu acho quevocê é uma pessoa 

muito pensativa.  Se você tiver impulso 

você poderia perguntar a ele comi "por 

que você não me contou?" Tão breve 

como possível e aborrece-lo. Eu acho 

que seu namorado provavelmente sabe 

que você estará sempre ao lado dele. 

Então eu acho que é okay você agora 

dizer "Na verdade recentemente eu ouvi 

coisas sobre você que me deixaram 

chateada" Se você falar aquilo  eu acho 

que seu namorado vai pensar que ele 

esta perdendo algo. 

-Kyuhyun.  
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