EP Pétala – Rafaela Fortunato
Letras
1. eu quero mais
meu caminho nunca foi linha reta
nem escolhas tão certas
se pensou isso
já era
eu caí, me quebrei
resisti, me reinventei
e já sei bem o que sou
o que passou, o que ficou
e agora, tudo são possibilidades
a vida caminha lá fora
e eu já estou pronta pra me jogar
me jogar
agora eu quero mais
hoje eu quero mais
eu só quero mais
eu quero mais
2. pétala
meu som tocou seus lábios com o vento
fui eu que mandei esse beijo bom
tem algo que pulsa
há tanto tempo em mim
esse amor
pétala, paixão
às vezes branda como a brisa do mar
às vezes queima o fogo, arde sem cessar
meu amor
é você esse fogo, essa chama
meu amor
é você calmaria, tempestade, confusão
amor, amor
pétala, paixão
meu som tocou seus lábios com o vento
fui eu que mandei esse beijo bom
3. tudo bem
sabe aqueles dias
que o despertador não toca?
sabe aqueles dias
que a porta insiste em fechar?
deixa estar, bora dançar
que na vida tudo passa, tudo passará
está tudo bem
está tudo bem

está tudo bem
tudo bem meu bem
dias melhores virão
pode acreditar
dias de sol, de calor e de mar
que tem que aproveitar
vem pra cá, bora cantar
que na vida tudo passa, também passará
a vida é uma roda a girar
gira o mundo, gira a sorte, vai girar
é inevitável não dá pra parar
mas ser feliz é uma escolha, uma escolha
Bônus track | 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...
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