io credo nel noi
(acredito no “nós”)

do álbum do gen verde on the other side

Um outro dia na mesma aflição!		
Só, no meu quarto a minha vida é só desilusão
Dúvidas, medo! 				
Lutam contra a minha vontade
Respiro fundo e procuro a luz dentro de mim.
Saio, vou lá fora pra olhar mais além
Deste meu pequeno mundo, minhas fragilidades
Abro os meus olhos,
Descubro que se eu penso no bem dos outros
Dou o melhor de mim
Oh oh oh oh oh
Não sou um super-herói
Oh oh oh oh oh
Acredito no “nós”
Oh oh oh oh oh
Só se eu vivo por ti
E tu por mim
Juntos vamos vencer

O mal que me atormenta vem do medo de
perder
A minha esperança
Viver na insegurança
E se infiltram pensamentos que me
deixam acorrentado
Me vejo sempre só, e na garganta um nó.
Mas se eu racionalizo
Dou voz ao coração			
e deixo-me levar pela vontade de doar
aí não posso perder tempo
Agora é o meu momento 		
De crer que o bem avança
E só juntos se alcança!
Oh oh oh oh oh
Não sou um super-herói...

Somente um passo e muda a realidade
O meu problema se transforma em oportunidade
Abro os meus braços
pra ajudar quem está perto de mim
Me sinto viva e			
O medo não me freia mais
Saio, vou lá fora pra olhar mais além
Em cada rosto, uma história,
Tantas fragilidades
Abro um sorriso
E digo o meu “sim”
E sem olhar pra trás eu recomeço daqui!
Oh oh oh oh oh
Não sou um super-herói ...
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Quando mergulho nos meus medos
e fragilidades, procuro parar e
abrir o coração.
Encontro, assim, a coragem de sair
de mim para ir ao encontro dos outros.
Descubro que a verdadeira força
está em caminhar juntos.
Alessandra

