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I STILL… 
 

 
 
 
 

Who are you now? 
Are you still the same or did you 
change somehow? 
What do you do at this very moment 
when I think of you? 
And when I'm looking back how we 
were young and stupid 
Do you remember that? 
No matter how I fight it, can't deny it 
Just can't let you go 
 
I still need you 
I still care about you 
Though everything's been said and 
done 
I still feel you like I'm right beside 
you 
But still no word from you 
 
Now look at me 
Instead of moving on I refuse to see 
That I keep coming back 
Yeah I'm stuck in a moment 
That wasn't meant to last 
 
I've tried to fight it, can't deny it 
You don't even know 
 
 

That I still need you 
I still care about you 
Though everything's been said and 
done 
I still feel you like I'm right beside 
you 
But still no word from you, oh no 
 
I wish I could find you just like you 
found me then I 
Would never let you go 

 

Though everything's been said and 
done 
I still feel you (I still feel you) like I'm 
right beside you 
 
(Like I'm right here beside you) 
But still no (still no word) word from 
you. 
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EU AINDA 
Quem é você agora? 
Ainda é a mesma ou mudou de 
alguma forma? 
O que você faz nesse exato 
momento enquanto eu penso em 
você? 
E enquanto eu estou relembrando 
de como eramos jovens e estúpidos 
Você se lembra disso? 
Não importa o quanto eu lute, não 
posso negar 
Simplesmente não consigo deixar 
você ir 
 
Ainda preciso de você 
Ainda me importo com você 
Apesar de todas as coisas ditas e 
feitas 
Ainda a sinto como se estivesse 
bem ao seu lado 
Mas ainda não tive nenhuma notícia 
sua 
 
Agora olhe para mim 
Ao invés de seguir em frente, 
continuo apegado (recusar a 
enxergar) 
Continuo voltando 
Estou preso em um momento 
Que não foi feito para durar 
 
Tentei lutar, não posso negar 
E você nem percebe 
 
 

Ainda preciso de você 
Ainda me importo com você 
Apesar de todas as coisas ditas e 
feitas 
Ainda a sinto como se estivesse 
bem ao seu lado 
Mas ainda não tive nenhuma notícia 
sua 
 
Gostaria de encontrá-la como você 
me encontrou 
Então eu nunca a deixaria ir 
 
Apesar de todas as coisas ditas e 
feitas 
Ainda a sinto (ainda a sinto) como 
se estivesse bem ao seu lado 
 
(Como se estivesse bem ao seu 
lado) 
Mas ainda não tive nenhuma notícia 
sua. 

 


