Some boys kiss me,
some boys hug me
I think they’re O.K.
If they don’t give me proper credit
I just walk away
They can beg and they can plead
But they can’t see the light, that’s right
‘Cause the boy with the cold hard cash
Is always Mister Right

Alguns rapazes me beijam,
alguns me abraçam
Acho que eles são ok
Se não me dão o devido reconhecimento
Simplesmente vou embora
Eles podem suplicar e podem implorar
Mas não conseguem compreender, está certo
Pois o rapaz com a grana de verdade
É sempre o homem certo

‘Cause we’re living
in a material world
And I am a material girl
You know that we are
Living in a material world
And I am a material girl

Pois estamos vivendo
num mundo materialista
E eu sou uma garota materialista
Você sabe que estamos
Vivendo num mundo materialista
E eu sou uma garota materialista

Some boys romance,
some boys slow dance
That’s all right with me
If they can’t raise
my interest
Then I have to let them be

Alguns rapazes romantizam,
alguns dançam devagar
Tudo certo para mim
Se eles não conseguem despertar
meu interesse
Então tenho que deixá-los em paz

Some boys try and some boys lie but
I don’t let them play (no way)
Only boys that save
their pennies
Make my rainy day
‘Cause they are living
in a material world
And I am a material girl
You know that we are
Living in a material world
And I am a material girl

Escrito por Peter Brown & Robert Rans
Produzido por Nile Rodgers

MATERIAL GIRL GAROTA MATERIALISTA

Alguns rapazes tentam e alguns mentem mas
Não deixo eles brincarem (de jeito nenhum)
Somente os rapazes que poupam
seus centavos
Garantem meus dias mais difíceis
Pois eles estão vivendo
em um mundo materialista
E eu sou uma garota materialista
Você sabe que estamos
Vivendo num mundo materialista
E eu sou materialista

Living in a material world (material) Vivendo num mundo materialista (materialista)
Living in a material world Vivendo num mundo materialista
Boys may come and boys may go
And that’s all right you see
Experience has made me rich
And now they’re after me

Rapazes podem chegar e podem ir
E está tudo bem, você entende
A experiência me enriqueceu
E agora eles estão atrás de mim

‘Cause everybody’s living Pois todo mundo está vivendo
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in a material world
And I am a material girl
You know that we are
Living in a material world
And I am a material girl

num mundo materialista
E eu sou uma garota materialista
Você sabe que estamos
Vivendo num mundo materialista
E eu sou uma garota materialista

A material, a material, materialista, materialista,
a material world Um mundo materialista
Living in a material world (material) Vivendo num mundo materialista (materialista)
Living in a material world Vivendo num mundo materialista
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Why am I standing on a cloud
Every time you’re around
And my sadness disappears
Every time you are near
You must be an angel
I can see it in your eyes
Full of wonder and surprise
And just now I realize
CHORUS:
Oooh you’re an angel (2x)
Oooh you’re an angel in disguise
I can see it in your eyes
Walking down a crowded avenue
Other faces seem like nothing next to you
And I can’t hear
the traffic rushing by
Just the pounding of my heart
And that’s why
You must be an angel
I can see it in your eyes
Full of wonder and surprise
And just now I realize

Porque fico numa nuvem?
Cada vez você está por perto
E minha tristeza desaparece
Toda vez que você está por perto
Você deve ser um anjo
Eu consigo ver isso nos seus olhos
Cheios de maravilha e surpresa
E só agora eu percebo
VERSO:
Ooh você é um anjo (2x)
Oooh você é um anjo disfarçado
Posso ver isso nos seus olhos

Escrito por Madonna & Steve Bray
Produzido por Nile Rodgers

ANGEL ANJO

Caminhando em uma avenida movimentada
Outros rostos parecem nada perto de você
E eu não consigo escutar
o tráfico fluir apressado
Apenas a batida do meu coração
E é por isso que
Você deve ser um anjo
Posso ver nos seus olhos
Cheios de maravilha e surpresa
E só agora percebo

CHORUS VERSO
You’re an angel (2x) Você é um anjo (2x)
Baby, you’re an angel Baby, você é um anjo
You must be an angel Você deve ser um anjo
Now I believe that
dreams come true
‘Cause you came when I wished for you
This just can’t be coincidence
The only way that this makes sense is that
CHORUS
You’re an angel (2x)
Baby, you’re an angel
You must be an angel, baby
Clouds just disappear

Agora eu acredito que
os sonhos se tornam reais
Pois você veio quando eu desejei por você
Não pode ser apenas coincidência
A única maneira disso fazer sentido é
VERSO
Você é um anjo (2x)
Baby, você é um anjo
Você deve ser um anjo
As nuvens desaparecem
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Escrito por Billy Steinberg & Tom Kelly
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LIKE A VIRGIN COMO UMA VIRGEM
I made it through the wilderness
Somehow I made it through
Didn’t know how lost
I was until I found you
I was beat, incomplete
I’d been had,
I was sad and blue
But you made me feel
Yeah you made me feel shiny and new
Like a virgin
Touched for the very first time
Like a virgin
When your heart beats next to mine
Goona give you all my love, boy
My fear is fading fast
Been saving it all for you
‘Cause only love can last
You’re so fine and you’re mine
Make me strong
Yeah you make me bold
Oh your love thawed out
Yeah your love thawed out
What was scared and cold
CHORUS:
Like a virgin
Touched for the very first time
Like a virgin
With your heartbeat next to mine
You’re so fine and you’re mine
I’ll be yours ‘till the end of time
‘Cause you made me feel
Yeah you made me feel
I’ve nothing to hide
CHORUS
Like a virgin, ooh ooh,
like a virgin
Feels so good inside
When you hold me and your heart beats
And you love me

Eu consegui atravessar a vastidão selvagem
De alguma forma eu consegui chegar
Não sabia quão perdida
eu estava até que te encontrei
Eu estava derrotada, incompleta
Eu tinha sido usada,
eu estava triste e angustiada
Mas você me fez sentir
Yeah você me fez sentir novinha em folha
Como uma virgem
Tocada pela primeira vez
Como uma virgem
Quando seu coração bate junto ao meu
Vou te dar todo meu amor , garoto
Meu medo está desaparecendo rapidamente
Estive guardando para você
Pois só o amor pode durar
Você é tão legal e é meu
Me faz sentir forte
Yeah você me faz ficar audaciosa
Oh seu amor tirou de mim
Yeah seu amor tirou de mim
O que era medo e frio
VERSO:
Como uma virgem
Tocada pela primeira vez
Como uma virgem
Com a batida do seu coração junto à minha
Você é tão legal e é meu
Eu serei sua até o fim do mundo
Pois você me faz sentir
Yeah você me faz sentir
Eu não tenho nada para esconder
VERSO
Como uma virgem, ooh ooh,
como uma virgem
Me sinto tão bem por dentro
Quando vocême abraça e seu coração bate
E você me ama

Oh, oh oh oh oh oh oh! Ooooh, Baby Oh, oh oh oh oh oh oh! Ooooh, Baby
Can’t you hear my heart beat Você pode escutar meu coração bate
For the very first time? Pela primeira vez?
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Hurry up, I just can’t wait
I gotta do it now
I can’t be late
I know I’m not afraid
I gotta get out the door
If I don’t do it now I won’t get anymore

MUITAS VEZES
Ande logo, não posso esperar
Eu tenho que fazer isso agora
Não posso estar atrasada
Sei que não estou com medo
Eu tenho que sair agora
Se eu não fizer agora, não farei nunca mais

You try to criticize my drive
If I lose, I don’t feel paralyzed
It’s not the game, it’s how you play
And if I fall I get up again now

Você tenta criticar meu jeito
Se eu perco, não fico parada
Não é “O” jogo, é “como” se joga
E se eu cair eu me levantarei novamente

I get up again, over and over (4X)

Me levantarei muitas e muitas vezes (4X)

Got past my first mistake
I’ll only give as much as I can take
You’re never gonna see me standin’ still
I’m never gonna stop ‘till I get my fill
It doesn’t matter who you are
It’s what you do that takes you far
And if at first you don’t succeed
Here’s some advice that
you should heed

deixei para traz meus primeiros erros
Eu só darei o tanto que eu conseguir ter
Você nunca vai me ver parada
Nunca vou parar até ter terminado
Não importa quem você é
É o que você faz que te leva longe
E se no começo você não tiver sucesso
Aqui está um conselho que
você deveria seguir

You get up again, over and over (4X)

Você se levantará muitas e muitas vezes (4X)

(1): I’m not afraid to say
I hear a different beat, oh
And I’ll go out in the street, yeah
And I will shout it again from the highest mountain
Hurry up, hurry up (3x)

(1): Não tenho medo de dizer
Que escuto um som diferente, oh
E eu sairei nas ruas, yeah
E gritarei novamente da mais alta montanha
Ande logo, ande logo (3x)

Hurry up, I just can’t wait
I gotta do it now
I can’t be late
I know I’m not afraid
I gotta get out the door
If I don’t do it now I won’t get anymore

Ande logo, não posso esperar
Eu tenho que fazer isso agora
Não posso estar atrasada
Sei que não estou com medo
Eu tenho que sair agora
Se eu não fizer agora, não farei nunca mais

You try to criticize my drive
If I lose, I don’t feel paralyzed
It’s not the game, it’s how you play
And if I fall I get up again now

Você tenta criticar meu jeito
Se eu perco, não fico parada
Não é “O” jogo, é “como” se joga
E se eu cair eu me levantarei novamente

I get up again over and over (4X)

Me levantarei muitas e muitas vezes (4X)

Repeat (1)

Escrito por Madonna & Steve Bray
Produzido por Nile Rodgers

OVER AND OVER

Repete (1)

shout it, shout it, shout it, shout it grite, grite, grite, grite
Over and over. Muitas e muitas vezes,
I get up again over and over Me levantarei muitas e muitas vezes
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Escrito por Miles Gregory
Produzido por Nile Rodgers

LOVE DON’T LIVE HERE ANYMORE
CHORUS:
You abandoned me
Love don’t live here anymore
Just a vacancy
Love don’t live here anymore
When you lived inside of me
There was nothing I could conceive
That you wouldn’t do for me
Troubles seemed so far away
You changed that right away, baby
CHORUS
Love don’t live here anymore
Just emptiness and memories
Of what we had before
You went away
Found another place to stay, another home
CHORUS
In the windmills of my eyes
Everyone can see
the loneliness inside me
Why’d ya have to go away
Don’t you know I miss you so
And I need your love
CHORUS
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O AMOR NÃO VIVE MAIS AQUI
VERSO:
Você me abandonou
O amor não vive mais aqui
Apenas um espaço em branco
O amor não vive mais aqui
Quando você vivia dentro de mim
Não havia nada que eu pudesse conceber
Que você não faria por mim
Os problemas pareciam tão distantes
Você mudou isso rapidamente, baby
VERSO
O amor não vive mais aqui
Apenas o vazio e as memórias
Do que nós tínhamos antes
Você foi embora
Achou outro lugar para ficar, outro lar
VERSO
Bem fundo nos meus olhos
Todo mundo pode ver
a solidão dentro de mim
Por que você teve que ir embora?
Não sabia que eu sinto tanta a sua falta
E que preciso do seu amor
VERSO

You’ve got style that’s what
all the girls say
Satin sheets and luxuries so fine
All your suits are custom made in London
But I’ve got something that
you’ll really like
CHORUS:
Gonna dress you up in my love
All over, all over
Gonna dress you up in my love
All over your body
Feel the silky touch of my caresses
They will keep you looking so brand new
Let me cover you
with velvet kisses
I’ll create a look that’s
made for you

Você tem estilo, é o que
todas as garotas dizem
Lençóis de cetim e luxúrias tão preciosas
Todos os seus ternos são feitos em Londres
Mas eu tenho algo que
você realmente vai adorar
VERSO:
Vou te vestir inteiro com meu amor
De ponta a ponta, de ponta a ponta
Vou te vestir inteiro com meu amor
Cobrindo o seu corpo inteiro
Sinta o toque de seda das minhas carícias
Elas manterão você novinho em folha
Deixe me cobrir você
com meus beijos de veludo
Eu vou criar um visual
feito especialmente para você

Escrito por Peggy Stanziale & Andrea LaRusso
Produzido por Nile Rodgers

DRESS YOU UP TE VESTIR

CHORUS VERSO
Gonna dress you up in my love,
in my love
All over your body,
all over your body
In my love, all over,
all over
From your head down to your toes
Gonna dress you up in my love
Gonna dress you up in my love
All over, all over
Dress you up in my love
Gonna dress you up in my love,
in my love
All over your body, all over your body
Oh yeah, I love you, boy
Gonna dress you up in my love
All over your body, all over, all over
From your head down to your toes
Gonna dress you up in my love
Gonna dress you up in my love
All over your body
Dress you up in my love
Gonna dress you up in my love,
in my love
All over, all over

Vou te vestir inteiro com meu amor,
com meu amor
Cobrindo todo o seu corpo,
cobrindo todo o seu corpo
Com o meu amor, de ponta a ponta,
de ponta a ponta
Da sua cabeça aos seus pés
Vou te vestir inteiro com meu amor
Vou te vestir inteiro com meu amor
De ponta a ponta, de ponta a ponta
Vestir você todo com meu amor
Vestir você todo com meu amor,
com meu amor
O seu corpo inteiro, o seu corpo inteiro
Oh yeah, eu te amo, garoto
Vou te vestir inteiro com meu amor
Todo o seu corpo, de ponta a ponta
Da cabeça aos pés
Vou te vestir inteiro com meu amor
Vou te vestir inteiro com meu amor
Todo o seu corpo
Vestir você com meu amor
Vou te vestir inteiro com meu amor,
com meu amor
de ponta a ponta, de ponta a ponta
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Oh yeah, love you, boy
Gonna dress you up in my love
All over your body
Gonna dress you up in my love
All over, all over
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Oh yeah, te amo, garoto
Vou te vestir inteiro com meu amor
Todo o seu corpo
Vou te vestir inteiro com meu amor
De ponta a ponta

Shoo bee doo bee doo ooh la la
When I look in your eyes
Baby, here’s what I see
I see so much confusion
and it’s killing me (repeat)
Well I can’t take it anymore, baby
Why don’t you dry your eyes,
try and realize
Love can open any door
and maybe
If trust in me
I can make you see
CHORUS:
Shoo bee doo bee doo ooh la la
Come to me baby
Shoo bee doo bee doo ooh la la
Don’t say maybe
Shoo bee doo bee doo ooh la la
Come to me baby
Shoo bee doo bee doo ooh la la
I can see you’ve been hurt before
But don’t compare them to me
‘Cause I can give so much more
You know you’re all I see
Well I can make it on my own, baby
But I’d rather share all the love that’s there
I don’t want to be alone and maybe
You will see the light
Baby, spend the night
CHORUS
Come here baby
I can’t take it anymore, baby
Why don’t you dry your eyes,
try and realize
Love can open any door
and maybe
If trust in me,
I can make you see
Shoo bee doo bee doo
Shoo bee doo bee doo baby
CHORUS

SHOO BEE DOO
Shoo bee doo bee doo ooh la la
Quando eu olho nos seus olhos
Baby, isto é o que eu vejo
Eu vejo tanta confusão
e isto está me matando (repete)
Bem, eu não posso agüentar mais, baby
Por que você não enxuga seus olhos,
tente e compreenda
Que o amor pode abrir qualquer porta
e talvez
Se você confiar em mim,
eu poderei fazer você enxergar

Escrito por Madonna
Produzido por Nile Rodgers

SHOO BEE DOO

VERSO:
Shoo bee doo bee doo ooh la la
Venha até mim, baby
Shoo bee doo bee doo ooh la la
Não diga talvez
Shoo bee doo bee doo ooh la la
Venha até mim, baby
Shoo bee doo bee doo ooh la la
Eu posso ver que você foi magoado antes
Mas não as compare comigo
Pois eu posso te dar muito mais
Você sabe que você é tudo que vejo
Bem eu posso fazer sozinha, baby
Mas eu prefiro dividir todo o amor aqui dentro
Não quero ficar só e talvez
Você vai ver a luz
Baby, fica esta noite
VERSO
Venha aqui baby
Bem, eu não posso agüentar mais, baby
Por que você não enxuga seus olhos,
tente e compreenda
Que o amor pode abrir qualquer porta
e talvez
Se você confiar em mim,
eu poderei fazer você enxergar
Shoo bee doo bee doo
Shoo bee doo bee doo baby
VERSO

Come to me baby Venha até mim baby
Pretty darling don’t say maybe Querido, não diga talvez
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PRETENDER
He’s a pretender
He knows just what to say
He’s a pretender
Yeah you meet him every day
He’s a pretender,
like the fish that got away
He’s a pretender,
why’d I fall in love
It was so strange
The way he held my hand
I wanted more
Than just a one night stand
He had a way of making me believe
That he was mine
And that he’d never leave
CHORUS:
I know that I should take
My friends’ advice
‘Cause if it happens once
You know
it happens twice
If there’s a change
Then I know I’ve got to try
I’ll make him dance with me
I’ll make him tell me why

MENTIROSO
Ele é um mentiroso
Sabe exatamente o que dizer
Ele é um mentiroso
Yeah, você o encontra todos os dias
Ele é um mentiroso,
como peixe que escapuliu
Ele é um mentiroso,
porque eu me apaixonaria
Era tão estranho
O modo como ele segurava minha mão
Eu queria mais
Do que apenas ficar uma noite
Ele tinha um jeito de me fazer acreditar
Que ele era meu
E que nunca iria embora
VERSO:
Eu sei que deveria ter seguido
Os conselhos dos meus amigos
Pois se acontece uma vez
Você sabe que
vai acabar acontecendo de novo
Se houver alguma chance
Então eu sei que tenho que tentar
Eu farei com que ele dance comigo
Farei ele dizer o porquê

He’s a pretender, he´s a pretender Ele é um mentiroso, um mentiroso
I’m not afraid to fall a hundred times
And I’ll believe in all
your silly lies
I’d like to think that
I could change your mind
Don’t say that I am blind
I know all about your kind
He’s a pretender, you meet him every day
He’s a pretender,
like the fish that got away
He’s a pretender,
why’d I fall in love
I like the way
he moved across the floor
And when he danced with me
I know he wanted more
But in the dark things happen
much too fast
I should’ve stopped him
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Não tenho medo de cair centenas de vezes
E eu acreditarei em todas
as suas desculpas fajutas
Gostaria de pensar que
eu poderia mudar sua cabeça
Não diga que estou cega
Eu sei tudo sobre os caras do seu tipo
Ele é um mentiroso, você encontra todo dia
Ele é um mentiroso,
como o peixe que escapuliu
Ele é um mentioros,
porque eu me apaixonaria
Gosto do jeito que ele
se mexe na pista de dança
E quando ele dançou comigo
Eu sabia que queria mais do que aquilo
Mas no escuro as coisas acontecem
bem rápido
Eu deveria ter impedido-o

Then I knew it wouldn’t last
CHORUS
I’m not afraid to fall a hundred times
And I’ll believe in all your
silly lies
I’d like to think that
I could change your mind
Don’t say that I am blind
You lie, you lie, you lie
I know all about you´re kind
He´s a pretender, he´s a pretender
He’s a pretender, you meet him every day
He’s a pretender,
like the fish that got away
He’s a pretender,
why’d I fall in love

Eu sabia que não iria durar
VERSO
Não tenho medo de cair centenas de vezes
E eu acreditarei em todas as suas
desculpas fajutas
Gostaria de pensar que
eu poderia mudar sua cabeça
Não diga que estou cega
Você mentiu, mentiu, mentiu, mentiu
Eu sei tudo sobre os caras do seu tipo
Ele é um mentiroso, mentiroso
Ele é um mentiroso, você encontra todo dia
Ele é um mentiroso,
como o peixe que escapuliu
Ele é um mentiroso,
porque eu me apaixonaria
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STAY FIQUE
You, you make my life much brighter
You’re always on my mind
You, you make my load much lighter
True love is hard to find
Sometimes I feel I have to get away
I change my mind
when I look in your eyes
And when those clouds come in
And try to darken our days
I’ll always want you to stay
CHORUS:
Stay darling
Stay, stay darling
You saw through my lies
and deceptions
Yeah I was losing my way
You, you gave my life some direction
And now I’m ready to say
I know there’s bound
To be some hard times ahead
I’d be a fool to believe
But, if you go
I’d rather think of dying instead
I never want you to leave
CHORUS
When you walked out my door
I knew you’d be back for more
Let’s leave the past behind
True love is so hard to find
Don’t be afraid
It’s gonna be all right
‘Cause I know that
I can make you love me
Love me love me love me
When you walked out my door
I knew you’d be back for more
Let’s leave the past behind
True love is so hard to find
I’ll always want you to stay
CHORUS
And then we can
scoop (3x) scodolybe bop
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Você, você fez minha vida mais brilhante
Você está sempre na minha cabeça
Você, você fez minha carga mais leve
Amor verdadeiro é difícil de achar
Às vezes eu sinto que eu devo ir embora
Eu mudo de idéia
quando olho nos seus olhos
E quando aquelas nuvens vêm
E tentam escurecer nossos dias
Eu sempre vou querer que você fique
VERSO:
Fique querido,
Fique, fique querido
Você viu através de minhas mentiras
e decepções
Que eu estava perdendo o meu jeito
Você, você deu a minha vida uma direção
E agora estou pronta para dizer
Eu sei que tem lutado
Para estar por cima nos tempos difíceis
Eu seria uma tola por acreditar
Mas, se você for,
eu prefiro pensar em morrer ao invés
Eu nunca quis que você fosse embora
VERSO
Quando você foi embora por aquela porta
Eu sabia que você voltaria para mais
Vamos deixar o passado para trás
O amor de verdade é tão difícil de encontrar
Não tenha medo
Vai ficar tudo bem
Pois eu sei que
Posso fazer você me amar
Me amar, me amar, me amar
Quando você foi embora por aquela porta
Eu sabia que você voltaria para mais
Vamos deixar o passado para trás
O amor de verdade é tão difícil de encontrar
Eu sempre quis que você ficasse
VERSO
E então nós podemos
Scoop (3x) scodolybe bop

I want you to stay Eu quero que você fique
Stay darling Fique querido
Stay, stay darling Fique, fique querido
You know you’ve got to stay
I think about you night and day
You know you’ve got to stay
I can make you love me
Love me, love me, love me...

Você sabe que você tem que ficar
Eu penso em você de noite e de dia
Você sabe que você tem que ficar
Eu posso fazer você me amar
Me amar, me amar, me amar
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INTO THE GROOVE PRA DENTRO DO RITMO
And you can dance for inspiration E você pode dançar por inspiração
Come on, I´m waiting Vamos lá, estou esperando
CHORUS:
Get into the groove, boy
You’ve got to prove your love to me
Yeah Get up on your feet, yeah,
step to the beat
Boy, what will it be?
Music can be such a revelation
Dancing around you feel the sweet sensation
We might be lovers
if the rhythm’s right
I hope this feeling
never ends tonight
Only when I’m dancing can I feel this free
At night I lock the doors and
no one else can see
I’m tired of dancing here
all by myself
Tonight I wanna dance with someone else
CHORUS

VERSO:
Entre no ritmo, garoto
Você tem que provar o seu amor por mim
Yeah, Ponha-se de pé, yeah
dê um passo no ritmo
Garoto, o que vai ser?
A música pode ser tamanha revelação
Dançando você sente a doce sensação
Nós podemos ser amantes
se o ritmo estiver certo
Eu espero que este sentimento
nunca termine hoje a noite
Só quando estou dançando eu me sinto livre
Á noite eu tranco a porta e
ninguém pode me ver
Estou cansada de ficar dançando aqui
sozinha
Esta noite eu quero dançar com outra pessoa
VERSO

Gonna get to know you
in a special way
This doesn’t happen to me everyday
Don’t try to hide it, love wears no disguise
I see the fire burning
in you eyes

Eu vou ter que te conhecer
de uma forma especial
Isto não acontece comigo todos os dias
Não tente esconder, o amor não usa disfarce
Eu vejo o fogo queimando
dentro dos seus olhos

Only when I’m dancing can I feel this free
At night I lock the doors,
and no one else can see
I’m tired of dancing here
all by myself
Tonight I wanna dance with someone else

Só quando estou dançando eu me sinto livre
Á noite eu tranco a porta
e ninguém pode me ver
Estou cansada de ficar dançando aqui
sozinha
Esta noite eu quero dançar com outra pessoa

CHORUS
Yeah, live out your fantasy here with me
Just let the music set you free
Touch my body and move in time
Now I know you’re mine, you´ve got to
CHORUS

VERSO
Yeah, viva sua fantasia aqui comigo
É só deixar a música te libertar
Toque meu corpo e mexe na hora certa
Agora eu sei que você é meu, você tem que
VERSO

Only when I’m dancing can I feel this free Só quando estou dançando eu me sinto livre
At night I lock the doors, Á noite eu tranco a porta
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and noone else can see
I’m tired of dancing here
all by myself
Tonight I wanna dance with someone else
live out your fantasy here with me
Just let the music set you free
Touch my body and move in time
Now I know you’re mine

e ninguém pode me ver
Estou cansada de ficar dançando aqui
sozinha
Esta noite eu quero dançar com outra pessoa
Viva sua fantasia aqui comigo
É só deixar a música te libertar
Toque meu corpo e mexe na hora certa
Agora eu sei que você é meu

Now I know you’re mine (4x), Agora eu sei que você é meu (4x),
you’ve got to você tem que
CHORUS

VERSO
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