
Tu és mais forte 

Canção de Boss AC 
 

Oh, I think I did it again 

 

Quem sabe não esquece 

É como andar de bicicleta 

Tu és mais forte e sei que no fim vais vencer 

Sim, acredita num novo amanhecer 

Não tenhas medo, sai à rua e abraça alguém 

E vai correr bem, tu vais ver 

Tu mereces muito mais 

És forte, abanas mas não cais 

Mesmo que sintas o mundo a ruir 

Quando as nuvens passarem vais ver o sol a 

sorrir 

A estrada não é perfeita 

Apenas uma vida, aproveita 

Só perdes se não tentares 

E não desistas se falhares 

O que não mata engorda 

Torna o teu sonho real, acorda 

Limpa as lágrimas e luta 

Segue o teu caminho e escuta 

A voz dentro de ti 

As respostas que procuras, dentro de ti 

Acredita em ti que tu és 

Mais forte e tens o mundo a teus pés 

 

Tu és mais forte e sei que no fim vais 

vencer 

Sim, acredita num novo amanhecer 

Não tenhas medo, sai à rua e abraça 

alguém 

E vai correr bem, tu vais ver 

 

Um dia tudo fará sentido 

E vais ver que terás o prêmio merecido 

És o que és, não és o que tens 

A tua essência não se define pelos teus bens 

Às vezes as pessoas desiludem 

Mas não fiques em casa parado à espera 

que mudem 

Muda tu rapaz 

Muda a tua atitude, vais ver ver que és capaz 

E nada te pode parar 

Os cães vão ladrar e a caravana a passar 

O teu sorriso de vitória no rosto 

Nem tudo é fácil mas assim dá mais gosto 

Quando acreditas a força nunca se esgota 

Só a reconheces a vitória se souberes o que 

é a derrota 

Vais ver que no fim acaba tudo bem 

Sai à rua e abraça alguém 

 

Tu és mais forte e sei que no fim vais 

vencer 

Sim, acredita num novo amanhecer 

Não tenhas medo, sai à rua e abraça 

alguém 

E vai correr bem, tu vais ver 

 

Tu és, tu és, tu és 

Mais forte e no fim vais vencer 

Tu és, tu és oh oh oh oh 

Tu és mais forte e sei que no fim vais 

vencer 

Sim, acredita num novo amanhecer 

Não tenhas medo, sai à rua e abraça 

alguém 

E vai correr bem, tu vais ver 

Tu és mais forte e sei que no fim vais vencer 

Sim, acredita num novo amanhecer 

Não tenhas medo, sai à rua e abraça alguém 

E vai correr bem, tu vais ver 

 


