Life is a mystery
Everyone must stand alone
I hear you call my name
And it feels like home

A vida é um mistério
Todo mundo deve ficar sozinho
Eu escuto você chamar meu nome
E me sinto em casa

CHORUS:
When you call my name
It’s like a little prayer
I’m down on my knees
I wanna take you there
In the midnight hour I can feel your power
Just like a prayer
You know I’ll take you there

VERSO:
Quando você me chama
É como uma pequena prece
Estou te joelhos
Eu quero te levar até lá
Meia noite eu posso sentir seu poder
Exatamente como uma prece
Você sabe que te levarei lá

I hear your voice, it’s like an angel sighing
I have no choice, I hear your voice
Feels like flying,
I close my eyes
Oh God I think
I’m falling out of the sky
I close my eyes, Heaven help me

Escuto sua voz, é como um anjo suspirando
Não tenho escolha, escuto sua voz
Sinto como se estivesse voando,
fecho os olhos
Oh Deus,
é como se eu estivesse caindo do céu
Eu fecho meus olhos, Deus, me ajude

CHORUS
Like a child
You whisper softly to me
You’re in control just like a child
Now I’m dancing
It’s like a dream, no end and no beginning
You’re here with me, it’s like a dream
Let the choir sing
CHORUS
Life is a mystery
Everyone must stand alone
I hear you call my name
And it feels like home
Just like a prayer,
your voice can take me there
Just like a muse to me,
you are a mystery
Just like a dream,
you are not what you seem
Just like a prayer, no choice
Your voice can take me there
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LIKE A PRAYER COMO UMA ORAÇÃO

VERSO
Como uma criança
Você sussurra suavemente para mim
Você está no controle, como uma criança
Agora estou dançando
É como um sonho, sem fim e sem começo
Você está aqui comigo, é como um sonho
Deixe o coral cantar
VERSO
A vida é um mistério
Todos devem ficar sozinhos
Eu escuto você chamar meu nome
E me sinto em casa
Como uma prece,
sua voz consegue me levar lá
Como uma musa para mim,
você é um mistério
Como um sonho,
você não é o que parece ser
Como uma prece, sem escolha
Sua voz consegue me levar até lá
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Just like a prayer, I’ll take you there Como uma prece, eu te levarei lá
It’s like a dream to me... É como um sonho para mim..
Just like a prayer,
your voice can take me there
Just like a muse to me
you are a mystery
Just like a dream you are not what you seem
Just like a prayer, no choice
Your voice can take me there
(repeat)

Como uma prece,
sua voz consegue me levar lá
Como uma musa para mim,
você é um mistério
Como um sonho, você não é o que parece ser
Como uma prece, sem escolha
Sua voz consegue me levar até lá
(repete)

Your voice can take me there, Sua voz consegue me levar lá,
like a prayer como uma prece
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Come on girls, do you believe in love
‘Cause I got something
to say about it
And it goes something like this...
CHORUS:
Don’t go for second best baby
Put your love to the test
You know, you know you’ve got to
Make him express how he feels
And maybe then you’ll know
your love is real
You don’t need diamond rings
Or eighteen karat gold
Fancy cars that go very fast
You know they never last
no, no
What you need is
a big strong hand
To lift you to your higher ground
Make you feel like a queen on a throne
Make him love you till you can’t come down
You’ll never come down

Vamos lá garotas, vocês acreditam no amor?
Porque eu tenho uma coisa
para dizer sobre ele
E é mais ou menos assim...
VERSO:
Não aceite o segundo lugar, baby
Ponha seu amor à prova
Você sabe, você sabe que tem de
Fazer com que ele expresse o que sente
E talvez então você saberá que
seu amor é verdadeiro
Você não precisa de anéis de diamante
Ou ouro de 18 quilates
Carro dos sonhos que andam muito rápido
Você sabe que eles não duram para sempre,
não, não
O que você precisa é de
uma mão grande e forte
Para de levantar para o lugar mais alto
Fazer você se sentir uma rainha em um trono
Faça ele te amar até você não poder descer
Você nunca vai descer
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EXPRESS YOURSELF SE EXPRESSE

CHORUS VERSO
Long stem roses are
the way to your heart
But he needs to start with your head
Satin sheets are very romantic
What happens when
you’re not in bed
You deserve the best in life
So if the time isn’t right then
move on
Second best is never enough
You’ll do much better baby on your own
Baby on your own
CHORUS
Express yourself, you’ve got to make him
Express himself, hey hey hey hey
So if you want it right now
Make him show you how
Express what he’s got
Oh baby ready or not

Rosas de talo comprido são
o caminho do seu coração
Mas ele precisa começar com sua cabeça
Lençóis de cetim são muito românticos
O que acontece quando
você não está na cama
Você merece o melhor na vida
Então senão está na hora certa,
siga em frente
O segundo melhor nunca é o bastante
Você fará melhor por conta própria
Baby por conta própria
VERSO
Se express, você tem de fazê-lo
Se expressar, hey hey hey hey
Então se você quiser agora mesmo
Faça-o mostrar como
Expressar o que ele sente
Oh baby, esteja pronto ou não

And when you’re gone E quando você for embora,
he might regret it ele vai se arrepender
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Think about the love
he once had
Try to carry on
but he just won’t get it
He’ll be back on his knees

Vai pensar sobre o amor que
ele uma vez teve
Vai tentar seguir em frente,
mas não vai conseguir
Ele voltará de joelhos

To express himself Para se expressar
You’ve got to make him Você tem que fazer com que
Express himself, hey hey Ele se expresse, hey hey
What you need is
a big strong hand
To lift you to your higher ground
Make you feel like a queen on a throne
Make him love you till you can’t come down
You’ll never come down
And when you’re gone
he might regret it
Think about
the love he once had
Try to carry on but
he just won’t get it
He’ll be back on his knees, so please
CHORUS
Express yourself, you’ve got to make him
Express himself, hey, hey, hey, hey
So if you want it right now
Make him show you how
Express what he’s got
Oh baby ready or not
Express yourself,
you’ve got to make him
So you can respect yourself, hey, hey
So if you want it right now
Then make him show what you how
Express what he’s got
Oh baby ready or not
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O que você precisa é de
uma mão grande e forte
Para de levantar para o lugar mais alto
Fazer você se sentir uma rainha em um trono
Faça ele te amar até você não poder descer
Você nunca vai descer
E quando você for embora,
ele vai se arrepender
Vai pensar sobre
o amor que ele uma vez teve
Vai tentar seguir em frente,
mas não vai conseguir
Ele voltará de joelhos, então por favor
VERSO
Se expresse, você tem que fazer com que ele
Se express, hey hey hey hey
Então se você quiser agora mesmo
Faça-o mostrar como
Expressar o que ele sente
Oh baby, esteja pronto ou não
Se expresse,
você tem que fazê-lo se expressar
Para que você possa se respeitar, hey hey
Então se você quiser agora mesmo
Então faça-o mostrar como
Expressar o que ele sente
Oh baby, esteja pronto ou não

Je suis prete Eu estou pronto
Est-ce que vous etes pret, aussi? Você está pronto também?
Are you wasting my time
Are you just being kind
Oh no baby my love isn’t blind
Are you wasting my time
Are you just being kind
Don’t go givin’ me one of your lines

Você está desperdiçando meu tempo
Está apenas sendo gentil?
Oh não baby, meu amor não é cego
Você está desperdiçando meu tempo
Está apenas sendo gentil?
Não vem me dando uma de suas ordens

Say what you mean
Mean what you say
Don’t go and throw our love away
God strike me dead if I did you wrong
This is not a love song

Diga o que você tem em mente
Tenha em mente o que você disser
Não vá e jogue nosso amor fora
Eu quero me ver morta, se eu fiz errado
Isto não é um canção de amor
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LOVE SONG CANÇÃO DE AMOR

Are you just being kind Você está só sendo gentil?
Am I losing my mind Estou perdendo a cabeça?
Time goes by so slowly for those
who wait
And those who run seem to have
all the fun
But are you wasting my time -she’s so fine
Are you just being kind

O tempo passa tão devagar para aqueles
que esperam
E aqueles que correm parecem ter
toda a diversão
Você está desperdiçando meu tempo?
Ela é tão legal
Você está só sendo gentil?

Nowhere to run, Nenhum lugar para ir,
nowhere to hide nenhum lugar para se esconder
That’s how I feel, don’t fog my mind É como me sinto, não me atrapalhe
Mean what you say or baby Tenha em mente o que você disser baby ou irei emI am gone bora
This is not a love song Isto não é uma canção de amor
Are you just being kind Você está só sendo gentil?
Am I losing my mind Estou perdendo a cabeça?
Love song, love song
Don’t try to tell me
What your enemies taught you
I’m gone but I just want you to know
That this is not a love song
That I want to sing

Canção de amor, canção de amor
Não tente me dizer
O que seus inimigos te ensinaram
Eu já fui mas só quero que você saiba
Que esta não é a canção de amor
Que eu quero cantar
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TILL DEATH DO US PART ATÉ QUE A MORTE NOS SEPARE
Our luck is running out of time
You’re not in love with me anymore
I wish that it would change but it won’t
‘Cause you don’t love me no more
You need so much but not from me
Turn your back in my hour of need
Well something’s wrong
But you pretend you don’t see
I think I interrupt your life
When you laugh it cuts me just like a knife
I’m not your friend
I’m just your little wife
CHORUS:
Our luck is running out of time
You’re not in love with me anymore
I wish that it would change
But it won’t if you don’t
Our luck is running out of time
You’re not in love with me anymore
I wish that it would change but it won’t
‘Cause you don’t love me no more
They never laugh not like before
She takes the keys, he breaks the door
She cannot stay here anymore
He’s not in love with her anymore
The bruises, they will fade away
You hit so hard with the things you say
I will not stay to watch your hate as it grows
You’re not in love with someone else
You don’t even love yourself
Still I wish
you’d ask me not to go
CHORUS
He takes a drink, she goes inside
He starts to scream, the vases fly
He wishes that she wouldn’t cry
He’s not in love with her anymore
He makes a demands,
she draws the line
He starts to fight, she starts the lie
But what is truth when something dies
He’s not in love with her anymore
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Nossa sorte está indo embora de vez
Você não está mais apaixonado por mim
Eu queria que isso mudasse mas não mudará
Pois você não me ama mais
Você precisa muito mas não de mim
Vira as costa quando eu mais preciso
Bem, algo está errado
Mas você finge que não vê
Eu acho que atrapalho sua vida
Quando você ri me corta como uma faca
Eu não sou sua amiga
Sou sua mulher
VERSO:
Nossa sorte está indo embora de vez
Você não está mais apaixonado por mim
Eu queria que isso mudasse
Mas não mudará se você não mudar
Nossa sorte está indo embora de vez
Você não está mais apaixonado por mim
Eu queria que isso mudasse mas não mudará
Pois você não me ama mais
Eles nunca riram, não como antes
Ela pega as chaves, Ele quebra a porta
Ela não consegue mais ficar aqui
Ele não está mais apaixonado por ela
Os machucado, estes vão desaparecer
Você machuca mais com o que diz
Não vou ficar para assistir seu ódio aumentar
Você não está apaixonado por outra pessoa
Você nem ama a si mesmo
Mesmo assim ainda queria
que me pedisse para ficar
VERSO
Ele bebe, ela se fecha
Ele começa a gritar, os vasos voam
Ele queria que ela não chorasse
Ele não a ama mais
Ele faz as exigências,
ela estabelece um limite
Ele começa a brigar, ela começa a mentira
Mas o que é verdade quando algo morre
Ele não está mais apaixonado por ela

You’re not in love with someone else
You don’t even love yourself
Still I wish
you’d ask me not to go
CHORUS
They never laugh not like before
She takes the keys, he breaks the door
She cannot stay here anymore
He’s not in love with her anymore
He takes a drink, she goes inside
He starts to scream, the vases fly
He wishes that she wouldn’t cry
He’s not in love with her anymore
He makes a demands,
she draws the line
He starts to fight, she starts the lie
But what is truth when something dies
He’s not in love with her anymore
She’s had enough, she says the end
But she’ll come back, she knows it then
A chance to start it all again
Till death do us part

Você não está apaixonado por ninguém mais
Você nem ama a si mesmo
Mesmo assim ainda gostaria
que me pedisse para ficar
VERSO
Eles nunca riram, não como antes
Ela pega as chaves, Ele quebra a porta
Ela não consegue mais ficar aqui
Ele não está mais apaixonado por ela
Ele bebe, ela se fecha
Ele começa a gritar, os vasos voam
Ele queria que ela não chorasse
Ele não a ama mais
Ele faz as exigências,
ela estabelece um limite
Ele começa a brigar, ela começa a mentira
Mas o que é verdade quando algo morre
Ele não está mais apaixonado por ela
Ela já viu o bastante, e diz que é o fim
Mas ela vai voltar, ela sabe disso então
Uma chance para começar tudo de novo
Até que morte nos separe
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PROMISE TO TRY PROMETA TENTAR
Little girl don’t you forget her face Garotinha, não se esqueça da cara dela
Laughing away your tears Fazendo você sorrir até esquecer as lágrimas
When she was the one who felt all the pain Quando era ela que sentia toda a dor
Little girl never forget her eyes
Keep them alive inside
I promise to try it’s not the same
Keep your head held high
Ride like the wind
Never look behind, life isn’t fair
That’s what you said
So I try not to care

Garotinha, nunca se esqueça dos olhos dela
Mantenha-os vivos lá dentro
Eu prometo tentar mas não é a mesma coisa
Mantenha sua cabeça erguida
Faça como vento
Nunca olhe para trás, a vida não é justa
É o que você dizia
Por isso tentei não ligar

Little girl don’t run away so fast Garotinha não fuja tão rápido
I think you forgot to kiss Acho que você esqueceu de beijá-la
Kiss her goodbye De dar a ela um beijo de despedida
Will she see me cry
When I stumble and fall
Does she hear my voice
In the night when I call
Wipe away all your tears
It’s gonna be all right
I fought to be so strong
I guess you knew
I was afraid you’d go away,
too

Será que ela vai me er chorar
Quando eu tropeçar e cair
Será que ela escuta minha voz
De noite quando eu a chamo
Enxugue todas as suas lágrimas
Tudo vai ficar bem
Eu lutei para ser forte assim
Achei que você soubesse
que eu tinha medo de você ir embora
também

Little girl you’ve got to forget the past Garotinha, você tem que esquecer o passado
And learn to forgive me E aprender a me perdoar
I promise to try- but it feels like a lie Eu prometo tentar, mas parece mentira
Don’t let memory play games
with your mind
She’s a faded smile
frozen in time
I’m still hanging on
But I’m doing it wrong
Can’t kiss her goodbye
But I promise to try
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Não deixe a mémoria tomar conta
da sua cabeça
Ela é um sorriso esmaecido,
congelado no tempo
Continuo me segurando
Mas estou fazendo de maneira errada
Não posso dar um beijo de despedida nela
Mas eu prometo tentar

So tired of broken hearts
And losing at this game
Before I start this dance
I take a chance in telling you
I want more than
just romance
You are my destiny
I can’t let go baby can’t you see
Cupid please take your aim at me
CHORUS:
Cherish the thought of always having you
Here by my side, oh baby
I cherish the joy
you keep bringing it
Into my life, I’m always singing it
Cherish your strength
You got the power to make me feel good
Oh baby, I perish the thought
Of ever leaving, I never would
I was never satisfied with casual encounters
I can’t hide the need for
Two hearts that bleed with burning love
That’s the way it’s got to be
Romeo and Juliet
They never felt
this way I bet
So don’t underestimate my point of view
CHORUS
Who? You! Can’t get away,
I won’t let you
Who? You! I could never forget to
Cherish is the word
I use to remind me of your love

Tão cansada de corações partidos
E de perder este jogo
Antes de começar essa dança
Vou arriscar para te dizer
Que eu quero mais do que
um simples romance
Você é meu destino
Não posso deixar escapar, baby, não percebe
Cúpido, atire sua flecha em mim
VERSO:
Estimo o pensamento de sempre ter você
Aqui do meu lado, oh baby
Eu estimo a alegria que
você continua trazendo
Para minha vida, estou sempre cantando-a
Admiro sua força
Você tem o poder de me fazer sentir bem
Oh baby, deixo morrer a idéia
De te deixar algum dia, nunca faria isto
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CHERISH ESTIMO

Nunca fiquei satisfeita com encontros casuais
Não consigo esconder a necessidade de
Dois corações ardentemente apaixonados
É da maneira que tem que ser
Romeu e Julieta
Eles nunca se sentiram desse jeito,
eu aposto
Então não subestime o meu ponto de vista
VERSO
Quem? Você! Não pode escapar,
não vou deixar
Quem? Você! Eu nunca poderei te esquecer
Estima é a palavra
Que uso para me lembrar de seu amor

You’re giving it,
you’re giving it to me boy
Keep giving all all
all your joy
Give me, baby, I will always cherish you
Romeo and Juliet
They never felt this way I bet
So don’t underestimate my point of view

Você está dando-o,
está dando-o para mim, garoto
Continue me dando toda , toda,
toda sua alegria
Me dê, baby, Eu sempre te estimarei
Romeu e Julieta
Eles nunca se sentiram assim, eu aposto
Então subestime meu ponto de vista

Who? You! Can’t get away,
I won’t let you
Who? You! I could never forget to
Cherish is the word

Quem? Você! Não pode escapar,
não vou deixar
Quem? Você! Eu nunca vou te esquecer
Estima é a palavra
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I use to remind me of your love Que uso para me lembrar do seu amor
CHORUS

VERSO

Cherish, give me faith Estima, me dê fé
Give me joy my boy Alegria, meu garoto
I will always cherish you Sempre terei estima por você
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Baby face don’t grow so fast
Make a special wish
that will always last
Rub this magic lantern, he will make
Your dreams come true
for you
Ride the rainbow to the other side
Catch a falling star and
then take a ride
To the river that sings and the clover that
Brings good luck to you, it’s all true
CHORUS:
Pink elephants and lemonade
Dear Jessie, hear the laughter
Running through the love parade
Candy kisses and a sunny day,
dear Jessie
See the roses raining on the love parade
If the land of make believe
Is inside your heart,
it will never leave
There’s a golden gate
Where the faires all wait
And dancing moons, for you
Close your eyes and you’ll be there
Where the mermaids sings
As they comb their hair
Like a fountain of gold
You can never grow old
Where dreams are made, your love parade
CHORUS

QUERIDA JESSIE
Rosto de criança não envelhece tão depressa
Faça um pedido especial
para durar para sempre
Esfregue a lâmpada mágica, ela vai fazer
Seus sonhos se tornarem realidade
para você
Atravesse o arco-íris até o outro lado
Pegue um estrela cadente e
depois dê uma volta
Até o rio que canta e o trevo que
Traz boa sorte para você, é tudo de verdade
VERSO:
Elefantes rosas e limonada
Querida Jessie, escute os risos
Vindo da parada do amor
Doce beijos e um dia ensolarado,
querida Jessie
Veja, chovendo rosas na parada do amor
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DEAR JESSIE

Se a terra do faz de conta
É dentro do seu coração,
nunca vai deixar de existir
Tem um portão dourado
Onde as fadas estão todas esperando
E dançando na lua, por você
Feche os olhos e você estará lá
Onde as sereias cantam
Enquanto elas penteiam o cabelo
Como uma fonte de ouro
Você nunca envelhece
Onde os sonhos são feitos, seu amor desfila
VERSO

Your dreams are made inside Seus sonhos são feitos dentro da
the love parade parada do amor
I’ts a holiday inside the love parade É um feriado na parada do amor
On the merry-go-round of lovers
And white turtle doves
Leprechauns floating by
This is your lullaby
Sugarplum fingertips
Kissing your honey lips
Close your eyes sleepy head
Is it time for your bed
Never forget what I said
Hang on you’re already there

No carrossel dos amantes
E white turtle doves
Duendes voando
Esta é sua canção de ninar
Sugarplum fingertips
Beijando seus doces lábios
Fecha os olhos, dorminhoco
Já é hora de dormir?
Nunca se esqueça do que eu disse
Continue você já está lá
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Close your eyes and you’ll be there
Where the mermaids sing
As they comb their hair
Like a fountain of gold
You can never grow old
Where dreams are made,
your love parade
CHORUS
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Feche os olhos, e você estará lá
Onde as sereias cantam
Enquanto penteiam o cabelo
Como uma fonte de ouro
Você não envelhece
Onde os sonhos são feitos,
o seu amor desfila
VERSO

It’s funny that way
You can get used
To the tears and the pain
What a child will believe
You never loved me
CHORUS:
You can’t hurt me now
I got away from you
I never thought I would
You can’t make me cry
You once had the power
I never felt so good about myself
Seems like yesterday
I lay down next to your boots and I prayed
For your anger to end
Oh father I have sinned
CHORUS

OH PAI
É esquisito esse jeito
Como você consegue se acostumar
Ás lágrimas e á dor
O que uma criança uma criança?
Você nunca me amou
VERSO:
Você não pode me magoar agora
Fugi de você
Nunca pensei que faria isso
Você não pode me fazer chorar
Uma vez você já teve esse poder
Nunca me senti tão bem comigo mesma
Parece que foi ontem
Eu me deitei ao lado de tuas botas e rezei
Para que sua raiva terminasse
Oh Pai, eu pequei
VERSO

Oh Father
If you never wanted to live that way
If you never wanted to hurt me
Why am I running away

Oh Pai
Se você nunca quis viver deste jeito
Se você nunca quis me magoar
Porque estou indo embora?

Maybe someday
When I look back
I’ll be able to say
You didn’t mean to be cruel
Somebody hurt you too

Talvez algum dia
Quando eu olhar para trás
Eu serei capaz de dizer
Que você não pretendia me magoar
Alguém também te magoou

You can’t hurt me now
I got away from you
I never thought I would
You can’t make me cry
You once had the power
I never felt so good
You can’t hurt me now
I got away from you
I never thought I would
You can’t make me cry
You once had the power
I never felt so good about myself
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OH FATHER

Você não pode me magoar agora
Fugi de você
Nunca pensei que faria isso
Você não pode me fazer chorar
Uma vez você já teve esse poder
Nunca me senti tão bem
Você não pode me magoar agora
Fugi de você
Nunca pensei que faria isso
Você não pode me fazer chorar
Uma vez você já teve esse poder
Nunca me senti tão bem comigo mesma
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KEEP IT TOGETHER MANTENHA UNIDO
Keep, keep it together Mantenha unido
Keep people together Mantenha as pessoas unidas
forever and ever para todo sempre
I got brothers,
I got some sisters too
Stuck in the middle tell you what
I’m gonna do
Gonna get out of here,
I’m gonna leave this place
So I can forget
Every single hungry face
I’m tired of sharing all the hand me downs
To get attention
I must always be the clown
I wanna be different,
I wanna be on my own
But daddy said “Listen
You will always have a home”
CHORUS:
Keep it together in the family
They’re a reminder of our history
Brothers and sisters they hold the key
To your heart and your soul
Don’t forget that your family is gold
I hit the big time but I still get the blues
Everyone’s a stranger
City life can get to you
People can be so cold
Never want to turn your back
Just givin’ to get something
Always wanting something back
When I get lonely and I need to be
Loved for who I am
Not what they want to see
Brothers and sisters
They’ve always been there for me
We have a connection
Home is where the heart should be
CHORUS
When I look back on
all the misery
And all the heartache that
they brought to me
I wouldn’t change it for another chance
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Eu tenho irmãos,
tenho algumas irmãs também
Stuck in the middle vou te contar
o que vou fazer
Vou dar o fora daqui,
Eu quero deixar este lugar
Então eu poderei esquecer
Todos os rostos famintos
Estou cansada de dividir tudo que ganhamos
Para ganhar atenção
Eu tenho sempre que ser uma palhaça
Eu quero ser diferente,
eu quero ser eu mesma
Mas papai disse: “Escute
Você sempre terá um lar”
VERSO:
Mantenha a família unida
Eles são lembranças da nossa história
Irmãos e irmãs, eles tem a chave
Para o seu coração e sua alma
Não se esqueça que sua família vale ouro
Eu fiquei famosa, mas ainda fico triste
Todo mundo é um estranho
A vida urbana pode te pegar
As pessoas conseguem ser tão frias
Nunca queira virar as costas
Dão para conseguir algo
Sempre querendo algo de volta
Quando eu me sinto sozinha e presico ser
Amada pelo que sou
E não pelo que querem que eu seja
Irmãos e irmãs
Tem sempre estado lá por mim
Nós temos uma conexão
Lar é onde o coração deveria estar
VERSO
Quando olho para trás
em toda aquela miséria
E toda dor que
eles trouxeram para mim
Eu não mudaria para ter outra chance

‘Cause blood is thicker than Pois o sangue vale mais que
any other circunstance qualquer outra coisa
Keep, keep it together forever Mantenha junta para sempre
Keep people together Mantenha as pessoas juntas
When I get lonely and I need to be
Loved for who I am
Not what they want to see
Brothers and sisters
They’ve always been there for me
We have a connection
Home is where the heart should be
When I look back on
all the misery
And all the heartache that
they brought to me
I wouldn’t change it for another chance
‘Cause blood is thicker than any circunstance

Quando eu me sinto sozinha e presico ser
Amada pelo que sou
E não pelo que querem que eu seja
Irmãos e irmãs
Tem sempre estado lá por mim
Nós temos uma conexão
Lar é onde o coração deveria estar
Quando olho para trás
em toda aquela miséria
E toda dor que
eles trouxeram para mim
Eu não mudaria para ter outra chance
Pois o sangue vale mais que qualquer coisa

CHORUS VERSO
Keep, keep it together Mantenha junta
Keep people together Mantenha as pessoas juntas
forever and ever para todo sempre
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SPANISH EYES
I know for sure
His heart is here with me
Though I wish him back
I know he cannot see
My hands trembling
I know he hears me sing
CHORUS:
I light this candle
And watch it throw
Tears on my pillow
And if there is a Christ
He’ll come tonight
To pray for Spanish eyes
And if I have nothing left to show
But tears on my pillow
What kind of life is this
If God exists
Then help me pray
For Spanish eyes
He had to fight like all the rest
In the barrio all the streets
Are paved with fear
I don’t understand
At least he was a man
CHORUS
How many lives will they have to take
How much heartache
How many suns will they have to burn
Spanish eyes
When will they ever learn
You were not the Maravilla
in our minds
We were proud to fight
But we cannot win this blind
Stand your arms against the wall
Who’s next in line to fall
CHORUS

OLHOS ESPANHÓIS
Eu tenho certeza
Que seu coração está aqui comigo
Embora deseje-o de volta
Sei que não pode ver
Minhas mãos tremendo
Sei que ele me escuta cantar
VERSO:
Acendo esta vela
E a veja jogar
Lágrimas no meu travesseiro
E se existe um Cristo
Ele virá hoje à noite
Para rezar pelos olhos espanhóis
E se eu não tiver nada para mostrar
A não ser lágrimas em meu travesseiro
Que tipo de vida é esta
Se Deus existe
Então me ajude a rezar
Pelos olhos espanhóis
Ele teve que lutar como todo o resto
No barrio todas as ruas
São asfaltadas com o medo
Eu não entendo
Pelo menos ele era um homem
VERSO
Quantas vidas eles terão de tirar?
Quanta dor no coração
Quantos sóis eles terão de queimar?
Olhos espanhóis
Quando é que eles vão aprender?
Você não era a maravilha
em que imaginávamos
Estávamos orgulhosos por lutar
Mas não podemos vencer esta decepção
Ponha as mãos contra a parede
Qual o próximo da fila a cair?
VERSO

Lágrimas de tristeza no me Lágrimas de tristeza no me
Dejan olvidarte nunca Dejan olvidarte nunca
How many lives will they have to take
How much heartache
How many suns will they have to burn
Spanish eyes. When will they ever learn
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Quantas vidas eles terão de tirar?
Quanta dor no coração
Quantos sóis eles terão de queimar?
Olhos espanhóis. Quando é que eles vão aprender?

For thou are the Kingdom
And the Power and the Glory
Forever and ever, Amen
Hail Mary, full of grace
The Lord is with thee
Blessed are thou amongst women
And blessed is the fruit of thy...

ATO DE CONTRIÇÃO
Tu és o reino
E o poder e a glória
Para todo sempre. Amén.
Ave Maria, cheia de graça
O Senhor é convosco
Bendito sói vos entre as mulheres
e bendito é fruto do teu....

Oh my God, I am heartily sorry
For having offended Thee
And I detest all my sins
Because of Thy just punishment
But most of all, because, my God
I have offended Thee, who are all good
And deserving of all my love
I firmly resolve
with the help of Thy grace
To confess my sins, to do penance
To amend my life and to avoid
he temptations of evil.

Oh Meu Deus, eu sinceramente me arrependo
Por ter Te ofendido
E eu detesto todos os meus pecados
Por causa das tuas punições
Mas principalmente, porque, meu Deus
Eu Te ofendi, que é só bondade
E merecedor de todo meu amor
Eu firmemente decidi
com a ajuda da Tua graça
Confessar meus pecados, a fazer penitência
A concertar minha vida e de evitar
As tentações do mal

Oh my God, I am heartily sorry
For having offended Thee
And I detest all my sins
Because of Thy just punishment
But most of all, because, my God
I have offended Thee, who are all good
Like I knew you would
And deserving of all my love
I reserve (4x)
I resolve
I have a reservation, I have a reservation!
What you do you mean
it’s not in the computer??!!

Oh Meu Deus, eu sinceramente me arrependo
Por ter Te ofendido
E detesto todos os meus pecados
Por causa das tuas punições
Mas principalmente, porque, Meu Deus
Eu te ofendi, que é só bondade
Como eu sabia que você seria
E merecedor de todo meu amor
Eu reservei(4x)
Eu decidi
Eu tenho uma reserva, eu tenho uma reserva
O que você quer dizer
Com “não está no computador”??!!
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