I’ll never be an angel
I’ll never be a saint it’s true
I’m too busy in surviving
Whether it’s heaven or hell
I’m gonna be living to tell

Eu nunca serei um anjo
Eu nunca serei uima santa, é verdade
Estou preocupada demais em sobreviver
Se é o paraíso ou inferno
Eu estarei vivendo para contar

So here’s my history Então está é minha história
No risk, no glory Sem risco, sem glória
CHORUS:
A little up and down and
All around,
it’s all about survival
I’ll never be an angel
I’ll never be a saint it’s true
I’m too busy surviving
Whether it’s heaven or hell
I’m gonna be living to tell
So here’s my question
Does your criticism have you caught up
In what you cannot see
Well if you give me respect
Then you’ll know what to expect

VERSO
Um pouco para cima e para baixo e
Tudo em volta,
é tudo a respeito da sobrevivência

Escrito por Madonna & Dallas Austin
Produzido por Nelle Hooper & Madonna

SURVIVAL SOBREVIVÊNCIA

Eu nunca serei um anjo
Eu nunca serei uma santa, é verdade
Estou preocupada demais em sobreviver
Se é o paraíso ou inferno
Eu estarei vivendo para contar
Então esta é minha pergunta
Suas críticas, você alcançou
No que você não consegue ver
Bem, se você me respeitar
Então saberá o que esperar

CHORUS (repeat) VERSO (repete)
I’ll never be an angel
I’ll never be a saint it’s true
I’m too busy surviving
Whether it’s heaven or hell
I’m gonna be living to tell

Eu nunca serei um anjo
Eu nunca serei uma santa, é verdade
Estou preocupada demais sobrevivendo
Se é o paraíso ou inferno
Eu estarei vivendo para contar

So here’s my history Então esta é minha história
No risk no glory Sem risco, sem glória
CHORUS (3x)

VERSO (3x)

I’ll never be an angel, survival Eu nunca serei um anjo, sobrevivência
I’ll never be a saint it’s true Eu nunca serei uma santa é verdade
Surviva Sobrevivência
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Escrito por Produzido por Madonna & Dallas Austin

SECRET

SEGREDO

Things haven’t been the same
Since you came into my life
You found a way to touch my soul
And I’m never ever ever gonna let it go

As coisas não têm sido as mesmas
Desde que você entrou na minha vida
Você descobriu o jeito de tocar minha alma
E eu nunca, nunca, nunca vou deixá-lo ir

Happiness lies in your own hand
It took me much too long to understand
How it could be
Until you shared your secret with me...

A felicidade está na palma de nossas mãos
Levou muito tempo para compreender
Como poderia ser
Até que você dividiu seu segredo comigo

CHORUS:
Something’s comin’ over
Mmm-mmm, something’s comin’ over
Mmm-mmm, something’s comin’ over me
My baby’s got a secret

VERSO:
Algo está acontecendo
Mmm-mmm, algo está acontecendo
Mmm-mmm, algo está acontecendo comigo
Meu amor tem um segredo

You gave me back the paradise
That I thought I lost for good
You helped me find
the reasons why
It took me by surprise that you understood
You knew all along
What I never wanted to say
Until I learned to love myself
I was never ever lovin’ anybody else

Você me devolveu o paraíso
Que eu achei que tinha perdido para sempre
Você me ajudou a encontrar
as razões do porquê
Foi uma surpresa saber que você entendeu
Você sabia de tudo há muito tempo
O que eu nunca quis dizer
Até que eu aprendi a me amar
Eu nunca, nunca, nunca tinha amado alguém

Happiness lies in your own hand
It took me much too long to understand
How it could be
Until you shared your secret with me...

A felicidade está na palma de nossas mãos
Levou muito tempo para compreender
Como poderia ser
Até que você dividiu seu segredo comigo

CHORUS VERSO
Happiness lies in your own hand
It took me much too long to understrand
How it could be
Until you shared your secret with me...

A felicidade está na palma de nossas mãos
Levou muito tempo para compreender
Como poderia ser
Até que você dividiu seu segredo comigo

CHORUS VERSO
My baby’s got a secret Meu amor tem um segredo
My baby’s got a secret for me... Meu amor tem um segredo para mim
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CHORUS:
I could be your sister,
I could be your mother
We could be friends,
I’d even be your brother
But I, I’d rather be your lover
That’s right, I’d rather be your lover
I don’t know where I stand with you
I never ever make any plans with you
I don’t know what I mean to you
The only thing I know is I dream of you
And all that I know is I just don’t understand
Why my mmmm happiness always lies
In the palm of your hand, but
CHORUS
Sometimes I know
What you’re thinking next
But wouldn’t it be better
If I loved you less?
Sometimes I think that I made you up
But wouldn’t it be better if
I gave you up?
And all that I know is I just don’t understand
Why my mmmm happiness
always lies
In the palm of your hand, but
CHORUS
Are you surprised?
Tell me whatch-ya want
Tell me whatch-ya need
(repeat)
I, I betcha I, I give you whatch-ya need
Take a walk within me
Venture through the dark sea
Can’t you see,
I need you beside me
Don’t you see, I want you to want me
And all that I know is I just don’t understand
Why my mmmm happiness
always lies
In the palm of your hand, but
CHORUS
Are you surprised ?
CHORUS
Are you surprised? Are you?

VERSO:
Eu podia ser sua irmã,
eu podia ser sua mãe
Poderíamos ser amigos,
poderia até ser seu irmão
Mas eu, eu prefiro ser sua amante
É isso mesmo, eu prefiro ser sua amante
Eu não sei onde eu paro com você
Eu nunca nunca faço nenhum plano com você
Eu não sei o que eu significo para você
A única coisa que sei é que sonho com você
E tudo que eu sei é que eu só não entendo
Por que mm a felicidade sempre está deitada
Na palma de sua mão, mas
VERSO
Às vezes eu sei
No que você está pensando para depois
Mas não seria bem melhor
Se eu eu te amasse menos?
Às vezes eu acho que eu inventei você
Mas não seria bem melhor se
desistisse de você?
E tudo que eu sei é que eu só não entendo
Por que mmmm a felicidade
sempre está deitada
Na palma de sua mão, mas

Escrito por Madonna, Dave Hall, Isley Brothers & C. Jasper
Produzido por Madonna & Dave Hall

I’D RATHER BE YOUR LOVER EU PREFIRO SER SUA AMANTE

VERSO
Você está surpreso?
Me conte o que você quer
Me conte o que você precisa
(repete)
Eu, eu aposto, eu, eu dou o que você precisa
Dar uma volta comigo
Aventurar-se no mar profundo
Não percebe,
eu preciso de você aqui do meu lado
Não vê que eu quero que você me deseje
E tudo que eu sei é que eu só não entendo
Por que mmmm a felicidade
sempre está deitada
Na palma de sua mão, mas
VERSO
Você está surpreso?
VERSO
Você está surpreso? Você está?
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Escrito por Madonna, Dallas Austin & Colin Wolfe
Produzido por Madonna & Dallas Austin. Produção Adicional por Daniel Abraham

DON’T STOP NÃO PARE
Get up on the dance floor
Everything is groovin’
Get up on the dancer floor
Got to see you movin’
Let the music shake you
Let the rhythm take you
Feel it in your body
Sing la de da de
CHORUS:
Don’t stop, doin’ what you’re doin’ baby
Don’t stop, keep movin’ keep groovin’
Come on join the party
Let the bassline pump you
Bring your body over
Baby let me bump you
I know I can groove you
You know I can move you
Feel it in your body
Sing la de da de
CHORUS
Keep on,
doin’ what you’re doin’ baby
Keep on, don’t stop groovin’
Keep on, doin’
what you’re doin’ baby
Keep on, keep movin’,
keep groovin’
Get up on the dancer floor
Everything is groovin’
Get up on the dancer floor
Got to see you movin’
Let the music shake you
Let the rhythm take you
Feel it in your body
Sing la de da de
CHORUS
Keep on, doin’ what you’re doin’
baby
Keep on, don’t stop groovin’
Keep on, doin’ what you’re doin’
baby
Keep on, keep movin’,
keep groovin’
Keep on, keep movin’, keep groovin’
www.minsane.com.br

Venha para a pista de dança
Tudo está perfeito
Venha para a pista de dança
Tenho que ver você se mexendo
Deixe a música sacudir você
Deixe o ritmo te levar
Sinta-o no seu corpo
Cante la de da de
VERSO:
Não pare, faça o que você está fazendo baby
Não pare, continue mexendo continue curtindo
Venha-se juntar a festa
Deixe a batida te pegar
Traga seu corpo para cima
Baby deixe-me sacolejar você
Eu sei que eu posso mexer com você
Você sabe que eu posso mover você
Sinta-o no seu corpo
Cante la de da de
VERSO
Continue
fazendo o que você está fazendo baby
Continue, não pare de curtir
Continue fazendo
o que você está fazendo baby
Continue, continue mexendo,
continue curtindo
Venha para a pista de dança
Tudo está perfeito
Venha para a pista de dança
Tenho que ver você se mexendo
Deixe a música sacudir você
Deixe o ritmo te levar
Sinta-o no seu corpo
Cante la de da de
VERSO
Continue fazendo o que você está fazendo
baby
Continue, não pare de curtir
Continue fazendo o que você está fazendo
baby
Continue, continue mexendo,
continue curtindo
Continue, continue mexendo, continue curtindo

I can’t stop thinking of you
The things we used to do
The secrets we once shared
I’ll always find them there
in my memories
But this heartache
isn’t going anywhere
In the public eye
I act like I don’t care
When there’s no one watching me
I’m crying
CHORUS:
I will always have you, inside of me
Even though you’re gone
Love still carries on, love,
inside of me
I keep a picture of you
Next to my bed at night
And when I wake up scared
I know I’ll find you there
Watching over me
When my world seems
To crumble all around
And foolish people try
to bring me down
I just think of your smiling face
And I’m flying

Eu não consigo parar de pensar em você
Nas coisas que nós costumávamos fazer
Nos segredos que nós uma vez dividimos
Eu sempre os acharei aqui
em minhas lembranças
Mas esta dor
não está me levando a lugar algum
Aos olhos do público
Eu ajo como se eu não me importasse
Quando ninguém está me observando
Estou chorando
VERSO:
Eu sempre terei você dentro de mim
Muito embora você tenha ido
O amor ainda continua, o amor,
dentro de mim

Escrito por Madonna, Dave Hall & Nellee Hooper
Produzido por Nellee Hooper & Madonna

INSIDE OF ME DENTRO DE MIM

Eu mantenho uma foto sua
Próxima da minha cama à noite
E quando eu acordo assustada
Eu sei que eu vou te encontrar ali
Me vigiando
Quando o meu mundo todo parece estar
Se despedaçando por todos os lados
E as pessoas insensatas tentam
me deixar para baixo
Eu só penso no seu rosto sorridente
E estou voando

CHORUS VERSO
You’ll always be inside of my heart Você sempre estará dentro do meu coração
Inside of me Dentro de mim
When my world seems
To crumble all around
And foolish people try
to bring me down
I just think of your smiling face
And I’m flying

Quando o meu mundo todo parece estar
Se despedaçando por todos os lados
E as pessoas insensatas tentam
me deixar para baixo
Eu só penso no seu rosto sorridente
E estou voando

CHORUS VERSO
I will always have you, inside of me
Even though you’re gone
Love still carries on,
love still carries on

Eu sempre terei você dentro de mim
Muito embora você tem ido
O amor ainda continua,
o amor ainda continua
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I will always feel you
You’ll always be inside of my heart
I’ll always have you inside of me
I will always have you
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Eu sempre vou sentir, você
Você sempre estará dentro do meu coração
Eu sempre terei você dentro de mim
Eu sempre terei você

Express yourself, don’t repress yourself Se expresse, não se reprima
CHORUS:
And I’m not sorry - (I’m not sorry)
It’s human nature -(It’s human nature)
And I’m not sorry - (I’m not sorry)
I’m not your bitch,
don’t hang your shit on me
(It’s human nature)
You wouldn’t let me say
The words I longed to say
You didn’t want to see
Life through my eyes
You tried to shove me back
Inside your narrow room
And silence me with bitterness and lies
Did I say something wrong?
Oops, I didin’t know I couldn’t
talk about sex
(I musta been crazy)
Did I stay too long?
Oops, I didn’t know
I couldn’t speak my mind
(What was I thinking)

VERSO:
E eu não me arrependo (não me arrependo)
É a natureza humana (é a natureza humana)
E eu não me arrependo (não me arrependo)
Não sou sua cadela,
não jogue suas asneiras em mim
(É a natureza humana)
Você não me deixaria dizer as palavras
Que eu queria dizer
Você não quis ver
A vida através dos meu olhos
Você tentou me empurrar
Para dentro de uma sala apertada
E me calar com rancor e mentiras

Escrito por Babyface & Madonna
Produzido por Nellee Hopper & Madonna

HUMAN NATURE NATUREZA HUMANA

Eu disse algo errado?
Oops, eu não sabia que não podia
falar sobre sexo
(Eu devia estar doida)
Eu permaneci por muito tempo?
Oops, não sabia que
eu não podia expor minhas idéias
(O que eu estava pensando)

CHORUS VERSO
You punished me for telling
you my fantasies
I’m breakin’ all the rules
I didn’t make
You took my words
And made a trap for silly fools
You held me down
And tried to make me break
Did I say something true?
Oops, I didn’t know
I couldn’t talk about sex
(I musta been crazy)
Did I have a point of view?
Oops, I didn’t know
I couldn’t talk about you
(What was I thinking)

Você me puniu por ter te contado
minhas fantasias
Eu estou quebrando todas as regras que
eu não criei
Você pegou minhas palavras
E fez uma armadilha para imbecis
Você me segurou
E tentou acabar comigo
Eu disse alguma verdade?
Oops, Eu não sabia que
não podia falar sobre sexo
(Eu devia estar doida)
Eu tinha um ponto de vista?
Oops, Eu não sabia que não
podia falar sobre você
(O que eu estava pensando)

CHORUS VERSO
Express Yourself, don’t repress yourself Se expresse, não se reprima
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Did I say something true?
Oops, I didn’t know
I couldn’t talk about sex
(I musta been crazy)
Did I have a point of view?
Oops, I didn’t know
I couldn’t talk about you
(What was I thinking)
CHORUS
I’m not apologizing
Would it sound better if I were a man?
You’re the one with the problem
Why don’t you just deal with it
Would you like me better if I was?
We all feel the same way
I have no regrets,
just look in the mirror
I don’t have to justify anything
I’m just like you
Why should I be? Deal with it
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Eu disse alguma verdade?
Oops, Eu não sabia que
não podia falar sobre sexo
(Eu devia estar doida)
Eu tinha um ponto de vista?
Oops, Eu não sabia que
não podia falar sobre você
(O que eu estava pensando)
VERSO
Eu não estou pedindo desculpa
Pareceria melhor se eu fosse um homem?
Você é o único com problema
Por que você não lida com ele?
Você gostaria mais de mim se eu fosse?
Nós todos nos sentimos do mesmo jeito
Eu não tenho nenhum arrependimento,
apenas olhe no espelho
Eu não tenho que justificar nada
Sou igual a você
Por que eu deveria ser? Lida com isso

Love without guilt, love without doubt Amor sem culpa, amor sem dúvida
Rejection, love without doubt Rejeição, amor sem dúvida
I don’t, don’t care if it’s not right
To have your arms around me
I want to feel what it’s like
Take all of you inside of me
CHORUS:
In your eyes, forbidden love
In your smile, forbidden love
In your kiss, forbidden love
If I had one wish love would feel like this
I know that you’re not good for me
That’s why I feel I must confess
What’s wrong is why it feels so right
I want to feel your sweet caress
CHORUS
If I only had one wish
Love would always feel like this
Wishin’ on the stars above,
forbidden love
If I only had one dream
This would be more than it seems
Forbidden love

Eu não, não me importo se não é certo
Ter seus braços em volta de mim
Eu quero sentir como é
Colocar tudo de você dentro de mim
VERSO:
Em seus olhos, amor proibido
Em seu sorriso, amor proibido
EM seu beijo, amor proibido
Se eu tivesse um desejo o amor seria assim
Eu sei que você não é bom para mim
É por isso que eu acho que devo reconhecer
O que está errado é por que parece tão certo
Eu quero sentir sua doce carícia
VERSO
Se eu tivesse só um pedido
O amor seria sempre deste jeito
Fazendo um pedido as estrelas lá em cima,
amor proibido
Se eu tivesse apenas um sonho
Isto seria mais do que parece
Amor proibido

Escrito por Madonna, Dave Hall, S. McKenzie, K. McKenzie & M. Deering
Produzido por Madonna & Dave Hall

FORBIDDEN LOVE AMOR PROIBIDO

Love without guilt, love without doubt Amor sem culpa, amor sem dúvidas
Rejection, love without doubt Rejeição, amor sem dúvida
Is the greatest aphrodisiac É o maior afrodisíaco
CHORUS (repeat)

VERSO (repete)

Love should always feel like this O amor deveria ser sempre assim
Heaven forgive me, never forbid me Céus! Me perdoe, nunca me proíba
Love should always feel like this O amor deveria ser sempre assim
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Escrito por Produzido por Madonna & Dave Hall

LOVE TRIED TO WELCOME ME O AMOR TENTOU SER BEM-VINDO
These are my hands
But what can they give me?
These are my eyes
But they cannot see
These are my arms
But they don’t know tenderness
And I must confess
That I am usually
drawn to sadness
And loneliness has never been
A stranger to me, but
Love tried to welcome me
But my soul drew back
Guilty of lust and sin
love tried to take me in
These are my lips
But they whisper sorrow
This is my voice
But it’s telling lies
I know how to laugh
But I don’t know happiness
And I must confess
Instead of spring, It’s always winter
And my heart has always been
A lonely hunter, but still
Love tried to welcome me
But my soul drew back
I was covered with dust and sin
Love tried to take me in
Love tried to break me...
And I must confess
Instead of spring - It’s always winter
And my heart has always been
A lonely hunter, but still
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Estas são minhas mãos
Mas o que elas podem me dar?
Estes são meus olhos
Mas eles não conseguem ver
Estes são meus braços
Mas eles não conhecem a sensilbilidade
E eu tenho que admitir
Que estou quase sempre
mergulhada em tristeza
E a solidão não tem sido
Uma estranha para mim, mas
O Amor tentou me dar as boas vindas
Mas minha alma recuou
Culpada de desejo e pecado
O amo tentou me envolver
Estes são meus lábios
Mas eles sussurram dor
Esta é minha voz
Mas está contando mentiras
Eu sei como sorrir
Mas eu não conheço a felicidade
E eu tenho que admitir
Que ao invés de primavera, é sempre inverno
E meu coração tem sido
Um caçador solitário, mas ainda assim
O amor tentou em dar as boas vindas
Mas minha alma recuou
Eu estava coberta de poeira e pecado
O amor tentou me envolver
O amor tentou me despedaçar
E eu tenho que admitir
Que ao invés de primavera, é sempre inverno
E meu coração tem sido
Um caçador solitário, mas ainda assim

Love tried to welcome me
But my soul drew back
I was guilty of lust and sin
Love tried to take me in

O amor tentou me dar as boas vindas
Mas minha alma recuou
Eu estava coberta de desejo e pecado
O amor tentou me envolver

Love tried to welcome me
But my soul drew back
Covered with dust and sin
Love tried to take me in
Love tried to break me...

O amor tentou me dar as boas vindas
Mas minha alma recuou
Coberta de poeira e pecado
O amor tentou me envolver
O amor tentou me despedaçar

(Love tried to break me)
Love tried to welcome me
But my soul drew back
Guilty of lust and sin
(I was covered with dust,
covered with sorrow)
Love tried to take me in
(Covered)

(O amor tentou me despedaçar)
O amor tentou me dar as boas vindas
Mas minha alma recuou
Coberta de desejo e pecado
(Eu estava coberta de poeira,
coberta de tristeza)
O amor tentou me envolver
(coberta)

Still,
love tried to welcome me
But my soul drew back
(Guilty of lust and sin)
Covered with dust and sin
Love tried to take me in

Ainda assim
o amor tentou me dar as boas vindas
Mas minha alma recuou
(Culpada de desejo e pecado)
Coberta de poeira e pecado
O amor tentou me envolver

(Love tried to break me)
Love tried to welcome me
(Love tried to welcome me)
But my soul drew back
Guilty of lust and sin
(But my soul drew back)
Love tried to take me in
(I was covered with sadness)

(O amor tentou me despedaçar)
O amor tentou me dar as boas vindas
(O amor tentou me dar as boas vindas)
Mas minha alma recuou
Culpada de desejo e pecado
(Mas minha alma recuou)
O amor tentou me envolver
(Eu estava coberta de tristeza)

Love tried to welcome me O amor tentou me dar as boas vindas
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SANCTUARY SANTUÁRIO
Surely whoever speaks
To me in the right voice
Him or her I shall follow
Who needs the sun
When the rain’s so full of life
Who needs the sky
It’s here in your arms
I want to be buried
You are my sanctuary

Certamente qualquer um que fale
Comigo direito
Ele ou ela eu seguirei
Quem precisa do sol
Quando a chuva é tão cheia de vida
Quem precisa do céu
É aqui nos seus braços
Que quero ser enterrada
Você é meu santuário

Who needs the sun
When the rain’s so full of life
Who needs the sky
When the ground´s open wide
It’s here in your arms
I want to be buried
You are my sanctuary
Who needs a smile
When a tear’s so full of love
Who needs a home
With the stars up above
It’s here in your heart
I want to be carried
You are my sanctuary

Quem precisa do sol
Quando a chuva é tão cheia de vida
Quem precisa do céu
Quando o chão está bem aberto
É aqui nos seus braços
Que quero ser enterrada
Você é meu santuário
Quem precisa de um sorriso
Quando uma lágrima é tão cheia de amor
Quem precisa de um lar
Com as estrelas lá em cima
É aqui no seu coração
Que eu quero ser carregada
Você é meu santuário

Who needs the light
With the darkness in your eyes
Who needs to sleep
With the stars in the sky
It’s here in your soul
I want to be married
You are my sanctuary
And the earth was void and empty
And darkness was upon
The face of the earth
Is all of this pain so necessary
You are my sanctuary
Surely whoever speaks
To me in the right voice
Him or her I shall follow
As the water follows the moon
Silently
Who needs the sun. With fluid steps
Who needs the sky
Around the globe
Who needs to sleep
I hear your voice
You are my sanctuary
You are, You are my sanctuary
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Quem precisa da luz
Com a escuridão nos seus olhos
Quem precisa dormir
Com as estrelas no céu
É aqui na sua alma
Que eu quero me casar
Você é meu santuário
E a Terra estava completamente vazia
E a escuridão cobria
A face da Terra
Toda essa dor é necessária?
Você é meu santuário
Certamente qualquer um que fale
Comigo direito
Ele ou ela eu seguirei
Assim como a água segue a lua
Silenciosamente
Quem precisa do sol. Com os passos fluidos
Quem precisa do céu
Ao redor do globo
Quem precisa dormir
Eu escuto sua voz
Você é meu santuário
Você é, Você é meu santuário

Today is the last day
that I’m using words
They’ve gone out, lost their meaning
Don’t function anymore

Hoje é o último dia
que estou usando palavras
Elas se acabaram, perderam o seu significado
Não funcionam mais

Let’s, let’s Vamos, vamos
Let’s get unconscious honey (2x) Vamos ficar inconscientes querido (2x)
Today is the last day that
I’m using words
They’ve gone out, lost their meaning
Don’t function anymore

Hoje é o último dia que
estou usando palavras
Elas se acabaram, perderam o seu significado
Não funcionam mais

Traveling, leaving logic and reason Viajando, deixando a lógica e a razão
Traveling to the arms of unconsciousness Viajando para os braços da inconsciência
CHORUS:
Let’s get unconscious honey
Let’s get unconscious
(repeat)

VERSO:
Vamos ficar inconscientes querido
Vamos ficar inconscientes
(repete)

Escrito por Nellee Hopper, Björk & Marius DeVries
Produzido por Nellee Hopper & Madonna

BEDTIME STORY HISTÓRIA DE NINAR

Words are useless, especially sentences Palavras são inúteis, especialmente as frases
They don’t stand for anything Elas não significam nada
How could they explain how I feel Como elas poderiam explicar o que sinto
Traveling, traveling, I’m traveling
Traveling, traveling
Leaving logic and reason
Traveling, traveling, I’m gonna relax
Traveling, traveling
In the arms of unconsciousness
CHORUS
And inside
we’re all still wet
Longing and yearning
How can I explain how I feel?
CHORUS

Viajando, viajando, estou viajando
Viajando, viajando
Deixando a lógica e a razão
Viajando, viajando, eu vou descansar
Viajando, viajando
Nos braços da inconsciência
VERSO
E por dentro
ainda estamos todos desanimados
Desejando e ansiando
Como eu posso explicar como me sinto?
VERSO

Traveling, traveling Viajando, viajando
In the arms of unconsciousness Nos braços da inconsciência
And all that you’ve ever learned E tudo que você já aprendeu
Try to forget Tente esquecer
I’ll never explain it again Eu nunca explicarei novamente
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Escrito e Produzido por Babyface & Madonna

TAKE A BOW FAÇA UMA REVERÊNCIA
Take a bow
The night is over
This masquerade is getting older
Lights are low
The curtains down
There’s no one here
(There’s no one here
There’s no one here in the crowd)
Say your lines
But do you feel them
Do you mean what you say
When there’s no one around
Watching you, watching me
One lonely star
(One lonely star
You don’t know who you are)

Faça uma reverência
A noite acabou
Esta máscara está ficando velha
As luzes estão baixas
As cortinas estão fechadas
Não tem ninguém aqui
(Não tem ninguém aqui
Não tem ninguém aqui na platéia)
Diga suas falas
Mas você as sente?
Você deseja realmente dizer o que disse
Quando não tem ninguém em volta
Te assistindo, me assistindo
Uma estrela solitária
(Uma estrela solitária
Você não sabe quem você é)

CHORUS:
I’ve always been in love with you
I guess you’ve always
known it’s true
You took my love for granted
why oh why
The show is over say goodbye
Say goodbye (2x)

VERSO:
Eu sempre fui apaixonada por você
Eu acho que você sempre
soube que é verdade
Você tinha certeza do meu amor,
por quê oh por quê
O show acabou diga adeus
Dia adeus (2x)

Make them laugh it comes so easy
When you get to the part
Where you’re breaking my heart
Hide behind your smile
All the world loves a clown
(Just make ‘em smile
The whole world loves a clown)

Fazê-los rir é tão fácil
Quando você chega na parte
Onde você parte meu coração
Esconda-se atrás do seu sorriso
Todo mundo ama um palhaço
(É só fazê-los rir
O mundo inteiro ama um palhaço)

Wish you well
I cannot stay
You deserve an award
For the role that you played
No more masquerade
You’re one lonely star
(one lonely star
And you don’t know who you are)

Te desejo tudo de bom
Eu não posso ficar
Você merece um prêmio
Pelo papel que representou
Sem mais máscaras
Você é uma estrela solitária
(Uma estrela solitária
Você não sabe quem você é)

CHORUS (repeat)
All the world is a stage
And everyone has their part
But how was I to know
Which way the story’d go
How was I to know you’d break
www.minsane.com.br

VERSO (repete)
O mundo é um grande palco
E cada pessoa tem seu papel
Mas como eu ia saber
Que caminho a história iria seguir
Como eu ia saber que você partiria

You’d break (3x)
You’d break my heart
I’ve always been in love with you
Guess you’ve always known
You took my love for granted,
why oh why
The show is over, say good-bye
CHORUS

Partiria (3x)
Partiria meu coração
Eu sempre fui apaixonada por você
Acho que você sempre soube
Você tinha certeza do meu amor,
por quê oh por quê
O show acabou diga adeus
VERSO
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Escrito e Produzido por Madonna e Dallas Austin

LET DOWN YOUR GUARD
(ROUGH MIX EDIT)
Won’t you come inside,
and lay down next to my fire
Can you feel my heartbeat,
let me show you my desire
First you have to tell me please, uh huh
Gonna bring you to your knees, uh huh
Gonna make you scream for more
Come inside and lock the door
And let down, let down
Let down your guard
Chorus:
Ahh, ah oww, come inside
Ahh, ah oww,
baby it’s all right [it’s all right]
Ahh, ah oww, come inside
Ahh, ah oww,
baby it’s all right [it’s all right]
This is not a one-night stand
I care for you, please understand
Baby won’t you come inside
I’ll take you for a little ride
I wanna touch you there, uh huh
Run my fingers through your hair, uh huh
Gonna take you for a ride
But you have to come inside
And let down, let down
Let down your guard
Chorus:
Ahh, ah oww
Ahh, ah oww [it’s all right]
Ahh, ah oww
Ahh, ah oww
[it’s all right, it’s all right, it’s all right]
Chorus:
Ahh, ah oow,
cause I wanna touch you there
Ahh, ah oww,
run my fingers through your hair
Ahh, ah oww, gonna take you for a ride
But you have to come inside
And let down
Let down your guard
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Ahh [it’s all right], ah oww,
first you have to tell me please, uh huh
Gonna bring you to your knees,
[it’s all right], uh huh
Gonna make you scream for more
Come inside and lock the door
And let down
Let down your guard [it’s all right]

