CD Versos em Movimento - Rafaela Fortunato
Letras
1. simples assim
simples assim
como um raio de sol
simples assim
como uma nuvem carregada e escura
simples assim
como essa canção
simples assim
nenhuma grande surpresa
a minha alma é como um vitral
nada a esconder
eu me deixo despir
como uma louca em um banho de sol
esperando queimar o meu corpo
e entregar ao seu
simples assim
nenhum mistério
simples assim
nada mais importa agora

simples assim
é você que eu quero
simples assim
eu me entrego em meus versos
não há nada a esconder
eu me deixo despir
não há nada a temer
venha junto a mim
eu e você
agora
aqui
simples assim
simples assim
simples assim
simples assim
2. vozes brasileiras
dessas vozes brasileiras
a minha é de menina rouca
das que cantam por pirraça
se quiser me calar me beije a boca
o que eu trago é um que de Gal
de Ivete e Elis Regina
Daniela, Marisa Monte
Cássia Eller e Ana Carolina

dessas vozes brasileiras
a minha é de menina rouca
das que cantam por pirraça
se quiser me calar me beije a boca
já não tento escapar
porque sei que essa é a minha sina
um sonho de menina
cantar, cantar e cantar
e o que eu canto é um descompasso
de uma psique confusa
dividida entre dois paralelos
que nunca vão se cruzar
não tente entender
não tente entender
não tente entender
não tente me entender
não tente entender
não tente entender, não, não, não, não
esse meu retrato boêmio
agora quer transparecer
dessas vozes brasileiras
a minha é de menina rouca
das que cantam por pirraça
se quiser me calar me beije a boca
o que eu trago é um quê
de Paula Toller a Maria Rita
Vanessa da Mata, Adriana Calcanhoto
Zélia Duncan e Rita Lee
3. eu quis
eu quis mudar, mas agora é indiferente
parece que o tempo não quer mais comparecer
incoerência
com um pouco de incompreensão
e um medo só por tentar
eu quis lutar
mas agora já não importa mais
um dia se passou
eu quis, eu juro que eu quis estar
ao seu lado, ao seu dispor
eu quis
foi tudo que eu mais quis
um passo, adiante
espero, espero
um retorno, ao nada
eu retornaria ao infinito
só por um beijo seu

4. versos em movimento
plantei versos em movimento
colhi ilusões passageiras
com lírios brancos
transformados em girassóis
gostei de chuvas ligeiras
amei pequenos grãos de poesias
reguei cristais de encanto
chorei cada gota do meu pranto de amor
meu pranto em flor de agapanthus
febris passeios quase infantis
são versos em movimento
que transpassam o vento
e rodeiam... vorazes silêncios
gentis sorrisos que dizem sim
são versos em movimento
que transpassam o vento
deitam e dormem em paz
assim...
5. bem no fundo dos teus olhos
não me faça confessar
aquilo que não encontrei
não vou pedir pra não me dar
o que sempre desejei
eu não vou acreditar
em mais nada do que eu sei
eu nem queria terminar
aquilo que nem comecei
aonde eu vou poder encontrar o silêncio
bem no fundo dos teus olhos
vale mais se não pensar
o que mais possa perder
a mão que faz dinamitar
a ilusão que não sonhei
eu não vou acreditar
em mais nada do que eu sei
eu nem queria terminar
aquilo que nem comecei
aonde eu vou poder encontrar o silêncio
a paz e a felicidade
aonde eu vou poder encontrar o silêncio
a harmonia e a verdade
aonde eu vou poder encontrar o silêncio o respeito e a justiça
aonde eu vou poder encontrar o silêncio o amor e a fé
bem no fundo dos teus olhos

6. ¡vale!
¡vale! quien dijo que no voy a intentar?
si con el tiempo todo se asienta
va que este es mi lugar
¡vale! cuanto se paga por soñar?
una copa de vino tinto
con una música para bailar
¡vale! quien dijo que no sé me volver?
me vuelvo hacia abajo
y envío un beso a laiá
¡vale! junte la gente para tocar
que paseo este rompecabezas
y aún canto
mis miedos, mis secretos
mis novelas, mis silencios
debilidades, turbulencias
idioteces y conceptos
angustias, dudas, furias, locuras
un poco do que yo soy
del mucho que no sobró
¡vale! ¡vale! ¡vale! ¡vale! ¡vale!
dame, dame, dame
un pisco sour mi amor
y canta conmigo
baila conmigo
¡vale! ¡vale!
yo te paso mi locura
venga, venga
¡vale! ¡vale!
7. tempo longo, breve
tempo longo, breve
eu queria te roubar para mim
tempo longo, breve
bom seria se eu pudesse te ter aqui
esticar você
toda vez que houver um beijo bom
e cortar você
quando a dor vier dar seus avisos
esticar você
em cada sábado que houver sol
e cortar você
durante esses tristes silêncios do destino
é preciso admitir que realmente

“és um dos deuses mais lindos”2
esticar você
em meus êxtases de inspiração
e cortar você
quando a insônia bater, insensata bater
esticar você
como uma festa sem fim
uma festa sem fim
e cortar você
durante essa insuportável rotina
“tempo, tempo, tempo, tempo,
és um dos deuses mais lindos”2
ora longo demais
ora breve demais
dono do imenso infinito
8. contradição
noite mais sem fim
versos sem canção
céu está sem luar
tela mais sem cor
gosto sem sabor
luz sem teu olhar
som sem direção
tristeza que vem
vá embora
e me deixe só
pensando em mim
falo de você
lembro de nós dois
e tudo me vem
pura confusão
isso de querer
sentir-se bem
sonho ou ilusão
melodia e tom
palavras e voz
perdidas sem intenções
toda contradição amor
noite mais sem fim
tela mais sem cor
gosto sem sabor
tristeza que vem
nos versos sem canção

perdidos sem intenções
lembro de nós dois
pura confusão
me sinto tão só
sem a luz do teu olhar
falo de você
e tudo me vem
palavras e voz
sonho ou ilusão
melodia e tom
toda contradição amor
9. tudo que não sou
muita calma nessa hora eu sempre digo
muita calma nessa hora eu digo e repito
mas a questão é que paciência
nunca passou perto das minhas virtudes
mas eu te digo
é bom ter calma nessa hora
e pensar bem
antes de querer me enrolar
porque eu não sou
eu não sou frango
para andar para trás
nem tartaruga para ir
tão devagar e despencar
quebrar o casco
e implorar a Deus para colar
eu não sou cobra para rastejar
nem lagartixa para jogar contra a parede
ou tatuzinho para chutar e ver ser enrolar
porque eu não sou
eu não sou mula para empacar
e nem formiga para pisar
bem pelo contrário
sou transparente que até dói
não tenho sangue de barata
o meu santo é protetor
e a minha língua é afiada
10. pétalas de sangue vivo
minha dor é de não saber mentir
guardar amor, mesmo sem razão
qual o fim de um colecionador de troféus
que não têm valor?
chora em mim o meu menor pedaço
despedaçado em outros zilhões
tristes pétalas de sangue vivo
a vagar até encontrar

saída
não sei
se existe
não sei
eu ainda não achei
mas hei de encontrar
saída
para essa imensa dor que eu sinto
de poeta perdida
enfim
saída
não sei
se existe
não sei
eu ainda não achei mas hei de encontrar
saída
para essa imensa dor que eu sinto
com essas vozes perdidas em mim
com minhas tristes pétalas
de sangue vivo a vagar
imersas na solidão de amar
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