Do I have to change my name?
Will it get me far?
Should I lose some weight?
Am I gonna be a star?
I tried to be a boy, I tried to be a girl
I tried to be a mess, I tried to be the best
I guess I did it wrong,
That’s why I wrote this song
This type of modern life - Is it for me?
This type of modern life - Is it for free?
I went into a bar looking for sympathy
A little company - I tried to find a friend
Its more easily said it’s
always been the same
This type of modern life - Is not for me ?
This type of modern life - Is not for free ?
American life
I live the american dream
You are the best thing I’ve seen,
You are not just a dream
I tried to stay ahead,
I tried to stay on top
I tried to play the part,
but somehow I forgot
Just what I did it for and why I wanted more
This type of modern life - Is it for me ?
This type of modern life - Is it for free ?

VIDA AMERICANA
Terei que mudar meu nome ?
Isso me levaria a algum lugar ?
Deveria perder peso ?
Serei uma estrela ?
Tentei ser um garoto, tentei ser uma garota
Tentei ser uma confusão, tentei ser a melhor
Acho que acabei fazendo errado,
é por isso que escrevi essa canção
Este tipo de vida moderna - é para mim ?
Este tipo de vida moderna - é de graça ?
Fui a um bar procurando por simpatia
Uma companhia - tentei achar um amigo
É mais fácil dizer que
vem sendo o mesmo
Este tipo de vida moderna - é para mim ?
Este tipo de vida moderna - é de graça ?
Vida americana
Eu vivo o sonho americano
Você é a melhor coisa que eu já vi
Você não é apenas um sonho
Tentei me manter distante,
tentei me manter no topo
Tentei representar o papel,
mas esqueci de algum modo
O porquê de ter feito isso e de querer mais
Este tipo de vida moderna - é para mim ?
Este tipo de vida americana - é de graça ?

Do I have to change my name ?
will it get me far ?
Should I lose some weight ?
Am I gonna be a star ?

Terei que mudar meu nome ?
Isso me levaria a algum lugar ?
Deveria perder peso ?
Serei uma estrela ?

American life
I live the american dream
You are the best thing I’ve seen,
You are not just a dream

Vida americana
Eu vivo o sonho americano
Você é a melhor coisa que já vi
Você não é apenas um sonho

I tried to be a boy, I tried to be a girl
I tried to be a mess, I tried to be the best
I tried to find a friend,
I tried to stay ahead
I tried to stay on top......
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AMERICAN LIFE

Tentei ser um garoto, tentei ser uma garota
Tentei ser uma confusão, tentei ser a melhor
Tentei achar um amigo,
tentei me manter afastada
Tentei me manter no topo ...
www.minsane.com.br

Fuck it... Foda-se ...
Yeah, Fuck it Sim, foda-se ...
I’m drinking a Soy latte
I get a double shote
It goes right through my body
And you know I’m satisfied,

Estou bebendo café com leite de soja
Pedi um duplo
Ele atravessa meu corpo
E você sabe que estou satisfeita

I drive my mini cooper
And I’m feeling super-dooper
Yo they tell I’m a trooper
And you know I’m satisfied

Dirijo meu carrinho
Estou me sentindo super ótima
Yo, dizem que faço parte do grupo
E você sabe que estou satisfeita

I do yoga and pilates
And the room is full of hotties
So I’m checking out the bodies
And you know I’m satisfied

Faço yoga e pilates
E a sala está cheia de gostosões
Então fico encarando seus corpos
E você sabe que estou satisfeita

I’m digging on the isotopes
This metaphysic’s shit is dope
And if all this can give me hope
You know I’m satisfied

Estou me aprofundando nos isótopos
Essa merda de metafísica é viciante
E tudo isso pode me dar esperança
E você sabe que estou satisfeita

I got a lawyer and a manager
An agent and a chef
Three nannies, an assistant
And a driver and a jet
A trainer and a butler
And a bodyguard or five
A gardener and a stylist
Do you think I’m satisfied

Tenho um advogado e um empresário
Um agente e um ‘chef’
Três babás, uma assistente
E um motorista e um jato
Um treinador e um mordomo
E uns cinco guarda-costas
Um jardineiro e uma estilista
Você acha que estou satisfeita ?

I’d like to express
my extreme point of view
I’m not christian and I’m not a jew
I’m just living out the american dream
And I just realised that nothing
Is what it seems
Do I have to change my name
Am I gonna be a star
Do I have to change my name
Am I gonna be a star?
Do I have to change my name

Gostaria de expressar
meu ponto de vista extremo
Não sou cristã e nem sou judia
Só estou vivendo o sonho americano
E percebi que nada
É o que parece
Terei que mudar meu nome ?
Serei uma estrela ?
Terei que mudar meu nome ?
Serei uma estrela ?
Terei que mudar meu nome ?

Fuck it... Foda-se ...
(repeat) (repete)
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Everybody comes to Hollywood
They wanna make in the neighbourhood
They like the smell of it in Hollywood
How could it hurt you
when it looks so good?

Todos vêm para Hollywood
Eles querem se dar bem pelas redondezas
Eles sentem esse cheiro em Hollywood
Como isso pode machucar você
quando parece tão legal?

Shine your light now - Brilhe agora this time it’s gotta good agora vai ser legal
You get it right now - cause you’re in Hollywood Você tem isso agora - pois você está em Hollywood
There’s something in the air in Hollywood
The sun is shining like
you knew it would
You’re rindin’ in your car in Hollywood
You got the top down and it feels so good

Há alguma coisa no ar em Hollywood
O sol está brilhando como
você achou que brilharia
Você está dirigindo seu carro em Hollywood
Você se sente ótimo

I lost my memory in Hollywood
I’ve had a million visions bad and good
There’s something in the air in Hollywood
I tried to leave it but never could

Eu perdi minha memória em Hollywood
Eu tenho milhões de visões boas e más
Há alguma coisa no ar em Hollywood
Eu tentei largar isso mas eu nunca pude

Shine your light now this time it’s gotta good
You get it right now cause you’re in Hollywood
There’s something in the air in Hollywood
I’ve lost my reputation bad and good
You’re rindin’ in your car in Hollywood
You got the top down and it feels so good
Music stations always play
the same songs
I’m bored with the concept of
right and wrong
Everybody comes to Hollywood
They wanna make in the neighbourhood
They like the smell of it in Hollywood
How could it hurt you
when it looks so good?
Shine your light now this time it’s gotta good
You get it right now - cause you’re in Hollywood
Cause you’re in Hollywood (3x)
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HOLLYWOOD HOLLYWOOD

Brilhe agora agora vai ser legal
Você tem isso agora pois você está em Hollywood
Há alguma coisa no ar em Hollywood
Eu perdi minha reputação má e boa
Você está dirigindo seu carro em Hollywood
Você se sente ótimo
As estações de música sempre tocam
as mesmas canções
Eu estou cansada dos conceitos
de certo e errado
Todos vêm para Hollywood
Eles querem se dar bem pelas redondezas
Eles sentem esse cheiro em Hollywood
Como isso pode machucar você
quando parece tão legal?
Brilhe agora agora vai ser legal
Você tem isso agora - pois você está em Hollywood
Pois você está em Hollywood (x3)

Check it out, this bird has flown Se liga, este pássaro aqui já voou
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Shine your light now this time it’s got to be good
You get it right now cause you’re in Hollywood
Cause you’re in Hollywood (3x)

Você tem isso agora agora vai ser legal
Você tem isso agora Pois você está em Hollywood,
pois você está em Hollywood (x3)

Push the button, don’t push the button Aperte o botão, desaperte o botão
Trip the station, change the channel Mude a estação, troque o canal
(repete 3 vezes) (3x)
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Cause I use to live
In a fuzzy dream
And I wanted to be
Like all the pretty people
I’m so stupid
Cause I use to live
In a fuzzy dream
And I use to believe
In a pretty pictures
That were all around me
But now I know for sure
That I was stupid

EU SOU TÃO ESTÚPIDA
Porque eu costumava a viver
Em um sonho confuso
E eu queria ser
Como todas as pessoas bonitas
Eu sou tão estúpida
Porque eu costumava a viver
Em um sonho confuso
E eu costumava a acreditar
Nas fotos bonitas
Que estavam todas ao meu redor
Mas agora eu tenho certeza
Que eu era estúpida

Please don’t try to tempt me
It was just greed
And it won’t protect me
Don’t want my dreams
Adding up to nothing
I was just looking for
Everybody’s looking for something

Por favor, não tente me tentar
Foi apenas ambição
E não vai me proteger
Não quero os meus sonhos
Somados a nada
Eu estava apenas procurando
Todo mundo procura por algo

I’m so stupid
Cause I use to live
In a tiny bubble
And I wanted to be
Like all the pretty people
That were all around me
But now I know for sure
That I was stupid
Stupider than stupid

Eu sou tão estúpida
Porque eu costumava a viver
Em uma bolha protetora
E eu queria ser
Como todas as pessoas lindas
Que estavam ao meu redor
Mas agora eu tenho certeza
Que eu fui estúpida
A mais estúpida das estúpidas
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I’M SO STUPID

Stupider than stupid A mais estúpida das estúpidas
Stupider than stupid A mais estúpida das estúpidas
Please don’t try to tempt me
It was just greed
And it won’t protect me
Don’t want my dreams
Adding up to nothing
I was just looking for
Everybody’s looking for something

Por favor, não tente me tentar
Foi apenas ambição
E não vai me proteger
Não queira/ não quero os meus sonhos
Somados a nada
Eu estava apenas procurando
Todo mundo está procurando por algo

Everybody’s looking for something
Everybody’s stupid stupid
Everybody’s looking for something
Everybody’s stupid stupid
Everybody’s looking for something
Everybody’s stupid stupid
Everybody’s looking for something
Everybody, everybody

Todo mundo está procurando por algo
Todo mundo é estúpido, estúpido
Todo mundo está procurando por algo
Todo mundo é estúpido, estúpido
Todo mundo está procurando por algo
Todo mundo é estúpido, estúpido
Todo mundo está procurando por algo
Todo mundo, todo mundo
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Please don’t try to tempt me
It was just greed
And it won’t protect me
Don’t want my dreams
Adding up to nothing
I was just looking for
Everybody’s looking for something
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Por favor, não tente me tentar
Foi apenas ambição
E não vai me proteger
Não queira/ não quero os meus sonhos
Somados a nada
Eu estava apenas procurando
Todo mundo está procurando por algo

PROFUSÃO DO AMOR

There are too many questions
There is not one solution
There is no resurrection
There is so much confusion
And the love perfusion
You make me feel
You make me know
And the love vibration
You make me feel
You make it shine

Existem muitas perguntas
E não há uma solução
Não há uma ressurreição
Há muita confusão
E a perfusão do amor
Você me faz sentir
Você me faz saber
E a vibração do amor
Você me faz sentir
Você a faz brilhar

There are too many options
There is no consolation
I have lost my illusions
What I want is an explanation

Existem muitas opções
Não há nenhuma consolação
Eu tive que perder todas as minhas ilusões
O que eu quero é uma explicação

And the love perfusion
You make me feel
You make me know
And the love direction
You make me feel
You make me shine
You make me feel
You make me shine
You make me feel

E a perfusão do amor
Você me faz sentir
Você me faz saber
E a direção do amor
Você me faz sentir
Você me faz brilhar
Você me faz sentir
Você me faz brilhar
Você ,e faz sentir

I got you under my skin (4x)

Eu tenho você embaixo da minha pele(4x)

There is no comprehension
There is real isolation
There is so much destruction
What I want is a celebration

Não há nenhuma compreensão
O que há é a real isolação
Há muita destruição
O que eu quero é uma celebração

And I know I can feel bad
When I get in a bad mood
And the world can look so sad
Only you make me feel good
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LOVE PROFUSION

E eu sei que posso me sentir mal
Quando eu estou com péssima disposição
E o mundo pode parecer tão triste
Apenas você me faz sentir bem

I got you under my skin (8x) Eu tenho você embaixo da minha pele)8x)
And the love perfusion
You make me feel
You make me know
And the love intention
You make me feel
You make me shine
You make me feel
You make me shine
You make me feel

E a perfusão do amor
Você me faz sentir
Você me faz saber
E a intenção do amor
Você me faz sentir
Você me faz brilhar
Você me faz sentir
Você me faz brilhar
Você me faz sentir
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I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin
I got you under my skin
And I know I can feel bad
When I get in a bad mood
And the world can look so sad
Only you make me feel good
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Eu tenho você embaixo da minha pele
Eu tenho você embaixo da minha pele
Eu tenho você embaixo da minha pele
Eu tenho você embaixo da minha pele
Eu tenho você embaixo da minha pele
Eu tenho você embaixo da minha pele
Eu tenho você embaixo da minha pele
Eu tenho você embaixo da minha pele
E eu sei que posso me sentir mal
Quando eu estou com péssima disposição
E o mundo pode parecer tão triste
Apenas você me faz sentir bem

I’ve had so many lives
Since I was a child
And I realise
How many times I’ve died
I’m not that kind of guy
Sometimes I feel shy
I think I can fly
Closer to the sky
No ones telling you how to live your life
But it’s a setup until you’re
fed up
This world is not so kind
People trap your mind
It’s so hard to find
Someone to admire
I. I sleep much better at night
I feel closer to the light
Now I’m gonna try
To improve my life
No ones telling you how to live your life
But it’s a setup until you’re
fed up
It’s no good when you’re misunderstood
But why should I care?
What the world thinks of me
Won’t let a stranger
Give me a social disease
Nobody, nobody knows me
Nobody knows me
Nobody knows me
Like you know me
Nobody knows me(3x)
Like you know me
No ones telling you how to live my life
But it’s a setup,
and I’m just fed up
It’s no good when you’re misunderstood
But why should I care?
What the world thinks of me
Won’t let a stranger
Give me a social disease

NINGUÉM ME CONHECE
Eu tive tantas vidas
Desde que era uma criança
E eu compreendi
Quantas vezes já morri
Eu não sou aquele tipo de pessoa
Algumas vezes sinto timidez
Acho que posso voar
Perto do céu
Ninguém diz a você como viver sua vida
Mas é uma preparação até você estar
de saco-cheio
Este mundo não é tão gentil
Pessoas enganam sua mente
É tão difícil encontrar
Alguém para admirar
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NOBODY KNOWS ME

Eu... durmo bem melhor a noite
Me sinto próxima da luz
Agora eu vou tentar
Consertar a minha vida
Ninguém diz a você como viver sua vida
Mas é uma preparação até você estar
de saco-cheio
Não é bom quando você é mal interpretado
Mas por que eu deveria me importar
Com o que o mundo pensa de mim?
Não deixarei um estranho
Me dar uma fobia social
Ninguém, ninguém me conhece
Ninguém me conhece
Ninguém me conhece
Como você me conhece
Ninguém me conhece (3x)
Como você me conhece
Ninguém diz a você como viver sua vida
Mas é uma preparação,
e eu já estou de saco-cheio
Não é bom quando você é mal interpretado
Mas por que eu deveria me importar
Com o que o mundo pensa de mim?
Não deixarei um estranho
Me dar uma fobia social
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I don’t want no lies
I don’t watch TV
I don’t waste my time
Won’t read a magazine

Eu não quero mentiras
Eu não assisto TV
Eu não perco meu tempo
Não lerei revistas

I don’t want no lies
I don’t watch TV
I don’t waste my time
Won’t read a magazine

Eu não quero mentiras
Eu não assisto TV
Eu não perco meu tempo
Não lerei revistas

I. I sleep much better at night
I feel closer to the light
Now I’m gonna try
To improve my life
Nobody, nobody, nobody,
nobody knows me
Nobody knows me
Nobody knows me
Like you know me
*Nobody knows me(3x)
(Its no fun but the damage is done
Don’t want your social disease
Don’t want your social disease)
Like, like you know me
Like you know me(4x)
**Nobody knows me
(I don’t want no lies
I don’t watch TV
I don’t waste my time
Won’t read a magazine
I don’t want no lies
I don’t watch TV
Won’t read a magazine)
Nobody knows me
Nobody knows me
Like you know me

Eu... durmo bem melhor a noite
Me sinto próxima da luz
Agora eu vou tentar
Consertar a minha vida
Ninguém, ninguém, ninguém,
ninguém me conhece
Ninguém me conhece
Ninguém me conhece
Como você me conhece
*Ninguém me conhece(3x)
(Não é divertido mas o dano já foi feito
Não quero sua fobia social
Não quero sua fobia social)
Como, como você me conhece
Como você me conhece(4x)
**Ninguém me conhece
(Eu não quero mentiras
Eu não assisto TV
Eu não perco meu tempo
Não lerei revistas
Eu não quero mentiras
Eu não assisto TV
Não lerei revistas)
Ninguém me conhece
Ninguém me conhece
Como você me conhece

Nobody knows me(3x) Ninguém me conhece (3x)
Don’t want your social disease Não quero sua fobia social
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I’m in love with you, you silly thing
Anyone can see
What is it with you, you silly thing
Just take it from me
It was not a chance meeting
Feel my heart beating
You’re the one

Estou apaixonada por você, (sua) coisa tola
Qualquer um pode ver
O que há com você, (sua) coisa tola
Apenas receba de mim
Não foi um encontro ao acaso
Sinta meu coração batendo
Você é o único

You could take all this, take it away
I’d still have it all
Cause I’ve climbed the tree of life
And that is why,
no longer scared if I fall

Você poderia levar tudo isso, levar embora
Eu ainda teria tudo
Porque eu já escalei a árvore da vida
E essa é a razão
pela qual não temerei mais a queda

When I get lost in space Quando eu me sentir perdida
I can return to this place Poderei voltar a esse lugar
Cause, you’re the one Porque, você é o único
CHORUS:
Nothing fails
No more fears
Nothing fails
You washed away my tears
Nothing fails
No more fears
Nothing fails
Nothing fails

VERSO:
Nada falta
Nunca mais terei medo
Nada falta
Você fez minhas lágrimas desaparecerem
Nada falta
Nunca mais terei medo
Nada falta
Nada falta

I’m not religious
But I feel so moved
Makes me want to pray,
Pray you’ll always be here

Não sou religiosa
Mas me sinto tão comovida
Que me faz querer rezar,
Rezar para que sempre esteja aqui
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NOTHING FAILS NADA FALHA

I’m not religious Não sou religiosa
But I feel such love Mas sinto tanto amor
Makes me want to pray Que me faz querer rezar
When I get lost in space Quando eu me sinto perdida
I can return to this place Posso voltar a esse lugar
Cause, you’re the one Porque, você é o único
I’m not religious
But I feel so moved
I’m not religious
Makes me wanna pray
I’m not religious
But I feel so moved
I’m not religious
Makes me want to pray
CHORUS

Não sou religiosa
Mas me sinto tão comovida
Não sou religiosa
Que me faz querer rezar
Não sou religiosa
Mas me sinto tão comovida
Não sou religiosa
Que me faz querer rezar
VERSO
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INTERVENTION
I got to save my baby
Because he makes me cry
I got to make him happy
I got to teach him how to fly

Eu tenho que salvar meu amor
Porque ele me faz chorar
Tenho que faze-lo feliz
Tenho que ensina-lo a voar

I want to take him higher
Way up like a bird in the sky
I got to calm him down now
I want to save his life

Quero leva-lo bem alto
Como um pássaro no céu
Tenho que acalma-lo agora
Quero salvar sua vida

CHORUS:
And I know that love will change us forever
And I know that love will keep us together
And I know, I know
There is nothing to fear
And I know that love
Will take us away from here
Sometimes it’s such a pleasure
Sometimes I wanna tear it all down
It’s easy to be lazy
And hard to go away from the crowd
I know the road looks lonely
But that’s just Satan’s game
And either way my baby
We’ll never be the same
CHORUS
In the blink of an eye
everything could change
Say hello to your life
now your living
This is it from now on
It’s a brand new day
It was time to wake up from this dream
(from this dream)
I know the road looks lonely
But that’s just Satan’s game
And either way my baby
You’ll never be the same
CHORUS
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INTERVENÇÃO

VERSO:
E eu sei que o amor nos mudará para sempre
E eu sei que o amor nos manterá unidos
E eu sei, eu sei
Que não há nada a temer
E eu sei que o amor
Nos levará para longe daqui
Algumas vezes é um prazer
Algumas vezes só quero chorar
É fácil ser preguiçoso
Difícil é se afastar da multidão
Eu sei que a estrada parece solitária
Mas é apenas o jogo do diabo
E de qualquer forma, filho/amor
Nós nunca mais seremos os mesmos
VERSO
Em um piscar de olhos
tudo pode mudar
Diga “olá” para sua vida,
agora você a está vivendo
Vai ser assim de agora em diante
É um novo dia
Era a hora de acordar desse sonho
(desse sonho)
Eu sei que a estrada parece solitária
Mas é apenas o jogo do diabo
E de qualquer forma, filho/amor
Nós nunca mais seremos os mesmos
VERSO

I’m not myself
when you’re around
I’m not myself standing in a crowd
I’m not myself and I don’t know how
I’m not myself, myself right now
chorus:
Jesus Christ will you look at me?
Don’t know who I’m supposed to be
Don’t really know
if I should give a damn
When you’re around,
I don’t know who I am
I’m not myself
when you go quiet
I’m not myself all alone at night
I’m not myself don’t know who to call
I’m not myself at all
chorus
I always wished that I could find
Someone as beautiful as you
But in the process
I forgot that I was special too
I’m not myself
when you’re around
(I’m not myself
when you go quiet)
I’m not myself all alone
at night
(I’m not myself standing in a crowd)
I’m not myself and I don’t know how
I’m not myself, myself right now
(Don’t know what I believe)
chorus
I always wished that I could find
Someone as beautiful as you
But in the process
I forgot that I was special too
I always wished that I could find
Someone as talented as you
But in the process I forgot
That I was just as good as you

PROCESSO ESTÁTICO
Eu não sou eu mesma
quando você está por perto
Eu não sou eu mesma no meio da multidão
Eu não sou eu mesma e eu não sei como
Eu não sou eu mesma neste exato momento
chorus:
Jesus Cristo, você me olhará?
Não sei quem eu deveria ser
Realmente não sei
se eu deveria dar a mínima pra isso
Quando você está por perto,
eu não sei quem eu sou
Eu nou sou eu mesma
quando você está calado
Eu não sou eu mesma sozinha à noite
Eu não sou eu mesma, não sei pra quem ligar
Eu não sou eu mesma
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X-STATIC PROCESS

chorus
Eu sempre desejei poder encontrar
Alguém tão bonito quanto você
Mas neste processo
eu esqueci que eu era especial também
Eu não sou eu mesma
quando você está por perto
Eu não sou eu mesma
quando você está quieto
Eu não sou eu mesma quando estou sozinha
à noite
Eu não sou eu mesma no meio da multidão
Eu não sou eu mesma e eu não sei como
Eu não sou eu mesma neste exato momento
(Não sei em que acredito)
chorus
Eu sempre desejei poder encontrar
alguém tão talentoso quanto você
Mas neste processo
eu esqueci que eu era especial também
Eu sempre desejei encontrar
alguém tão talentoso como você
Mas no processo eu esqueci
Que eu era tão boa quanto você
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MOTHER AND FATHER

MÃE E PAI

There was a time I was happy in my life
There was time I believed
I’d live forever
There was a time that
I prayed to Jesus Christ
There was a time I had a mother
it was nice

Houve um tempo em que eu era feliz na vida
Houve um tempo em que eu acreditava
que viveria para sempre
Houve um tempo em que
eu rezava para Jesus Cristo
Houve um tempo em que eu tinha uma mãe
Era legal

Nobody else would ever take the place of you
Nobody else could do
the things that you could do
No one else I guess could hurt me
like you did
I didn’t understand I was just a kid

Ninguém nunca vai tomar o seu lugar
Ninguém mais poderia fazer
as coisas que você fazia
Acho que ninguém mais poderia me bater
como você fez
Eu não entendia Eu era apenas uma criança

Oh mother why aren’t you here with me
No one else saw the things
that you could see
I’m trying hard to dry my tears
Yes father you know I’m not so free

Oh mãe, por que você não está aqui comigo?
Ninguém via as coisas
que você podia ver.
Eu tento secar minhas lágrimas
Sim, pai, você sabe que eu não sou tão livre

(2x)
I got to give it up
Find someone to love me
I got to let it go
Find someone
that I can care for

(2x)
Eu precisei desistir
de encontrar alguém pra me amar
Eu precisei deixar as coisas pra trás
para encontrar alguém
de quem eu possa cuidar

There was a time I was happy in my life
There was time
I believed
I’d live forever
There was a time that
I prayed to Jesus Christ
There was a time I had a mother
it was nice

Houve um tempo em que eu era feliz na vida
Houve um tempo
em que eu acreditava
que viveria para sempre
Houve um tempo em que
eu rezava para Jesus Cristo
Houve um tempo em que eu tinha uma mãe
Era legal

Oh mother why aren’t you here with me
No one else saw
the things that you could see
I’m trying hard to dry my tears
Yes father you know I’m not so free

Oh mãe, por que você não está aqui comigo?
Ninguém via as coisas
que você podia ver.
Eu tento secar minhas lágrimas
Sim, pai, você sabe que eu não sou tão livre

(2x)
I got to give it up
Find someone to love me
I got to let it go
Find someone
that I can care for
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(2x)
Eu precisei desistir
de encontrar alguém pra me amar
Eu precisei deixar as coisas pra trás
para encontrar alguém
de quem eu possa cuidar

My mother died when I was five
And all I did was sit and cry
I cried and cried and cried all day
Until the neighbours went away

Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos
E tudo o que eu fiz foi sentar e chorar
Eu chorei sem parar o dia todo
Até os vizinhos irem embora

They couldn’t take my loneliness
I couldn’t take their phoniness
My father had to go to work
I used to think he was a jerk

Eles não podiam entender a minha solidão
Eu não podia entender a falsidade deles
Meu pai precisou ir trabalhar
Eu costumava achar que ele era um idiota

I didn’t know his heart was broken
And not another word was spoken
He became a shadow of
The father I was dreaming of
I made a vow that I would never need
another person ever
Turned my heart into a cage a
victim of a kind of rage

Eu não sabia que seu coração estava partido
E nenhuma palavra mais foi dita
Ele se tornou a sombra
Do pai que eu sonhava
Eu jurei que jamais precisaria
de outra pessoa, nunca
Confinei meu coração
Uma vítima de um certo ódio

I gotta give it up Eu precisei desistir
(3x) (3x)
I’ve got to give it up
Find someone to love me
I’ve got to let it go
Find someone
that I can care for
I got to give it up
Find someone to love me
I got to let it go
Find someone that I can care for
Find someone that I can care for
Find someone that I can care for

Eu precisei desistir
de encontrar alguém pra me amar
Eu precisei deixar as coisas pra trás
para encontrar alguém
de quem eu possa cuidar
Eu precisei desistir
de encontrar alguém pra me amar
Eu precisei deixar as coisas pra trás
encontrar alguém de quem eu possa cuidar
encontrar alguém de quem eu possa cuidar
encontrar alguém de quem eu possa cuidar

I got to give it up Eu precisei desistir
(6x) (6x)
I got to let it go Eu precisei deixar as coisas pra trás
I got to give it up Eu precisei desistir
Oh mother Oh Mãe
Oh father Oh pai
I gotta give it up Eu precisei desistir
I gotta give it up Eu precisei desistir
(6x) (6x)
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Escrito e Produzido por Madonna e Mirwais Ahmadzaï

DIE ANOTHER DAY UM NOVO DIA PARA MORRER
I’m gonna wake up, yes and no
I’m gonna kiss some part of
I’m gonna keep this secret
I’m gonna close my body now

Eu vou acordar, sim e não
Eu vou beijar alguma parte de
Eu vou guardar esse segredo
Agora vou fechar meu corpo

I guess, die another day (4x) Acho que, morrer outro dia
I guess I’ll die another day (Another day) (4x) Acho que vou morrer outro dia (Outro dia)
Sigmund Freud
Analyze this
Analyze this
Analyze this (this this this this)

Sigmund Freud
Analise isto!
Analise isto
Analise isto (isto isto isto isto)

I’m gonna break the cycle
I’m gonna shake up the system
I’m gonna destroy my ego
I’m gonna close my body now
Uh, uh

Eu vou quebrar o ciclo
Eu vou sacudir o sistema
Eu vou destruir meu ego
Agora vou fechar meu corpo
uh, uh

I think I’ll find another way
There’s so much more to know
I guess I’ll die another day
It’s not my time to go

Acho que vou encontrar outra saída
Tem tanta coisa pra saber ainda
Acho que vou morrer outro dia
Não é a minha hora de ir

For every sin, I’ll have to pay
I’ve come to work, I’ve come to play
I think I’ll find another way
It’s not my time to go
I’m gonna avoid the cliche
I’m gonna suspend my senses
I’m gonna delay my pleasure
I’m gonna close my body now

Por cada pecado vou ter que pagar
Um momento pra trabalhar, outro pra brincar
Acho que vou encontrar outra saída
Não é a minha hora de ir!
Eu vou evitar o clichê
Eu vou bloquear meus sentidos
Eu vou retardar o meu prazer
Agora vou fechar meu corpo

I guess, die another day I guess I’ll die another day Acho que, morrer outro dia
(2x) (2x)
I think I’ll find another way
There’s so much more to know
I guess I’ll die another day
It’s not my time to go
Uh, uh

Acho que vou encontrar outra saída
Tem tanta coisa pra saber ainda
Acho que vou morrer outro dia
Não é a minha hora de ir
uh, uh

(laugh) (risada)
Leave me darling... Me solte querido...
I guess, die another day
I guess I’ll die another day
(2x)
Another day (6x)
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Acho que, morrer outro dia.
Acho que vou morrer outro dia
(2x)
Ooutro dia (6x)

I want the good life
But I don’t want an easy ride
What I want is to work for it
Feel the blood and sweat
on my fingertips
That’s what I want for me
I want to know everything
Maybe someday I will
What I want is to find my place
Breathe the air and feel the sun
on my children’s face
That’s what I want
I go round and round just like a circle
I can see a clearer picture
When I touch the ground
I come full circle
To my place and I am home
I am home
I want to let go of all
disappointment
That’s waiting for me
What I want is to live forever
Not defined by time and space
It’s a lonely place
That’s what I want

CAMINHO FÁCIL
Eu quero uma vida boa,
mas eu não quero um caminho fácil
O que eu quero é trabalhar pra isso,
sentir o sangue e o suor
na ponta dos meus dedos
Isso é o que eu quero pra mim
Eu quero saber tudo,
talvez um dia eu consiga
Eu quero é encontrar meu lugar,
Respirar o ar e sentir o sol
no rosto dos meus filhos
Isso é o que eu quero
Eu ando por aí como num círculo
Eu posso ver uma imagem perfeitamente,
quando eu toco o chão
eu volto pro meu lugar
Para o meu lugar e estou em casa
estou em casa

Escrito por Madonna e Monte Pittman
Produzido por Madonna e Mirwais Ahmadzaï

EASY RIDE

Eu quero me livrar de todos
os desapontamentos,
que estão esperando por mim
O que eu quero é viver pra sempre,
sem definição de tempo ou espaço
Um lugar tranqüilo,
isso é o que eu quero

I go round and round just like a circle
I can see a clearer picture
When I touch the ground
I come full circle
To my place and I am home
I am home

Eu ando por aí como num círculo
Eu posso ver uma imagem perfeitamente,
quando eu toco o chão
eu volto pro meu lugar
Para o meu lugar e estou em casa
estou em casa

I go round and round just like a circle
I can see a clearer picture
When I touch the ground
I come full circle
To my place and I am home
I am home

Eu ando por aí como num círculo
Eu posso ver uma imagem perfeitamente,
quando eu toco o chão
eu volto pro meu lugar
Para o meu lugar e estou em casa
estou em casa

I go round and round just Eu ando por aí
Round and round just ando por aí
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