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7

Nota do tradutor

Nesta segunda fase da produção de Bob Dylan, várias das questões que se apre-
sentaram no primeiro volume das Letras completas se mantêm inalteradas. Entre 
elas, por exemplo, a fusão de registros literários mais elevados com uma oralidade 
de base, que justificou mais uma vez na tradução o uso da contração “pra” e a quase 
sistemática mistura de formas de tratamento que, no fundo, impera de fato no por-
tuguês brasileiro oral.

Mas o dado “erudito” parece mais ampliado nessas letras pós-anos 1980. E a tra-
dução tem que dar conta dele e, também, das inevitáveis perdas decorrentes de nem 
sempre contarmos com versões reconhecíveis de certos clássicos, na nossa tradição. 
Se pude usar a tradução de Augusto de Campos para o poema “Tygre”, de William 
Blake, e se em dois momentos diferentes me servi da versão de Fernando Pessoa para 
“O corvo”, de Edgar Allan Poe, esses casos são em alguma medida a exceção.

Esta coleção cita (numa lista que está longe de se pretender exaustiva) T.S. 
Eliot, Lewis Carroll, Samuel Johnson, Alexander Pope, Stendhal… e Shakespeare, 
muito Shakespeare. A tempestade, claro, mas também Romeu e Julieta, Otelo, Júlio 
César… E o fato é que mesmo havendo traduções competentíssimas de cada obra 
citada, nada garante que o leitor brasileiro as reconheça (picotadas e reelaboradas 
como surgem nas letras) com o mesmo imediatismo do original.

No caso das numerosas citações bíblicas, empregamos sempre traduções exis-
tentes, claro. Mas e o que fazer com parlendas infantis, hinos protestantes, spirituals 
negros e outras canções da tradição da música popular americana e inglesa, como 
as várias letras dos Beatles presentes em “Vá em frente, John”? Ou, pior ainda, como 
lidar com clássicos do blues como “Dust My Broom” e “Rollin’ and Tumblin’”, que 
nem têm significados muito unívocos?

Caso à parte, ainda, é a canção “Murder Most Foul” (Imundo assassinato), 
toda composta de dezenas de citações e referências culturais. Nela, por sua nature-
za enciclopédica, além de tudo há que se decidir o que traduzir e o que deixar no 
original, como a referência ao título de uma canção, por exemplo.

Na maioria dessas ocorrências, especialmente nas canções, a tradução nova-
mente pouco preocupada com métrica e rima e muito centrada no sentido das letras 
originais deve proporcionar certa chance de reconhecimento. Fora isso, além de 
novamente me deixar levar por ritmos, metros e padrões sonoros que ocorressem 
sem bloquear demais a leitura mais clara do original, me dei também o direito de 
incluir, aqui e ali, quase como uma compensação, ligeiros acenos a Drummond, 
Chico Buarque, Caetano Veloso e mesmo ao grupo Ira!. 

Vale ainda um último comentário: o uso de letras originais foi autorizado para 
publicação pelo próprio autor, e em alguns casos elas diferem levemente das versões 
cantadas nos álbuns. Este é Dylan em livro, como ele quis.

CWG
Curitiba, 2021
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Blood on the Tracks
Sangue nas faixas

Tangled Up in Blue
Emaranhado no azul

Simple Twist of Fate
Simples reviravolta do destino

You’re a Big Girl Now
Agora você está crescida

Idiot Wind
Vento idiota

You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go
Você vai me deixar sozinho quando for embora

Meet Me in the Morning
Me encontre de manhã

Lily, Rosemary and the Jack of Hearts
Lily, Rosemary e o Valete de Copas

If You See Her, Say Hello
Se passar por ela, mande um oi

Shelter from the Storm
Abrigo na tempestade

Buckets of Rain
Baldes de chuva

LETRAS ADICIONAIS

Up to Me
Por minha conta

Call Letter Blues
Blues da carta de convocação

14330 - Letras Bob Dylan - vol 02.indd   1014330 - Letras Bob Dylan - vol 02.indd   10 27/10/2021   07:5927/10/2021   07:59



14330 - Letras Bob Dylan - vol 02.indd   1114330 - Letras Bob Dylan - vol 02.indd   11 27/10/2021   07:5927/10/2021   07:59



12

Tangled Up In Blue

Early one mornin’ the sun was shinin’
I was layin’ in bed
Wond’rin’ if she’d changed at all
If her hair was still red
Her folks they said our lives together
Sure was gonna be rough
They never did like Mama’s homemade dress
Papa’s bankbook wasn’t big enough
And I was standin’ on the side of the road
Rain fallin’ on my shoes
Heading out for the East Coast
Lord knows I’ve paid some dues gettin’ through
Tangled up in blue

She was married when we first met
Soon to be divorced
I helped her out of a jam, I guess
But I used a little too much force
We drove that car as far as we could
Abandoned it out West
Split up on a dark sad night
Both agreeing it was best
She turned around to look at me
As I was walkin’ away
I heard her say over my shoulder
“We’ll meet again someday on the avenue”
Tangled up in blue

I had a job in the great north woods
Working as a cook for a spell
But I never did like it all that much
And one day the ax just fell
So I drifted down to New Orleans
Where I happened to be employed
Workin’ for a while on a fishin’ boat
Right outside of Delacroix
But all the while I was alone
The past was close behind
I seen a lot of women
But she never escaped my mind, and I just grew
Tangled up in blue

She was workin’ in a topless place
And I stopped in for a beer
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Emaranhado no azul

Cedo, um dia cedo o sol brilhava
Eu estava na cama
Pensando se ela mudou
Se seu cabelo ainda era ruivo
Sua família disse que a nossa vida juntos
Claro que ia ser difícil
Eles nunca gostaram do vestido feito em casa da mamãe
A conta do papai não era grande o suficiente
E eu estava parado no acostamento
Com chuva caindo nos sapatos
Rumando pra costa leste
Deus sabe que eu ralei pra conseguir chegar
Emaranhado no azul

Ela estava casada quando a gente se conheceu
Logo ia se divorciar
Ajudei ela a se livrar, acho
Mas usei um pouco de força demais
A gente foi o mais longe possível naquele carro
Que depois abandonou lá no Oeste
Nos separamos numa triste noite escura
Concordando os dois que era melhor
Ela se virou pra me olhar
Enquanto eu me afastava
Ouvi ela dizer por cima do meu ombro
“A gente ainda vai se rever um dia na avenida”
Emaranhados no azul

Eu estava empregado nas grandes florestas do Norte
Trabalhando um tempo de cozinheiro
Mas nunca gostei muito daquilo
E um dia simplesmente me cortaram
Então eu fui descendo até Nova Orleans
Onde acabei sendo empregado
E trabalhei um tempo num barco de pesca
Bem perto de Delacroix
Mas enquanto ficava ali sozinho
O passado vinha logo atrás
Vi muitas mulheres
Mas ela nunca me saiu da cabeça, e eu só fui ficando
Emaranhado no azul

Ela estava trabalhando num bar de topless
E eu parei pra tomar uma cerveja
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I just kept lookin’ at the side of her face
In the spotlight so clear
And later on as the crowd thinned out
It’s just about to do the same
She was standing there in back of my chair
Said to me, “Don’t I know your name?”
I muttered somethin’ underneath my breath
She studied the lines on my face
I must admit I felt a little uneasy
When she bent down to tie the laces of my shoe
Tangled up in blue

She lit a burner on the stove
And offered me a pipe
“I thought you’d never say hello,” she said
“You look like the silent type”
Then she opened up a book of poems
And handed it to me
Written by an Italian poet
From the thirteenth century
And every one of them words rang true
And glowed like burnin’ coal
Pourin’ off of every page
Like it was written in my soul from me to you
Tangled up in blue

I lived with them on Montague Street
In a basement down the stairs
There was music in the cafés at night
And revolution in the air
Then he started into dealing with slaves
And something inside of him died
She had to sell everything she owned
And froze up inside
And when finally the bottom fell out
I became withdrawn
The only thing I knew how to do
Was to keep on keepin’ on like a bird that flew
Tangled up in blue

So now I’m goin’ back again
I got to get to her somehow
All the people we used to know
They’re an illusion to me now
Some are mathematicians
Some are carpenters’ wives
Don’t know how it all got started
I don’t know what they’re doin’ with their lives
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Só ficava olhando pro perfil dela
No holofote tão nítido
E depois quando o público ficou mais ralo
Eu estava justamente indo também
Ela ali parada atrás da minha cadeira
Me disse: “Eu não sei o seu nome?”
Murmurei alguma coisa baixinho
Ela examinou as rugas do meu rosto
Tenho que admitir que me senti pouco à vontade
Quando ela se abaixou pra amarrar meu sapato
Emaranhado no azul

Ela acendeu um fósforo no fogão
E me ofereceu um cachimbo
“Achei que você nunca vinha dar um oi”, ela disse
“Você parece o tipo calado”
Então abriu um livro de poesia
E passou pra mim
Escrito por um poeta italiano
Do século treze
E cada uma daquelas palavras soava verdadeira
E brilhava como carvão ardente
Jorrando de cada página
Como se estivesse escrita na minha alma, de mim pra você
Emaranhada no azul

Morei com eles na Montague Street
Num porão perto da escada
Tinha música à noite nos cafés
E revolução no ar
Aí ele começou a negociar escravos
E algo dentro dele morreu
Ela teve que vender tudo que tinha
E congelou por dentro
E quando a casa caiu finalmente
Eu me recolhi
A única coisa que sabia fazer
Era continuar continuando como um pássaro que voava
Emaranhado no azul

Então agora vou voltar
Tenho que dar um jeito de chegar a ela
Todo mundo que a gente conhecia
Agora é uma ilusão pra mim
Alguns são matemáticos
Algumas, esposas de carpinteiros
Não sei como tudo começou
Não sei o que vão fazer da vida
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But me, I’m still on the road
Headin’ for another joint
We always did feel the same
We just saw it from a different point of view
Tangled up in blue
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Mas eu, eu ainda estou na estrada
Rumo a outro boteco
Nós sempre sentimos a mesma coisa
Só víamos de pontos de vista diferentes
Emaranhados no azul
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Simple Twist of Fate

They sat together in the park
As the evening sky grew dark
She looked at him and he felt a spark tingle to his bones
’Twas then he felt alone and wished that he’d gone straight
And watched out for a simple twist of fate

They walked along by the old canal
A little confused, I remember well
And stopped into a strange hotel with a neon burnin’ bright
He felt the heat of the night hit him like a freight train
Moving with a simple twist of fate

A saxophone someplace far off played
As she was walkin’ by the arcade
As the light bust through a beat-up shade where he was wakin’ up,
She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate
And forgot about a simple twist of fate

He woke up, the room was bare
He didn’t see her anywhere
He told himself he didn’t care, pushed the window open wide
Felt an emptiness inside to which he just could not relate
Brought on by a simple twist of fate

He hears the ticking of the clocks
And walks along with a parrot that talks
Hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in
Maybe she’ll pick him out again, how long must he wait
Once more for a simple twist of fate

People tell me it’s a sin
To know and feel too much within
I still believe she was my twin, but I lost the ring
She was born in spring, but I was born too late
Blame it on a simple twist of fate
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Simples reviravolta do destino

Sentados juntos no parque
Enquanto escurecia o céu do entardecer
Ela olhou pra ele, que sentiu uma faísca coçar seus ossos
Foi quando ele se sentiu só e quis ter ido direto
E ficou esperando uma simples reviravolta do destino

Caminharam pelo velho canal
Meio confusos, lembro bem
E pararam num estranho hotel com um neon que brilhava forte
Ele sentiu o calor da noite que batia como um trem de carga
E se movia com uma simples reviravolta do destino

Um saxofone em algum lugar distante tocava
Enquanto ela caminhava pela arcada
Enquanto a luz irrompia por uma persiana surrada onde ele acordava
Ela largou uma moeda na caneca de um cego no portão
E esqueceu de uma simples reviravolta do destino

Ele acordou, o quarto estava vazio
Não a viu em parte alguma
Ele se disse que não se importava, abriu bem a janela
Sentiu um vazio por dentro com o qual não conseguia se identificar
Trazido por uma simples reviravolta do destino

Ele ouve o tique-taque dos relógios
E caminha com um papagaio que fala
Vai atrás dela nas docas à beira-mar onde desembarcam os marujos todos
Talvez ela o escolha de novo, quanto tempo ele há de esperar
Mais uma vez por uma simples reviravolta do destino

As pessoas me dizem que é pecado
Saber e sentir demais por dentro
Eu ainda acredito que ela era minha irmã gêmea, mas perdi a aliança
Ela nasceu na primavera, mas eu nasci tarde demais
Ponha a culpa numa simples reviravolta do destino
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You’re a Big Girl Now

Our conversation was short and sweet
It nearly swept me off-a my feet
And I’m back in the rain, oh, oh
And you are on dry land
You made it there somehow
You’re a big girl now

Bird on the horizon, sittin’ on a fence
He’s singin’ his song for me at his own expense
And I’m just like that bird, oh, oh
Singin’ just for you
I hope that you can hear
Hear me singin’ through these tears

Time is a jet plane, it moves too fast
Oh, but what a shame if all we’ve shared can’t last
I can change, I swear, oh, oh
See what you can do
I can make it through
You can make it too

Love is so simple, to quote a phrase
You’ve known it all the time, I’m learnin’ it these days
Oh, I know where I can find you, oh, oh
In somebody’s room
It’s a price I have to pay
You’re a big girl all the way

A change in the weather is known to be extreme
But what’s the sense of changing horses in midstream?
I’m going out of my mind, oh, oh
With a pain that stops and starts
Like a corkscrew to my heart
Ever since we’ve been apart
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Agora você está crescida

Nossa conversa foi curta e agradável
Ela quase me deixou de quatro
E estou de volta na chuva, ah, ah
E você está em terra seca
Você deu um jeito de chegar lá
Agora está crescida

Pássaro no horizonte, sentado numa cerca
Ele canta sua música pra mim às suas próprias custas
E eu sou igualzinho àquele pássaro, ah, ah
Cantando só pra você
Espero que você possa ouvir
Me ouvir cantando por entre estas lágrimas

O tempo é um avião a jato, anda rápido demais
Ah, mas que pena se tudo que foi nosso não durar
Eu posso mudar, eu juro, ah, ah
Veja o que você consegue fazer
Eu consigo chegar lá
Você também consegue

O amor é tão simples, como disse alguém
Você sempre soube, eu estou aprendendo agora
Ah, eu sei onde te encontrar, ah, ah
No quarto de alguém
É um preço que eu tenho que pagar
Você está bem crescidinha

Uma mudança no tempo pode ser radical
Mas qual o sentido de trocar de cavalo no meio da travessia?
Eu estou enlouquecendo, ah, ah
Com uma dor que vem e vai
Como um saca-rolhas no meu coração
Desde que a gente se separou
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Idiot Wind

Someone’s got it in for me, they’re planting stories in the press
Whoever it is I wish they’d cut it out but when they will I can only guess
They say I shot a man named Gray and took his wife to Italy
She inherited a million bucks and when she died it came to me
I can’t help it if I’m lucky

People see me all the time and they just can’t remember how to act
Their minds are filled with big ideas, images and distorted facts
Even you, yesterday you had to ask me where it was at
I couldn’t believe after all these years, you didn’t know me better than that
Sweet lady

Idiot wind, blowing every time you move your mouth
Blowing down the backroads headin’ south
Idiot wind, blowing every time you move your teeth
You’re an idiot, babe
It’s a wonder that you still know how to breathe

I ran into the fortune-teller, who said beware of lightning that might strike
I haven’t known peace and quiet for so long I can’t remember what it’s like
There’s a lone soldier on the cross, smoke pourin’ out of a boxcar door
You didn’t know it, you didn’t think it could be done, in the final end he won the wars
After losin’ every battle

I woke up on the roadside, daydreamin’ ’bout the way things sometimes are
Visions of your chestnut mare shoot through my head and are makin’ me see stars
You hurt the ones that I love best and cover up the truth with lies
One day you’ll be in the ditch, flies buzzin’ around your eyes
Blood on your saddle

Idiot wind, blowing through the flowers on your tomb
Blowing through the curtains in your room
Idiot wind, blowing every time you move your teeth
You’re an idiot, babe
It’s a wonder that you still know how to breathe

It was gravity which pulled us down and destiny which broke us apart
You tamed the lion in my cage but it just wasn’t enough to change my heart
Now everything’s a little upside down, as a matter of fact the wheels have stopped
What’s good is bad, what’s bad is good, you’ll find out when you reach the top
You’re on the bottom

I noticed at the ceremony, your corrupt ways had finally made you blind
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Vento idiota

Alguém quer me derrubar, estão plantando coisas na imprensa
Seja quem for eu queria que parasse mas não sei quando é que isso vai acontecer
Dizem que matei um cara chamado Gray e levei a mulher dele pra Itália
Ela herdou um milhão de dólares e quando morreu ficou tudo pra mim
O que eu posso fazer se sou sortudo?

As pessoas me veem o tempo todo e simplesmente não lembram como agir
Estão com a cabeça cheia de grandes ideias, imagens e fatos distorcidos
Até você, ontem você teve que me perguntar onde ficava
Eu não acreditei, depois de tantos anos, que você estivesse tão perdida
Querida

Vento idiota, soprando toda vez que você mexe a boca
Soprando pelas pequenas estradas rumo ao sul
Vento idiota, soprando toda vez que você mexe os dentes
Você é uma idiota, meu amor
É um espanto você ainda saber respirar

Topei com a cartomante, que mandou tomar cuidado com os relâmpagos 
Faz tanto tempo que não conheço sossego que nem lembro como era
Tem um soldado solitário na cruz, fumaça jorrando da porta do vagão
Você não sabia, você não achava que dava, mas no fim ele ganhou as guerras
Depois de perder cada batalha

Despertei à beira da estrada, sonhando acordado sobre como as coisas são às vezes
Visões da sua égua baia me passam pela cabeça e me fazem ver estrelas
Você machuca quem eu mais amo e cobre a verdade com mentiras
Um dia você vai estar na sarjeta, moscas zumbindo em volta dos olhos
Sangue na sela

Vento idiota, soprando pelas flores da sua cova
Soprando pelas cortinas do seu quarto
Vento idiota, soprando toda vez que você mexe os dentes
Você é uma idiota, meu amor
É um espanto você ainda saber respirar

Foi a gravidade que nos puxou pra baixo e foi o destino que nos separou
Você domou o leão na minha jaula mas isso não bastou pra mudar meu coração
Agora tudo está um pouco de cabeça pra baixo, a bem da verdade as rodas pararam
O que é bom é ruim, o ruim é bom, você vai descobrir quando chegar ao topo
Você está no fundo

Percebi na cerimônia, seu comportamento corrompido tinha enfim te cegado
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I can’t remember your face anymore, your mouth has changed, your eyes
  [don’t look into mine
The priest wore black on the seventh day and sat stone-faced while the
  [building burned
I waited for you on the running boards, near the cypress trees, while the
  [springtime turned
Slowly into Autumn

Idiot wind, blowing like a circle around my skull
From the Grand Coulee Dam to the Capitol
Idiot wind, blowing every time you move your teeth
You’re an idiot, babe
It’s a wonder that you still know how to breathe

I can’t feel you anymore, I can’t even touch the books you’ve read
Every time I crawl past your door, I been wishin’ I was somebody else instead
Down the highway, down the tracks, down the road to ecstasy
I followed you beneath the stars, hounded by your memory
And all your ragin’ glory

I been double-crossed now for the very last time and now I’m finally free
I kissed goodbye the howling beast on the borderline which separated you from me
You’ll never know the hurt I suffered nor the pain I rise above
And I’ll never know the same about you, your holiness or your kind of love
And it makes me feel so sorry

Idiot wind, blowing through the buttons of our coats
Blowing through the letters that we wrote
Idiot wind, blowing through the dust upon our shelves
We’re idiots, babe
It’s a wonder we can even feed ourselves
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Não consigo mais me lembrar do seu rosto, sua boca mudou, seus olhos não olham 
  [os meus
O padre usou preto no sétimo dia e ficou sentado com uma cara pétrea enquanto o
  [prédio queimava
Esperei por você nas tábuas do assoalho, perto dos ciprestes, enquanto a primavera 
  [passava
Lentamente para o outono

Vento idiota, soprando como um círculo em volta do meu crânio
Da represa Grand Coulee até o Capitólio
Vento idiota, soprando toda vez que você mexe os dentes
Você é uma idiota, meu amor
É um espanto você ainda saber respirar

Eu não consigo mais sentir você, não consigo nem tocar nos livros que você leu
Toda vez que eu me arrasto pela tua porta, estava querendo ser outra pessoa
Lá na estrada, lá nos trilhos, lá na rota rumo ao êxtase
Eu te segui sob as estrelas, acuado pela sua lembrança
E toda a sua glória enlouquecida

Fui traído agora pela última vez e finalmente estou livre
Dei adeus à besta uivante na fronteira que te separava de mim
Você nunca vai saber a mágoa que senti nem a dor que superei
E eu nunca vou saber o mesmo de você, sua santidade ou seu tipo de amor
E isso me faz lamentar

Vento idiota, soprando pelos botões dos nossos casacos
Soprando pelas cartas que a gente escreveu
Vento idiota, soprando pelo pó das nossas estantes
Nós somos idiotas, meu amor
É um espanto que a gente ainda consiga se alimentar
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You’re Gonna Make Me Lonesome 
When You Go

I’ve seen love go by my door
It’s never been this close before
Never been so easy or so slow
Been shooting in the dark too long
When somethin’s not right it’s wrong
Yer gonna make me lonesome when you go

Dragon clouds so high above
I’ve only known careless love
It’s always hit me from below
This time around it’s more correct
Right on target, so direct
Yer gonna make me lonesome when you go

Purple clover, Queen Anne’s Lace
Crimson hair across your face
You could make me cry if you don’t know
Can’t remember what I was thinkin’ of
You might be spoilin’ me too much, love
Yer gonna make me lonesome when you go

Flowers on the hillside, bloomin’ crazy
Crickets talkin’ back and forth in rhyme
Blue river runnin’ slow and lazy
I could stay with you forever and never realize the time

Situations have ended sad
Relationships have all been bad
Mine’ve been like Verlaine’s and Rimbaud
But there’s no way I can compare
All those scenes to this affair
Yer gonna make me lonesome when you go

Yer gonna make me wonder what I’m doin’
Stayin’ far behind without you
Yer gonna make me wonder what I’m sayin’
Yer gonna make me give myself a good talkin’ to

I’ll look for you in old Honolulu
San Francisco, Ashtabula
Yer gonna have to leave me now, I know
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Você vai me deixar sozinho  
quando for embora

Vi o amor me passar pela porta
Nunca esteve assim tão perto
Nunca foi tão simples nem tão lento
Ando há tanto tempo dando tiros no escuro
Quando algo não está certo, está errado
Você vai me deixar sozinho quando for embora

Nuvens-dragões tão lá no alto
Só conheci o amor descuidado
Que sempre me atingiu por baixo
Dessa vez é mais correto
Bem no alvo, tão direito
Você vai me deixar sozinho quando for embora

Cravo roxo, cicutária
Cabelo carmim no seu rosto
Você podia me fazer chorar caso não saiba
Não lembro no que estava pensando
Você pode estar me mimando, querida
Você vai me deixar sozinho quando for embora

Flores na encosta se abrindo loucas
Grilos conversando em rima
Rio azul correndo lento e lasso
Podia ficar com você pra sempre e nunca perceber o tempo

Situações terminaram tristes
Relacionamentos foram sempre ruins
O meu foi como o de Verlaine e Rimbaud
Mas não tem como comparar
Aquelas cenas todas com este caso
Você vai me deixar sozinho quando for embora

Vai me deixar pensando o que eu estou fazendo
Ficando tão pra trás, sem você
Vai me deixar pensando o que eu estou dizendo
Vai me fazer ter uma boa conversa comigo

Vou procurar você em Honolulu
San Francisco, Ashtabula
Você vai ter que me deixar agora, eu sei
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But I’ll see you in the sky above
In the tall grass, in the ones I love
Yer gonna make me lonesome when you go
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Mas vou te ver no céu, lá em cima
Na grama alta, naqueles que eu amo
Você vai me deixar sozinho quando for embora
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Meet Me in the Morning

Meet me in the morning, 56th and Wabasha
Meet me in the morning, 56th and Wabasha
Honey, we could be in Kansas
By time the snow begins to thaw

They say the darkest hour is right before the dawn
They say the darkest hour is right before the dawn
But you wouldn’t know it by me
Every day’s been darkness since you been gone

Little rooster crowin’, there must be something on his mind
Little rooster crowin’, there must be something on his mind
Well, I feel just like that rooster
Honey, ya treat me so unkind

The birds are flyin’ low babe, honey I feel so exposed
Well, the birds are flyin’ low babe, honey I feel so exposed
Well now, I ain’t got any matches
And the station doors are closed

Well, I struggled through barbed wire, felt the hail fall from above
Well, I struggled through barbed wire, felt the hail fall from above
Well, you know I even outran the hound dogs
Honey, you know I’ve earned your love

Look at the sun sinkin’ like a ship
Look at the sun sinkin’ like a ship
Ain’t that just like my heart, babe
When you kissed my lips?
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Me encontre de manhã

Me encontre de manhã, na esquina da 56 com a Wabasha
Me encontre de manhã, na esquina da 56 com a Wabasha
Querida, a gente podia estar no Kansas
Quando a neve começar a derreter

Dizem que a hora mais escura é logo antes da aurora
Dizem que a hora mais escura é logo antes da aurora
Mas você não ia saber por mim
Todo dia foi de trevas desde que você partiu

Galinho cantando, deve estar com alguma coisa na cabeça
Galinho cantando, deve estar com alguma coisa na cabeça
Bom, eu me sinto igualzinho àquele galo
Querida, você me tratou tão mal

Os pássaros estão voando baixo, amor, querida, eu me sinto tão exposto
Bom, os pássaros estão voando baixo, amor, querida, eu me sinto tão exposto
Bom, agora eu não tenho mais fósforos
E as portas da estação estão fechadas

Bom, lutei com arame farpado, senti o granizo cair lá do alto
Bom, lutei com arame farpado, senti o granizo cair lá do alto
Bom, você sabe que eu corri mais que os cães de caça
Querida, você sabe que eu fiz por merecer o seu amor

Olha o sol afundando como um navio
Olha o sol afundando como um navio
Não é igualzinho o meu coração, amor
Quando você beijou a minha boca?
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Lily, Rosemary and the Jack of Hearts

The festival was over, the boys were all plannin’ for a fall
The cabaret was quiet except for the drillin’ in the wall
The curfew had been lifted and the gamblin’ wheel shut down
Anyone with any sense had already left town
He was standin’ in the doorway lookin’ like the Jack of Hearts

He moved across the mirrored room, “Set it up for everyone,” he said
Then everyone commenced to do what they were doin’ before he turned their heads
Then he walked up to a stranger and he asked him with a grin
“Could you kindly tell me, friend, what time the show begins?”
Then he moved into the corner, face down like the Jack of Hearts

Backstage the girls were playin’ five-card stud by the stairs
Lily had two queens, she was hopin’ for a third to match her pair
Outside the streets were fillin’ up, the window was open wide
A gentle breeze was blowin’, you could feel it from inside
Lily called another bet and drew up the Jack of Hearts

Big Jim was no one’s fool, he owned the town’s only diamond mine
He made his usual entrance lookin’ so dandy and so fine
With his bodyguards and silver cane and every hair in place
He took whatever he wanted to and he laid it all to waste
But his bodyguards and silver cane were no match for the Jack of Hearts

Rosemary combed her hair and took a carriage into town
She slipped in through the side door lookin’ like a queen without a crown
She fluttered her false eyelashes and whispered in his ear
“Sorry, darlin’, that I’m late,” but he didn’t seem to hear
He was starin’ into space over at the Jack of Hearts

“I know I’ve seen that face before,” Big Jim was thinkin’ to himself
“Maybe down in Mexico or a picture up on somebody’s shelf”
But then the crowd began to stamp their feet and the houselights did dim
And in the darkness of the room there was only Jim and him
Starin’ at the butterfly who just drew the Jack of Hearts

Lily was a princess, she was fair-skinned and precious as a child
She did whatever she had to do, she had that certain flash every time she smiled
She’d come away from a broken home, had lots of strange affairs
With men in every walk of life which took her everywhere
But she’d never met anyone quite like the Jack of Hearts

The hangin’ judge came in unnoticed and was being wined and dined
The drillin’ in the wall kept up but no one seemed to pay it any mind
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Lily, Rosemary e o Valete de Copas

O festival tinha acabado, os rapazes todos planejavam um golpe
O cabaré estava calmo a não ser pelas obras na parede
O toque de recolher estava suspenso e a roleta estava parada
Quem tivesse algum juízo já não estava mais na cidade
Ele estava na porta, parecendo o Valete de Copas

Atravessou a sala espelhada, “Prepare pra todos”, ele disse
Então todos começaram a fazer o que faziam antes de ele chamar sua atenção
Aí ele foi até um desconhecido e lhe perguntou com um sorriso
“Você teria a bondade, meu amigo, de me dizer a que horas começa o espetáculo?”
Então foi pra um canto, rosto baixo como o Valete de Copas

Nos bastidores as meninas jogavam pôquer perto da escada
Lily tinha duas rainhas, torcia por uma terceira pra fechar com seu par
Lá fora as ruas iam enchendo, a janela estava escancarada
Um brisa suave soprava, dava pra sentir lá de dentro
Lily abriu outra rodada e tirou o Valete de Copas

Big Jim não era otário, dono da única mina de ouro da cidade
Fez sua entrada de sempre, tão refinado e elegante
Com seus guarda-costas e a bengala de prata e cada cabelinho no lugar
Pegava tudo que queria e desperdiçava tudo
Mas seus guarda-costas e a bengala de prata não eram páreo pro Valete de Copas

Rosemary penteou o cabelo e foi de carruagem pra cidade
Entrou despercebida pela porta lateral parecendo uma rainha sem coroa
Bateu seus cílios falsos e lhe sussurrou no ouvido
“Desculpa, querido, cheguei atrasada”, mas ele nem pareceu ouvir
Estava encarando o vazio, na direção do Valete de Copas

“Eu sei que já vi aquele rosto”, Big Jim pensou sozinho
“Talvez lá no México ou numa foto na estante de alguém”
Mas então a multidão começou a bater os pés e as luzes da casa diminuíram
E no escuro do cômodo eram apenas Jim e ele
Encarando a borboleta que acabava de tirar o Valete de Copas

Lily era uma princesa, pele clara e preciosa como uma criança
Fazia o que tivesse que fazer, tinha aquele brilho toda vez que sorria
Vinha de uma família desfeita, tinha montes de casos estranhos
Com homens de todos os ramos que a levavam a todo lugar
Mas ela jamais conheceu alguém como o Valete de Copas

O juiz bom de forca entrou sem ninguém ver e comia e bebia
As obras na parece continuavam mas ninguém parecia dar bola
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It was known all around that Lily had Jim’s ring
And nothing would ever come between Lily and the king
No, nothin’ ever would except maybe the Jack of Hearts

Rosemary started drinkin’ hard and seein’ her reflection in the knife
She was tired of the attention, tired of playin’ the role of Big Jim’s wife
She had done a lot of bad things, even once tried suicide
Was lookin’ to do just one good deed before she died
She was gazin’ to the future, riding on the Jack of Hearts

Lily washed her face, took her dress off and buried it away
“Has your luck run out?” she laughed at him, “Well, I guess you must
  [have known it would someday
Be careful not to touch the wall, there’s a brand-new coat of paint
I’m glad to see you’re still alive, you’re lookin’ like a saint”
Down the hallway footsteps were comin’ for the Jack of Hearts

The backstage manager was pacing all around by his chair
“There’s something funny going on,” he said, “I can just feel it in the air”
He went to get the hangin’ judge, but the hangin’ judge was drunk
As the leading actor hurried by in the costume of a monk
There was no actor anywhere better than the Jack of Hearts

Lily’s arms were locked around the man that she dearly loved to touch
She forgot all about the man she couldn’t stand who hounded her so much
“I’ve missed you so,” she said to him, and he felt she was sincere
But just beyond the door he felt jealousy and fear
Just another night in the life of the Jack of Hearts

No one knew the circumstance but they say that it happened pretty quick
The door to the dressing room burst open and a cold revolver clicked
And Big Jim was standin’ there, ya couldn’t say surprised
Rosemary right beside him, steady in her eyes
She was with Big Jim but she was leanin’ to the Jack of Hearts

Two doors down the boys finally made it through the wall
And cleaned out the bank safe, it’s said that they got off with quite a haul
In the darkness by the riverbed they waited on the ground
For one more member who had business back in town
But they couldn’t go no further without the Jack of Hearts

The next day was hangin’ day, the sky was overcast and black
Big Jim lay covered up, killed by a penknife in the back
And Rosemary on the gallows, she didn’t even blink
The hangin’ judge was sober, he hadn’t had a drink
The only person on the scene missin’ was the Jack of Hearts

The cabaret was empty now, a sign said, “Closed for repair”
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Era mais que sabido que Lily tinha o anel de Jim
E que nada jamais ficaria entre Lily e o rei
Não, nada ficaria a não ser talvez o Valete de Copas

Rosemary começou a beber pesado e ver seu reflexo na faca
Estava cansada da atenção, cansada do papel de esposa de Big Jim
Tinha feito muitas coisas ruins, até tentado suicídio uma vez
Estava querendo fazer só uma boa ação antes de morrer
Estava contemplando o futuro, cavalgando o Valete de Copas

Lily lavou o rosto, tirou o vestido e o enterrou
“Acabou a sua sorte?”, ela riu pra ele, “Bom, você devia ter imaginado que uma hora 
  [ela ia acabar
Cuidado pra não encostar na parede, tem uma demão fresquinha de tinta
Fico feliz de ver que você ainda está vivo, você está parecendo um santo”
Pelo corredor chegavam passos em busca do Valete de Copas

O gerente dos bastidores caminhava sem parar em volta da cadeira
“Tem alguma coisa estranha aqui”, ele disse, “dá pra sentir no ar”
Foi até o juiz bom de forca, mas o juiz bom de forca estava bêbado
Enquanto o ator principal passava correndo vestido de monge
Não havia ator melhor, em lugar nenhum, que o Valete de Copas

Os braços de Lily estavam em volta do homem que ela gostava tanto de tocar
Esqueceu do homem que não suportava e que tanto a honrava
“Senti tanto a sua falta”, ela lhe disse, e ele sentiu que ela era sincera
Mas logo além da porta sentia ciúme e medo
Só mais uma noite na vida do Valete de Copas

Ninguém soube as circunstâncias mas dizem que foi bem rápido
A porta do camarim abriu de supetão e um revólver frio engatilhou
E Big Jim estava ali parado, nem parecia surpreso
Rosemary bem ao seu lado, olhos firmes
Estava com Big Jim mas se inclinava ao Valete de Copas

A duas portas dali os rapazes finalmente abriram a parede
E limparam o cofre do banco, dizem que escaparam com um belo saque
No escuro à margem do rio ficaram esperando em terra
Um membro a mais que tinha coisas a resolver na cidade
Mas não podiam ir mais longe sem o Valete de Copas

O dia seguinte era dia de forca, o céu estava coberto e negro
Big Jim jazia coberto, morto por um canivete nas costas
E Rosemary no patíbulo, ela nem piscava
O juiz bom de forca estava sóbrio, não tinha bebido nada
A única pessoa que faltava na cena era o Valete de Copas

O cabaré agora estava vazio, uma placa dizia: “Fechado para reforma”
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Lily had already taken all of the dye out of her hair
She was thinkin’ ’bout her father, who she very rarely saw
Thinkin’ ’bout Rosemary and thinkin’ about the law
But most of all she was thinkin’ ’bout the Jack of Hearts
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Lily já tinha tirado a tinta do cabelo
Estava pensando no pai, que quase nunca via
Pensando em Rosemary e pensando na lei
Mas acima de tudo estava pensando no Valete de Copas
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If You See Her, Say Hello

If you see her, say hello, she might be in Tangier
It’s the city ’cross the water, not too far from here
Say for me that I’m all right though things are kind of slow
She might think that I’ve forgotten her. Don’t tell her it isn’t so

We had a falling-out, like lovers sometimes do
And to think of how she left that night, it hurts me through and through
And though our separation pierced me to the bone
I got to find someone to take her place. I don’t like to be alone

I see a lot of people as I make the rounds
And I hear her name here and there as I go from town to town
And I’ve never gotten used to it, I’ve just learned to turn it off
Her eyes were blue, her hair was too, her skin so sweet and soft

Sundown, yellow moon, I replay the past
I know every scene by heart, they all went by so fast
If she’s passin’ back this way, and I sure hope she don’t
Tell her she can look me up. I’ll either be here or I won’t
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Se passar por ela, mande um oi

Se passar por ela, mande um oi, ela pode estar em Tânger
É a cidade do outro lado do mar, não muito longe daqui
Diga por mim que eu estou legal apesar de estar tudo meio devagar
Ela pode pensar que eu me esqueci dela. Não diga que não

A gente se desentendeu, como às vezes acontece com os amantes
Mas pensar em como ela foi embora naquela noite me faz sofrer demais
E apesar de a nossa situação ter me machucado até o osso
Tenho que achar alguém pra ficar no lugar dela. Eu não gosto de estar só

Vejo muita gente enquanto faço a ronda
E ouço o nome dela aqui e ali enquanto vou de cidade em cidade
E nunca me acostumei com isso, eu só aprendi a desligar
Seus olhos eram azuis, seu cabelo também, sua pele era doce e macia

Sol posto, lua amarela, eu reenceno o passado
Conheço de cor cada cena, passaram todas tão rápido
Se ela estiver passando por aqui, e eu espero mesmo que não esteja
Diga que ela pode me procurar. Pode ser que eu esteja aqui, pode ser que não
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Shelter from the Storm

’Twas in another lifetime, one of toil and blood
When blackness was a virtue and the road was full of mud
I came in from the wilderness, a creature void of form
“Come in,” she said, “I’ll give you shelter from the storm”

And if I pass this way again, you can rest assured
I’ll always do my best for her, on that I give my word
In a world of steel-eyed death, and men who are fighting to be warm
“Come in,” she said, “I’ll give you shelter from the storm”

Not a word was spoke between us, there was little risk involved
Everything up to that point had been left unresolved
Try imagining a place where it’s always safe and warm
“Come in,” she said, “I’ll give you shelter from the storm”

I was burned out from exhaustion, buried in the hail
Poisoned in the bushes an’ blown out on the trail
Hunted like a crocodile, ravaged in the corn
“Come in,” she said, “I’ll give you shelter from the storm”

Suddenly I turned around and she was standin’ there
With silver bracelets on her wrists and flowers in her hair
She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns
“Come in,” she said, “I’ll give you shelter from the storm”

Now there’s a wall between us, somethin’ there’s been lost
I took too much for granted, got my signals crossed
Just to think that it all began on a long-forgotten morn
“Come in,” she said, “I’ll give you shelter from the storm”

Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount
But nothing really matters much, it’s doom alone that counts
And the one-eyed undertaker, he blows a futile horn
“Come in,” she said, “I’ll give you shelter from the storm”

I’ve heard newborn babies wailin’ like a mournin’ dove
And old men with broken teeth stranded without love
Do I understand your question, man, is it hopeless and forlorn?
“Come in,” she said, “I’ll give you shelter from the storm”

In a little hilltop village, they gambled for my clothes
I bargained for salvation an’ they gave me a lethal dose
I offered up my innocence and got repaid with scorn
“Come in,” she said, “I’ll give you shelter from the storm”
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Abrigo na tempestade

Foi em outra vida, vida de lida e de sangue
Quando as trevas eram virtude e a estrada, cheia de lama
Vim do deserto, criatura desprovida de forma
“Entre”, ela disse, “eu te dou abrigo na tempestade”

E se eu passar de novo por aqui, pode ter certeza
Que sempre vou fazer o melhor por ela, quanto a isso dou minha palavra
Num mundo de morte de olhos de aço, e de homens que lutam por calor
“Entre”, ela disse, “eu te dou abrigo na tempestade”

Nenhuma palavra foi dita entre nós, houve ali pouco risco
Tudo até aquele ponto estava ainda por se resolver
Tente imaginar um lugar que será sempre seguro e quente
“Entre”, ela disse, “eu te dou abrigo na tempestade”

Estava destruído de cansaço, soterrado de granizo
Envenenado nos arbustos e estilhaçado na trilha
Caçado como crocodilo, destroçado no milharal
“Entre”, ela disse, “eu te dou abrigo na tempestade”

De repente me virei e ela estava ali
Com braceletes de prata nos pulsos e flores nos cabelos
Veio a mim tão graciosa e pegou minha coroa de espinhos
“Entre”, ela disse, “eu te dou abrigo na tempestade”

Agora há um muro entre nós, algo ali se perdeu
Desconsiderei muita coisa, confundi os sinais
Só de pensar que tudo começou numa manhã há muito esquecida
“Entre”, ela disse, “eu te dou abrigo na tempestade”

Bom, o delegado caminha sobre pregos duros e o pregador vem em sua montaria
Mas nada no fundo tem muita importância, é só a desgraça que conta
E o coveiro caolho, ele sopra sua corneta inútil
“Entre”, ela disse, “eu te dou abrigo na tempestade”

Ouvi recém-nascidos uivarem como rolinhas em seu lamento
E velhos com dentes quebrados, encalhados, sem amor
Será que estou entendendo a sua pergunta, cara, é tudo desespero e abandono?
“Entre”, ela disse, “eu te dou abrigo na tempestade”

Numa cidadezinha de montanha, perderam minhas roupas no jogo
Pechinchei a salvação e me deram uma dose mortal
Ofereci minha inocência e fui pago com desprezo
“Entre”, ela disse, “eu te dou abrigo na tempestade”
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Well, I’m livin’ in a foreign country but I’m bound to cross the line
Beauty walks a razor’s edge, someday I’ll make it mine
If I could only turn back the clock to when God and her were born
“Come in,” she said, “I’ll give you shelter from the storm”
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