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 Querida Ana

Você diz se importar

Mas em momento algum

Você se preocupa

Em apenas me ligar 

  

O seu gostar

Nunca foi

E nunca será

O meu amar 

  

Hoje vejo que se entregar

Nunca fez parte dos seus planos

E parece que neles

Não estava lá me amar 

  

Basta te olhar

Pra poder dizer

Que você nunca fez

Questão de lá estar 
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 Querida Ana (2)

Eu sei que o que a gente tem é amor

E que cada palavra importa pra você como pra mim

Qualquer pergunta que nos faça só haverá uma resposta

Mas você se nega a ela de todas as formas 

  

Você foi embora sem dizer nada

Machucando meu coração

Quando voltar não me procure

Não sou e nunca vai ser eu quem vai fazer você ficar 

  

Minha saudade de você me ensina

Que tudo nessa vida tem um fim

Me afatei de você

Não tem como melhorar onde adoeci
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 Querida Ana (3)

Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem

E ontem parece que foi há um ano

Quando estou com você parece que vai durar pra sempre

Mesmo que esse "pra sempre" seja apenas uma lembrança que eu guardei 

  

Você me traz o sol quando o dia ta cinza

E não me deixa amar outro alguém

Tudo que sei sobre o amor você que me ensinou

Você chegou clareando tudo com seus olhos castanhos 

  

Eu ainda gosto de você mas não nos entendemos mais

Tudo mudou de repende menos a falta que sinto de você

Sei que a vida é pra viver mas estou presa nesse jogo de azar

Você deveria deixar de besteira e voltar pro lado de cá 

  

Eu ainda te amo como alguém que acende uma vela no espaço

Eu me habito na paz que vejo em você

Me ganhou devagar e me beijou como quem me quer pra sempre

É difícil de entender o que é eu e você
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 Querida Ana (4)

Fiquei do seu lado em todos os momentos  

Dei as costas pro mundo e segurei sua mão  

Todos me diziam que eu estava errada 

Mas a única coisa que me importava era você.  

  

Hoje faz 3 meses que você foi embora  

Simplesmente abriu a porta e saiu sem se despedir 

Não sei o que eu fiz pra causar isso 

A gente tinha tudo pra dar certo. 

  

Houve um momento que eu tinha medo de te perder  

"A arte de perder não é nenhum mistério" 

Com você eu me sentia bem  

Era como estar em algum lugar que nunca estive alegremente além.  

  

Mesmo perder você (quem eu amo) não muda nada 

No fundo sempre vamos saber que estamos aqui 

Você disse que eu estava errada e não quis acreditar 

Mas sempre soube que você era o que eu sempre quis.
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 Querida Ana (5)

Você não entende  

Ou finge não perceber  

Cada palavra que você diz 

Rasga meu peito e me faz sofrer 

  

Para ouvir um "eu te amo" seu 

É preciso querer me matar  

Parece que você diz da boca pra fora 

Só para eu ficar 

  

Já que sempre fui seu fantoche  

Quem você usa pra se divertir  

Algum dia não vou mais aguentar  

Um dia vou partir 

  

Eu queria que tudo fosse verdade  

Que apenas fosse amor 

Mas sempre que converso com você  

Toda essa verdade se transforma em dor 
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 Querida Ana (6)

É só amizade 

Você me dizia 

Não amo de verdade 

Eu fingia que ouvia 

  

Me falava sempre que 

Apesar de tudo respeitaria 

Eu importava 

Você nunca a namoraria 

  

O tempo passou 

E tudo que me dizia 

Era pura mentira 

Hoje você se casaria 

  

Mas é como se fosse antes 

Sem hesitar eu te diria 

Haja o que houver 

Eu sempre te amaria 
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 Le mama see noa

Ela está aqui 

Não pode vir 

Eu apenas senti 

Ela veio por mim 

  

Ela está aqui 

Parada de frente a mim 

Não pode ir 

Preciso de você aqui 

  

Ela está aqui 

Não se pode mentir 

Diz pra mim 

Se você veio por mim 

  

Ela está aqui 

Deve se permitir 

O meu amor por ti 

Você pode sentir
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 Remédio

Você vem e vai 

Precisamos nos afastar 

As dores que eu tenho de você 

Tá difícil de suportar 

  

Quando está triste 

Você vem me procurar 

Mas não se importa 

Se vai me machucar 

  

Apesar que você ir e vir 

Precisamos conversar 

Não sei se vou aguentar sumir 

E nos deixar aqui 

  

Quando eu estou triste 

Você nunca está aqui 

Mas sempre que estiver mal 

Eu posso te suprir
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 Ato de amar

O amor 

O ato mais puro 

Como uma flor 

Mas as vezes obscuro 

  

Destinados a amar 

Ou ser amado?  

Como a Lua e o mar 

Ou o passado? 

  

Amor singelo 

Como amarelo  

Talvez quadrado  

Como doce amargo  

  

Se eu te amar 

Será recíproco? 

Ou vai desperdiçar 

Meu amor infinito?
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 Viestes para me amar

Depois de meses  

Tentando esquecer 

Eu finalmente achei 

Que superei você 

  

Até que você chega  

Batendo em minha porta 

Em meus braços se aconchega  

Dizendo que vai ficar 

  

Tentei fazer disso 

Apenas um sonho 

Evitar sofrimentos 

Pra não ser medonho 

  

Mas tudo era real  

Você estava lá 

E para minha sorte  

Dizia "eu quero te amar"
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 Meu amor em ti ficou 

Já fui apaixonada por você 

Mas me esqueci  

Tudo que eu sentia passou 

  

De repente vi que era diferente 

Você não estava aqui  

E pouco me importou 

  

Uma estranha me apareceu  

E foi logo dizendo 

"Que bom que a gente se encontrou"  

  

No início não reconheci  

A não ser o olhar que nem o teu 

Que logo me cativou  

  

Até ela dizer que era você 

Não quis acreditar 

Mas meu cérebro não escutou  

  

E mais uma vez 

Por você e somente você 

Meu coração acelerou
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 Lorrainy

Você chegou como quem não queria nada, 

Mas com esse teu jeito bobo 

Me fez apaixonar em cada detalhe seu, 

Me conquistando cada dia mais. 

  

Adoro quando se importa com cada detalhe, 

Como, por exemplo,  

Se eu tive banhos frequentes  

Ou se consegui dormir no horário "prometido". 

  

Sempre mandando lindos versos de poesia, 

Planejando passeios à natureza,  

E até mesmo o nosso futuro juntas,  

Como se tudo fosse acontecer (espero que aconteça). 

  

Sua forma de falar, seu sorriso. 

Seu carinho, seu jeito de ser. 

E até o seu péssimo gosto pra comida.  

Eu amo tudo em você!
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