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From a far
I can tell the color of your skin
The red of your hair
The freckles on your face

De longe
Posso dizer qual a cor da sua pele
A cor vermelha do seu cabelo
As sardas do seu rosto

From a far
I can sense the way you are
The sweetness of your soul
The naiveté of your being

De longe
Posso sentir o jeito que você é
A doçura da sua alma
A ingenuidade do seu ser

From a far
I can see the shape of your body
The sexiness of your walk
The breathing of your breasts

De longe
Posso ver as formas do seu corpo
O seu jeito sexy de andar
A respiração dos seus seios

Gravity pulls me to you
Before I reach you, though
It seems the poles reverse charge
And as hard as I try
From a far I have to stay

A gravidade me puxa em sua direção
Mas antes de chegar a você, contudo
Parece‐me que os pólos mudam as cargas
E por mais que eu tente
De longe tenho que permanecer

But before I was pushed back
I could smell your perfume
And I could stare straight into your eyes

Mas antes de ser puxado para trás
Pude sentir o cheiro do seu perfume
E pude olhar direto dentro dos seus olhos

From up close
I delved in your eyes
But as hard as I tried
Its colors baffled me

De perto
Mergulhei no seu olhar
Mas por mais que tentasse
Suas cores me deixaram confuso

It kept changing colors
Blinding my search
As if they did not want to be revealed
Did not want to be solved

As cores mudavam
Cegando a minha busca
Como se eles não quisessem ser revelados
Não quisessem ser resolvidos

The blue of the sky turned
Into the red of passion
The orange of the moonshine turned
Into the blackness of the night

O azul do céu virava
O vermelho da paixão
O laranja da luz do luar virava
O negro da escuridão

They are chameleon eyes
What secrets lie beneath?

Eles são olhos de camaleão
Que segredos eles escondem?

