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TODAS AS COISAS

Se nada do que eu digo serve
para quê falar mais?
Se cada dia que se perde
não volta atrás
É curioso que te movas
nos momentos em que o meu chão rui
E prefiras enunciar as falhas
Desfiar as malhas em que guardas
Todas as coisas
todas as coisas
todas as coisas
Que eu não fui
De tanto duvidar às tantas
deixava sempre tudo por fazer
De tanto me perder nos cantos
das teias que só tu sabes tecer
É curioso que te movas
nos momentos em que o meu chão rui
E prefiras alimentar a ânsia
aumentar a distância de onde olhas
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MUNDO PERFEITO

Ouve
talvez às vezes tu te sintas só
e o mundo pareça um lugar estranho
Mas sabes
nem sempre as coisas são só aquilo que tu vês
na sua forma ou tamanho
Há um sol a nascer
a brilhar para ti
Se o quiseres ele é todo teu
Espera por ti
um mundo perfeito
Deixa-te ir
Deixa-te levar
Ouve
talvez às vezes tu te sintas só
metade do que tinhas sonhado ser
Mas sabes
a vida é muito mais que aquilo que alguma vez
tu podias ter imaginado haver
Olha bem esSa luz
a brilhar em ti
Se quiseres agarRar o céu
Espera por ti
Um mundo perfeito
sem mágoa, sem raiva
Deixa-te ir
Deixa-te levar
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ASTRONAUTA

04

NÃO ESTOU PRONTA

Às vezes julgo que cheguei ao fim
que não há mais
não há melhor para mim
Então tu chegas para mostrar
um outro lugar
que eu nunca sequer sonhei existir
É como se fosSes um outro mundo
Um mundo inteiro e novo num segundo
ArRancas-me os pés do chão
Levas-me como um balão
A flutuar

Tu dizes
“já não posSo mais ficar
sei que vais continuar”
Acreditei que ías estar aqui
para sempre,
ías estar para mim

Quando estou contigo
eu sinto-me um astronauta
Bem lá em cima
Bem lá em cima
Bem lá no topo do Universo

Agora há um vazio no teu lugar
Onde costumavas estar
Vejo o tempo que perdi
sem saber o que senti

Às vezes juro que não estou em mim
E nem sei bem porque é que fico asSim
Então tu fazes-me entender
que estou a perder tempo
se o tempo que há é para viver
E se não houvesSe longe demais
Íamos hoje p’ra voltar jamais
ArRanca-me os pés do chão
Leva-me como um balão
A flutuar

E eu não estou pronta
para viver sem ti
Eu não estou pronta
para viver sem ti

E eu não estou pronta
para viver sem ti
Eu não estou pronta
para viver sem ti
Vejo o tempo que perdi
sem saber o que senti
E eu não estou pronta
para viver sem ti
Eu não estou pronta
para viver sem ti
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GRITO DE CÉU AZUL

Pouco a pouco é cedo demais
PasSo a pasSo dias iguais
Estou de olhos abertos
mas não vejo a minha cor
Em pasSos incertos
a guardar o meu melhor
Um tímido azul
quer-me encontrar
Veio para me libertar
Um grito de céu azul
Neste lugar
É aqui que eu quero ficar
Um grito de céu azul
Neste lugar
Entra-me nos poros para ficar
Risco arRisco muito é demais
Troco o troco em circos reais
Vejo o meu azul
na minha bola de cristais
Vou partir de costas
a corRer para trás
Um nítido azul
está-me a contar
Não aguenta, quer rebentar

06

BELA MANHÃ

Oh mas que bela manhã
Oh mas que bela manhã
Com os teus braços à minha volta
e a tua pele colada à minha
Na ponta da tua língua
a promesSa de ser feliz
Oh mas que bela manhã
para mim
Oh mas que bela manhã
Oh mas que bela manhã
A rua vibra e eu oiço daqui
Mas nada me faz sair
se me susSurRas ao ouvido
me pedes para te fazer vir
Oh mas que bela manhã
para mim
Vem que o amor
leva o seu tempo
demora, lento e voraz
Sem decoro arde o momento
fica o calor com que te dás
Quando me dizes destemido
és tudo o que eu sempre quis
Oh mas que bela manhã
para mim
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LUZ BREVE
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Saí para o mundo
o mundo eras tu
tu foste e fiquei eu
Sozinha em casa
de luz apagada
não sei que me deu
Acendo a televisão
para me esquecer
de te lembrar

Bendita era eu, era eu, era eu,
Cheia de graça
Qualquer coisa inocente
em que eu posSa acreditar
só hoje
conta-me estórias de enganar
Bendita era eu, era eu, era eu,
Cheia de graça

Desta vez vou deixar
o tempo pasSar
Deixei escapar todos os medos
por entre os meus dedos frios
Caíram-me no colo sem consolo
e nunca mais se ouviu
a canção que fugira
do meu peito a latejar
Desta vez vou deixar
o tempo pasSar
Desta vez eu vou deixar
o tempo pasSar
E apagar esSa luz
que havia em ti

BENDITA ERA EU

Saí para o mundo
o mundo era novo
não és mais o meu
Só tenho na memória
o que fomos
e o que se perdeu
Desligo a televisão
e volto à vida, devagar
Desta vez vou deixar
o tempo pasSar
Desta vez eu vou deixar
o tempo pasSar
E apagar esSa luz
que havia em ti
E apagar esSa luz
que eras em mim

Se eu ouvir as tuas promesSas
Te der a minha atenção
Só hoje
conta-me estórias de enganar
Bendita era eu, era eu, era eu,
Cheia de graça
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MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA

Também eu já
julguei não haver
lugar ou espaço
esperança para ter
Também eu sei
da raiva a nascer
por tantos gritos
ter de conter
mas sei também
que fora de nós
não há salvação
resta-nos então
dar asas ao que se inventa
Finge, esquece, engana o desencanto
Brinda por ti, hoje e por enquanto
Finge, esquece, engana o desencanto
Brinda por ti
Também eu já
estive sozinha
entre tanto fel
erva daninha
mas sei também
que fora de nós
não há salvação
resta-nos então
dar asas ao que se inventa
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TUDO VAI FICAR BEM

Tu e eu
perdidos
Tantas vezes sinto medo
do que será de mim
Se ainda serei alguém
E não está longe
Pode ser hoje, eu sei
Tudo vai ficar bem
Tudo vai ficar bem
Pára e vê
quanto do caminho é feito de perder
Outro tanto será feito de querer
E não está longe
Pode ser hoje, eu sei

