You must be my lucky star
‘Cause you shine on me
wherever you are
I just think of you and I start to glow
And I need your light and baby you know
CHORUS:
Starlight, starbright
First star I see tonight
Starlight, starbright
Make everything all right
Starlight, starbright
First star I see tonight
Starlight, starbright, yeah
You must be my lucky star
‘Cause you make the darkness seem so far
And when I’m lost
you’ll be my guide
I just turn around and you by my side
CHORUS
Come on
Shine your heavenly body
tonight
‘Cause I know you’re gonna make
Everything all right

ESTRELA DA SORTE
Você deve ser minha estrela da sorte
Pois você brilha sobre me
aonde quer que esteja
É só pensar em você e começo a me iluminar
E eu preciso da sua luz e, baby, você sabe...
VERSO:
Luz estrelar, brilho estrelar
Primeira estrela que vejo hoje
Luz estrelar, brilho estrelar
Faça tudo dar certo
Luz estrelar, brilho estrelar
Primeira estrela que vejo hoje
luz estrelar, brilho estrelar, yeah

Escrito pot Madonna
Produzido por Reggie Lucas

LUCKY STAR

Você deve ser minha estrela da sorte
Pois você faz a escuridão parecer tão longe
E quando eu estiver perdida
você será meu guia
É só me virar e você está ao meu lado
VERSO
Vamos lá
Ponha seu corpo celestial para brilhar
esta noite
Pois sei que você vai fazer
Tudo dar certo

You may be my lucky star Talvez você seja minha estrela da sorte
But I’m the luckiest by far Mas eu sou a mais sortuda de longe
CHORUS

VERSO

Come on
Shine your heavenly body
tonight
‘Cause I know you’re gonna make
Everything all right

Vamos lá
Ponha seu corpo celestial para brilhar
esta noite
Pois sei que você vai fazer
Tudo dar certo

You may be my lucky star
I’m the luckiest by far (2x)
Whatcha doing , baby?, You know
I’m the luckiest by far

Talvez você seja minha estrela da sorte
Eu sou a mais sortuda de longe (2x)
O que você está fazendo baby? Você sabe
Eu sou a mais sortuda de longe
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CHORUS
Starlight, starbright
You make every thing all right
What you do to me, baby
You’ve got to stay by my side tonight
Star light, star bright (4x)
Starlight, star bright, baby
Starlight star bright
Stay by my side tonight
What you do to me baby
What you do, what you do to me baby
Stay by my side tonight
You may be my lucky star
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VERSO
Luz estrelar, brilho estrelar
Você fará tudo dar certo
O que você faz para mim baby
você tem que ficar do meu lado esta noite
Luz estrelar, brilho estrelar (4x)
Luz estrelar, brilho estrelar, baby
Luz estrelar, brilho estrelar
Fique do meu lado esta noite
O que você faz para mim
o que, o que você faz para mim baby
Fique do meu lado esta noite
Você deve ser minha estrela da sorte

Something in the way
You love me won’t let me be
I don’t want to be your prisoner
So baby won’t you set me free
Stop playing with my heart
Finish what you star
When you make my love come down
If you want me let me know
Baby let it show
Honey don’t you fool around

LIMITE
Algo no seu jeito
De me amar não me deixa em paz
Não quero ser sua prisioneira
Então baby, você não vai me libertar?
Pare de brincar com meu coração
Termine o que começou
Quando fizer meu amor baixar
Se você me quiser deixe-me saber
Baby, deixe transparecer
Querido, não me faça de boba

Escrito e Produzido por Reggie Lucas

BORDERLINE

Just try to understand Tente apenas entender
I’ve given all I can Eu tenho dado tudo que posso
‘Cause you got the best of me Pois você tem o melhor de mim
CHORUS:
Borderline
Feels like I’m going to lose my mind
You just keep on pushing my love
Over the borderline
(2x)

VERSO:
Limite
Sinto que estou perdendo a cabeça
Você só fica empurrando meu amor
Além do limite
(2x)

Keep on pushing me baby
Don’t you know you drive me crazy
You just keep on pushing my love
Over the borderline

Fica me empurrando baby
Não sabe que você me deixa louca
Você só fica empurrando meu amor
Além do limite

Something in your eyes
Is makin’ such a fool of me
When you hold me in your arms
You love me till
I just can’t see
But then you let me down
When I look around
Baby
you just can’t be found
Stop driving me away, I just wanna stay
But there’s something I’ve just got to say

Algo no seus olhos
Está me deixando confusa
Quando você me segura nos seus braços
E me ama até
eu não conseguir entender mais
Mas depois você me deixa
Quando olho em volta
Baby,
você simplesmente não pode ser encontrado
Pare de me afastar de você, só quero ficar
Mas eu preciso dizer algo

Just try to understand Tente apenas entender
I’ve given all I can, Eu tenho dado tudo que posso
‘Cause you got the best of me Pois você tem o melhor de mim
CHORUS VERSO
Keep on pushing me baby
Don’t you know you drive me crazy
You just keep on pushing my love
Over the borderline

Fica me empurrando baby
Não sabe que você me deixa louca
Você só fica empurrando meu amor
Além do limite

Look what your love has done to me Olha só o que o seu amor tem feito comigo
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Come on baby set me free
You just keep on pushing my love
Over the borderline
You cause me so much pain
I think I’m going insane
What does it take to make you see
You just keep on pushing my love
Over the borderline
Keep pushing me (2x)
Keep pushing my love
Come on baby come on darling, yeah
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Vamos lá baby, me liberte
Você só fica empurrando meu amor
Além do limite
Você me causou tanta dor
Acho que estou ficando doida
o que você precisa para entender?
Você só fica empurrando meu amor
Além do limite
Me empurrando (2x)
Me empurrando além do limite
Vamos lá, baby, vamos lá querido, yeah

Don’t put me off ‘cause I’m on fire
And I can’t quench my desire
Don’t you know that
I’m burning up for your love
You’re not convinced that that is enough
I put myself in this position
And I deserve the imposition
But you don’t even know I’m alive
And this pounding in
my heart just won’t die
I’m burning up....

Não me iluda, pois estou pegando fogo
E eu não consigo matar meu desejo
Você não sabe que
Eu estou ardendo pelo seu amor
Não está convencido que isto é o bastante
Eu me coloco nesta posição
E mereço a imposição
Mas você nem sabe que estou viva
E esta pulsação no
meu coração não vai acabar
Estou ardendo...

Escrito por Madonna
Produzido por Reggie Lucas

BURNING UP ARDENDO

CHORUS: VERSO:
I’m burning up ,burning up for your love Estou ardendo, ardendo pelo seu amor
For your love Pelo seu amor
You’re always closing your door
Well, that only makes me want you more
And day and night I cry for your love
You’re not convinced that
that is enough
To justify my wanting you
Now tell me what you want me to do
I’m not blind and I know
That you want to want me
But you can’t let go, come on let go...

Você está sempre fechando sua porta
Bem, isto só me faz te querer mais
E dia e noite eu choro pelo seu amor
Você não está convencido de que isto
é o bastante
Para justificar meu desejo por você
Agora me conte o que você quer que eu faça
Eu não sou cega e eu sei
Que você quer me querer
Mas não se solta, vamos lá se solte

CHORUS VERSO
Do you wanna see me down on my knees
Or bending over backwards
Now would you be pleased
Unlike the others I’d do anything
I’m not the same I have not shame
I’m on fire, come on let go
CHORUS
You know you got me burning up baby
Burning up for your love...

Você quer me ver ajoelhada?
Ou me curvar
Agora você estaria satisfeito
Ao contrário das outras eu faria tudo
Eu não sou igual eu não tenho vergonha
Estou em chamas, vamos lá se solte
VERSO
Você sabe que me tem ardendo baby
Ardendo pelo seu amor...
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I KNOW IT EU SEI DISSO
I don’t know why I thought that
I could make you happy
These tears I cry for you
Are so hopeless, yeah
I don’t know why I thought that
We were going somewhere
But you grabbed your coat
And you were out the door
And now I know you don’t care

Eu não sei por que eu pensei que
Eu podia fazê-lo feliz
Estas lágrimas que choro por você
São de desesperança, yeah
Eu não sei por que eu pensei que
Nós estávamos indo à algum lugar
E você agarrou seu casaco
E foi indo embora
E agora eu sei que você não se importa

CHORUS:
I know you’re gonna take
your love and run
I know you think I’m the foolish one
I know you’re gonna turn around
And say goodbye

VERSO:
Eu sei que você vai pegar
seu amor e ir embora
Eu sei que você pensa que eu sou uma tola
Eu sei que você vai virar
E dizer adeus

I used to think you were
My pretty angel comin’ down
Well now you’ve just
proven me wrong, yeah
What about the letters we have written
All the things we’ve said and done
I’ll just stand here
While you count the battles
you have won

Eu costumava a penas que você era
Meu querido anjo vindo do céu
Bem, agora você tem apenas
me provado o contrário, yeah
E quanto as cartas que você me escreveu
Todas as coisas que nós dissemos e fizemos
E eu ficarei parada aqui
Enquanto você conta as batalhas que
você ganhou

CHORUS
I know it,
but I’m not gonna cry for you
‘Cause that’s what you want me to do
No I’m not gonna cry for
you anymore
CHORUS

VERSO
Eu sei disso,
mas eu não vou mais chorar por você
Porque é o que você quer que eu faça
Não, não vou chorar mais por você,
nunca mais
VERSO

I know it
Take your love and run from me
Is this the way love’s supposed to be
You don’t think that I can’t see
But you can’t fool me

Eu sei disso
Pegue seu amor e fuja de mim
É este o jeito que o amor suponha ser
Você pensa que não consigo entender
Mas você não pode me fazer de boba

‘Cause I’m not gonna cry for you
‘Cause that’s what you want me to do
No I’m not gonna cry for you
anymore

eu não vou mais chorar por você
Porque é o que você quer que eu faça
Não, não vou chorar mais por você,
nunca mais

CHORUS
I know it
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VERSO
Eu sei disso

Holiday, celebrate (2x) Feriado, comemore (2x)
If we took a holiday
Took some time to celebrate
Just one day out of life, it would be
It would be so nice

Se nós tirássemos uma folga
Tirássemos um dia para comemorar
Só um dia da vida, seria
Seria tão legal

Everybody spread the word
We’re gonna have a celebration
All across the world in every nation
It’s time for the good times
Forget about the bad times oh yeah
One day to come together
To release the pressure
We need a holiday

Todo mundo espalhando a notícia
Nós vamos fazer uma comemoração
Pelo mundo inteiro em todas as nações
É hora dos bons momentos
Esqueça os mals momentos oh yeah
Um dia para nos unirmos
Para aliviar a pressão
Nós precisamos de uma folga

If we took a holiday
Took some time to celebrate
come on, let’s celebrate
Just one day out of life, holiday
It would be, it would be so nice
If we took a holiday oh yeah oh yeah
Took some time to celebrate
Come on, let’s celebrate
Just one day out of life
(Just one day out of life)
It would be, It would be so nice
You can turn this world around
And bring back all of those happy days
Put your trouble down
It’s time to celebrate
Let love shine and we will find
A way to come together
And make things better
We need a holiday
If we took a holiday
Took some time to celebrate
Come on, let’s celebrate
Just one day out of life
(Just one day out of life)
It would be, it would be so nice
Oh yeah, oh yeah
Come on let’s celebrate
We have got to get together

Escrito por Curtis Hudson & Lisa Stevens
Produzido por Reggie Lucas

HOLIDAY FERIADO

Se nós tirássemos uma folga
Tirássemos um dia para comemorar
Vamos lá, vamos comemorar
Só um dia da vida, feriado
Seria, seria tão legal
Se tirássemos uma folga oh yeah oh yeah
Tirássemos um dia para comemorar
Vamos lá, vamos comemorar
Só um dia na vida
(Só um dia na vida)
Seria, seria tão legal
Você pode mudar este mundo
E trazer de voltas aqueles dias felizes
Acabe com seus problemas
É hora de comemorar
Deixe o amor brilhar e encontraremos
Um jeito de nos unirmos
E fazer as coisas melhor
Precisamos de uma folga
Se nós tirássemos uma folga
Tirássemos um dia para comemorar
Vamos lá, vamos comemorar
Só um dia da vida
(só um dia da vida)
Seria, seria tão legal
Oh yeah, oh yeah
Vamos lá, vamos comemorar
Nós precisamos nos unir

Holiday, celebrate (2x) Feriado, comemore (2x)
If we took a holiday oh yeah, oh yeah Se tirássemos um feriado oh yeah oh yeah
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Took some time to celebrate
Come on, let’s celebrate
Just one day out of life, holiday
It would be, it would be so nice

Tirássemos um dia para comemorar
Vamos lá, vamos comemorar
Apenas um dia na nossa vida, feriado
Seria, seria tão legal

Holiday, oh yeah, oh yeah, celebrate
Come on let’s celebrate
Holiday, just one day out of life
Celebrate, it would be so nice

Feriado, oh yeah, oh yeah, comemore
Vamos lá, vamos comemorar
Feriado, apenas um dia da nossa vida
Comemore, seria tão legal

Holiday, celebration Feriado, celebração
Come together in every nation Vamos nos unir em todas as nações
(repeat) (repete)
Holiday, celebrate
We’ve got to get together
Take some time to celebrate
Just one day out of life
It would be so nice
Holiday, celebration
come together in every nation
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Feriado, comemore
Nós precisamos nos unir
Tirar algum tempo para comemorar
Só um dia na vida
Seria tão legal
Feriado, celebração
Vamos nos unir em todas as nações

PENSAR EM MIM

I’m getting tired of waitin’ around
I feel like I’m always
trackin’ you down
I don’t wanna point my finger at you
But there’s something you’re forgettin’
Here’s what you better do
You better

Estou ficando cansada de esperar
Eu me sinto como se estivesse
sempre seguindo seu rastro
Eu não quero te acusar de nada
Mas há algo que você está esquecendo
Isso é o que é melhor você fazer
É melhor você

CHORUS:
Think of me, I know you want to baby
Think of me,
It won’t be long before you
Think of me, ‘Cause I’ll be gone
And then you’ll think of me

VERSO:
Pensar em mim, eu sei que você quer baby
Pense em mim,
não vai demorar muito para você
Pensar em mim, pois eu irei embora
E então você vai pensar em mim

You walk in and you see me cryin
You apologize
say you lost track of time
I’m not gonna cry anymore
You’re gonna lose me too if you don’t
Know what’s good for you
You better

Você chega e me vê chorando
Pede desculpas,
diz que perdeu a noção do tempo
Não vou chorar nunca mais
Você vai me perder também
Se você não souber o que é bom para você
É melhor você

Escrito por Madonna
Produzido por Reggie Lucas

THINK OF ME

CHORUS VERSO
Tell me what I did to you
To make you treat me so baddly
If you wanna see me anymore
If you don’t wanna see me
Walking out the door
You better

Me diga o que eu fiz para você
Para você me tratar tão mal
Se você não quer me ver nunca mais
Se você não quer me ver
Saindo por esta porta
É melhor você

CHORUS VERSO
Stop wastin’ all my time
You know it could have been so fine
Hey boy I’m waitin’ on a sign
Don’t you know there’s someone else
Stop thinking of yourself

Pare de desperdiçar todo meu tempo
Você sabe que poderia ter sido tão legal
Hey garoto, estou esperando por um sinal
Não sabe que tem uma outra pessoa
Pare de pensar em si mesmo
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PHYSICAL ATTRACTION
You say that you need my love
And you’re wantin’ my body ,
I don’t mind
Baby all I’ve got is time
And I’m waiting to make you mine
You say you wanna stay the night
But you leave me tomorrow, I don’t care
All of your moves are right
We can take it anywhere, this

ATRAÇÃO FÍSICA
Você diz que precisa do meu amor
E você está querendo o meu corpo,
não me importo
Baby, tudo que tenho é tempo
E estou esperando para fazer você meu
Você diz que quer ficar esta noite
Mas você vai me deixar amanhã, eu não ligo
Todos os seus passos estão certos
Podemos passar por isso em qualquer lugar, esta

CHORUS: VERSO:
Physical attraction, it’s a chemical reaction Atração Física, é uma reação química
Physical attraction, chemical reaction Atração física, reação química
Trying hard to get away
But I can’t seem to fight the way I feel
Even though you’re not for real
Your touch is driving me crazy
And when you smile
It’s just makin’ me want you
more and more
Baby, won’t you stay a while
It could be such a fantasy
CHORUS
Maybe we were meant
to be together
Even though
we never met before
We got to move before the sun is rising
And you’ll be walking slowly out the door
You´re confusing me
´Cause I don´t know if you want me
But I know that I want you
And there´s nothing to be ashamed of
What are you gonna do?
Well, you say that you need my love
And you’re wantin’ my body,
I don’t mind
Baby all I’ve got is time
And I’m waiting to make you mine
You say you wanna stay the night
But you’ll leave me tomorrow, I’ don’t care
All of your moves are right
We can take it
anywhere
www.minsane.com.br

Tentando o possível para cair fora
Mas não consigo brigar contra o que sinto
Embora você não seja real
Seu toque está me deixando louca
E quando você sorri
Está apenas me fazendo te querer
mais e mais
Baby, não fique longe
Isso poderia ser uma enorme fantasia
VERSO
Talvez tenhamos sido destinados
a estarmos juntos
Embora nunca tenhamos
nos encontrado antes
Temos de nos mover antes do sol nascer
E de você caminhar lentamente porta afora
Você está me confundindo
Pois eu não sei se você me quer
Mas eu sei que eu te quero
E não há nada de que se envergonhar
o que você vai fazer?
Bem, você diz que precisa do meu amor
E você está querendo o meu corpo,
não me importo
Baby, tudo que tenho é tempo
E estou esperando para fazer você meu
Você diz que quer ficar esta noite
Mas você vai me deixar amanhã, eu não ligo
Todos os seus passos estão certos
Podemos passar por isso
em qualquer lugar,

I know you’ve been waiting
Yeah, I’ve been watching you
Yeah, I know you wanna get up
Yeah come on

Eu sei que você está esperando
Yeah, Eu tenho te observado
Yeah, Eu sei que você quer levantar
Yeah, vamos lá

CHORUS: VERSO:
Everybody come on dance and sing Todo mundo, venha dançar e cantar
Everybody get up and do your thing Todo mundo, levante e faça sua parte
Let the music take control
Find a groove and let yourself go
When the room begins to sway
You know what I’m trying to say...
Come on take a chance
Get up start the dance
Let the D.J. shake you
Let the music take you

Escrito por Madonna
Produzido por Mark Kamins

EVERYBODY TODO MUNDO

Deixe a música tomar o controle
Encontre o seu ritmo e se solte
Quando a sala começar a gingar
Você sabe o que eu quero dizer..
Vamos arrisque-se
Levante-se e comece a dançar
Deixe o DJ te mexer
Deixa a música te levar

CHORUS VERSO
Let you body take a ride
Feel the beat and step inside
Music makes the world go ‘round
You can turn your troubles upside down
Gonna have to change your mind
Gonna leave your
troubles behind
Your body gets the notion
When your feet can
make the motion
CHORUS

Deixe seu corpo dar um passeio
Sinta a batida e entre
A música faz o mundo girar
Você pode acabar com seus problemas
Eu vou ter de mudar de idéia
Você vai ter de deixar
os seus problemas para trás
Seu corpo pega o noção
Quando os seus pés conseguem
fazer o movimento
VERSO

Dance and sing get up and do your thing Dane e cante, levante e faça sua parte
Dance and sing get up and do your thing Dane e cante, levante e faça sua parte
I know you’ve been waiting,
yeah, yeah
I see you sitting now,
I’ve been watching you
‘Cause you know, yeah
Yeah, I’ve been watching you
I see you sitting now by yourself,
yeah, yeah
Come on, come on, come on
CHORUS

Eu sei que você estava esperando,
yeah, yeah
Eu te vejo sentando agora,
tenho te observado
Pois você sabe, yeah
Yeah, tenho te observado
Eu te vejo sentando agora sozinho,
yeah yeah
vamos lá, vamos lá, vamos lá
VERSO
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