Reconstrução
Eles diziam ser uma pandemia
Para mim era um martírio todo dia em que não podia
Me esquecer de preencher a lista de proteção
Ou me lembrar que já não podia mais me sentar naquele chão
Quando a tristeza me invadia e fugia batendo o portão
Nessa cidade, costumava divagar e vagar até a praça
Encontrar a graça de caminhar sem rumo até me deparar diante a lagoa
Respirar, sem pensar, no coreto, ouvir o dueto
Que compunha a canção
Daquela cena tão rotineira
Das pessoas ao anoitecer caminhando
Voltando do trabalho
E assim eu voltava, coberto pela luz amarelada, para casa
Acordava cedo e me deleitava do café com queijo,
Nessa época do ano estaria admirando os móveis itinerantes
Ou sorrindo para a exposição marcante de arte
Subitamente, todo o plano foi para o descarte
Colocado a parte em nome da proteção
E não me entenda errado, essa não é uma reclamação
Agora, me revejo e vejo como mudamos
Por um tempo precisei memorizar seu rosto
E entoa-lo repetidamente como uma canção
Adicionar a expressão do carinho pelas telas
Para que sua ausência de certa forma não fosse tão distante
Eu precisei enfrentar o medo e a solidão
Aprendi nesses percalços que existe uma razão
Gravei como palavras em pedras no meu coração
Já não é mais esse ano, passamos, então
Pela provação que forjou pela paciência
A nossa capacidade incrível de resiliência
Já não somos mais os mesmos, apesar dos lugares sim
Pintamos uma nova tela, um novo povo, e falando nela
A tela digital já não toma como tomava o nosso tempo
Já não disfarça as nossas emoções que nos fazem
De tanto fazer falta, fazer a falta agora de não te olhar nos olhos é insano
De tanto temer, agora temos vontade de viver
De tanto nos esconder agora não vale a pena deixar de dizer
Pelo simples medo de sentir
De tanto nos reter, agora queremos apenas pertencer
E reconstruir o nosso lar.

Como é bom poder de novo respirar o ar de meados de maio!
Como é bom poder de novo te ter ao meu lado!
Como é bom agradecer pela nova chance de sermos
De termos reencontrado a alegria genuína nas pequenas coisas!
Ah, eu sorrio para você por simplesmente poder ver o seu sorriso.
Ah, eu sorrio pela manhã, porque sei que vamos superar o desafio.
Por que sobrevivemos.
E hoje, queremos, além de mim, além de você, o nós.

