SEU RETRATO
Baseado na música “Pictures of
You” da banda inglesa The Cure.
Eu sou apenas eu. Somente eu. Sou apenas eu
Neste imenso jardim que se chama Terra
Plantado há bilhões; bilhões de anos para nos abrigar
E daqui, do meu cantinho, tão pequenino
Olho para seu retrato estampado atrás da porta do meu quarto.

Fiquei tanto tempo olhando para ela que
Nem sei mais que dia é hoje, perdi
Perdi a noção do tempo
Será que tudo isso é verdade? É real, será?

Me parece tão real, vai atravessar a porta, estar aqui comigo
Quando? Será? Você virá?
Tantas são as perguntas que me faço, sem respostas.
Sem respostas você me deixa, porque não está aqui comigo?

Lágrimas escorrem do céu, molhando a relva fora de meu cantinho
Onde desejo estar com você
Sonho com um beijo, um abraço
Sonho com você molhada na chuva me abraçando
Lembro: Sim lembro

Mas porque não me responde?
Onde está você agora que tanto preciso de seu coração?

A chuva lá fora vai embora deixando suas lágrimas na relva
Na selva de pedra da cidade silenciosa
Abandonada pelas pessoas
E quando chega a noite continuo lá olhando sua foto na porta de meu cantinho
Sozinho continuo sem seu coração
Mas você está longe, só pode.
Muito longe imagino, onde não posso alcançar

Não posso alcançar, jamais senti seu coração grudado ao meu
Sei que apenas sonhei, mas onde você está?
Porque não me responde?
Porque tenho que sofrer assim, neste amor que não consigo tocar?

A porta então se abre e seu retrato fica preso à parede
Um vento gélido atravessa o quarto e sai correndo pela janela.
O que era, porque passou por aqui e prendeu seu retrato
Qual era seu nome, porque meu coração te procura?

Se eu soubesse te procuraria onde quer que fosse
Mas por onde começar?
Pela brisa que insiste em invadir meu quarto?
Pela chuva que derrama seu frescor?
Pela noite que nos separa?
Por onde, me dê pistas.
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