Hey Mr. DJ
Put a record on
I wanna dance with my baby
When the music starts
I never wanna stop
It’s gonna drive me crazy

MÚSICA
Hey senhor DJ,
coloque um disco
Quero dançar com o meu amor
E quando a música começar
Eu nunca mais quero parar
Vou enlouquecer

Music makes the people come together Música une as pessoas
Music makes the bourgeoisie and the rebel A música faz a burguesia e os rebeldes
Don’t think of yesterday
and I don’t look at the clock
I like to boogie-woogie
It’s like riding on the wind and
it never goes away
Touches everything I’m in
Got to have it everyday

Não penso no passado
E não me importo com as horas
Eu gosto de Boogie Woogie
É como viajar pelo vento e
isso nunca acaba
Toca tudo o que me envolve
Tenho que tê-la todos os dias

Escrito e Produzido por Madonna e Mirwais

MUSIC

Music makes the people come together Música une as pessoas
Music makes the bourgeoisie and the rebel A música faz a burguesia e os rebeldes
Do you like to Boogie-Woogie
Do you like to Boogie-Woogie
Do you like to Boogie-Woogie
Do you like my Acid-Rock?
Hey Mr. DJ
Put a record on
I wanna dance with my baby
When the music starts
I never wanna stop
It’s gonna drive me crazy

Você gosta de......Boogie-Woogie?
Você gosta de......Boogie Woogie?
Você gosta de......Boogie Woogie?
Você gosta do meu Rock Ácido?
Hey senhor DJ,
coloque um disco
Quero dançar com o meu amor
E quando a música começar
Eu nunca mais quero parar
Vou enlouquecer

Music makes the people come together Música une as pessoas
Music makes the bourgeoisie and the rebel A música faz a burguesia e os rebeldes
Do you like to Boogie-Woogie
Do you like to Boogie-Woogie
Do you like to Boogie-Woogie
Do you like my Acid-Rock?

Você gosta de......Boogie-Woogie?
Você gosta de......Boogie Woogie?
Você gosta de......Boogie Woogie?
Você gosta do meu Rock Ácido?
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IMPRESSIVE INSTANT INSTANTE IMPRESSIVO
Universe is full of stars
Nothing out there looks the same
You’re the one that
I’ve been waiting for
I don’t even know you’re name
I’m in a trance
I’m in a trance

O universo é repleto de estrelas
Nada lá fora é igual (igual)
Você é aquele por quem
eu tenho esperado
Eu nem mesmo sei seu nome
Eu estou em transe
Eu estou em transe

Cosmic systems intertwine
Astral bodies drip like wine
All of nature ebbs and flows
Comets shoot across the sky
Can’t explain the reasons why
This is how creation goes

Sistemas cósmicos se interligam
Corpos celestiais caem como vinho
Tudo na natureza flui e se escassa
Cometas cruzam o céu
Não se pode explicar as razões
É assim que acontece a criação

I don’t want nobody else
All the others look the same
Galaxies are sliding into view
I don’t even know your name

Eu não quero mais ninguém
Todos os demais parecem iguais
Galáxias estão desmoronando em visões
Eu nem mesmo sei seu nome

I’m in a trance
And the word is spinning
spinning baby out of control
I’m in a trance
I let the music take me
Take me where my heart wants to go

Eu estou em transe
E o mundo está girando
Girando, meu amor,fora de controle
Eu estou em transe
Eu deixo a música me levar
Me levar para onde meu coração quer ir

Kiss me
Kiss me

Me beije
Me beije

I like to singy singy singy
Like a bird on a wingy wingy wingy
I like to rhumba rhumba rhumba
Dance to a samba samba samba

Eu gosto de cantar,cantar,cantar
Como um pássaro em uma assa,assa,assa
Eu gosto de rhumba,rhumba,rhumba
Dançar samba,samba,samba

I’m in a trance
And the word is spinning
Spinning baby out of control
I’m in a trance
I let the music take
Take me where my heart wants to go

Eu estou em transe
E o mundo está girando
Girando,meu amor,fora de controle
Eu estou em transe
Eu deixo a música me levar
Me levar para onde meu coração quer ir
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You lost your reputation on a woman
You didn’t understand or
care to know
You get your eduacation from your lovers
But now there’s just no place for you to go

AMANTE FUGITIVO
Você perdeu sua reputação com uma mulher
Você não entendeu ou
preocupou-se em saber
Você recebe sua educação de seus amantes
Mas agora não há mais lugar para você ir

It doesn’t pay
To be a runaway lover
It doesn’t pay
To give away what you lack
You’ll never get your money back

Não compensa
Ser um amante fugitivo
Não compensa
Dar o que você não tem
Você nunca receberá seu dinheiro de volta

You’re set adrift
with no direction
Just like a ship that’s lost at sea
You don’t care where
you drop your anchor
Make sure it doesn’t land on me

Você está sendo levado pelo vento,
sem direção
Assim como um navio perdido no mar
Você não se importa onde
você atira sua âncora
Tenha certeza de que ela não caia em mim

It doesn’t pay
To be a runaway lover
It doesn’t pay
To give away what you lack
You’ll never get your money back

Não compensa
Ser um amante fugitivo
Não compensa
Dar o que você não tem
Você nunca receberá seu dinheiro de volta

Walking around on a cloud
Cause every girl you meet just
trips on you
Saying your name out loud
I guess you met your match
Now what will you do
It doesn’t pay
To be a runaway lover
It doesn’t pay
To give away what you lack
You’ll never get your money back
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RUNAWAY LOVER

Caminhando sobre uma nuvem
Porque toda garota que você conhece
tropeça em você
Dizendo o seu nome bem alto
Acho que você encontrou o seu par
Agora o que você fará?
Não compensa
Ser um amante fugitivo
Não compensa
Dar o que você não tem
Você nunca receberá seu dinheiro de volta
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I DESERVE IT EU MEREÇO
This guy was meant for me
And I was meant for him
This guy was dreamt for me
And I was dreamt for him

Esse homem foi feito para mim
E eu fui feita para ele
Esse homem foi sonhado por mim
E eu fui sonhada por ele

This guy has danced for me
And I have danced for him
This guy has cried for me
And I have cried for him

Esse homem dançou para mim
E eu dancei para ele
Esse homem chorou por mim
E eu chorei por ele

Many miles many roads
I have traveled
Fallen down on the way
Many hearts many years
have unraveled
Leading up to today

Muitas milhas, muitas estradas
eu percorri.
Me perdendo pelo caminho
Muitos corações, muitos anos
se desenrolaram.
Guiando-me ao presente

This guy has prayed for me
And I have prayed for him
This guy was made for me
And I was made for him

Esse homem rezou por mim
E eu rezei por ele
Esse homem foi feito para mim
E eu fui feita para ele

Many miles many roads
I have traveled
Fallen down on the way
Many hearts many years
have unraveled
Leading up to today

Muitas milhas, muitas estradas
eu percorri
Me perdendo pelo caminho
Muitos corações,muitos anos
se desenrolaram
Guiando-me ao presente

I have no regrets Eu não tenho arrependimentos
There’s nothing to forget Não há nada para se esquecer
All the pain was worth it Toda dor Valeu a pena
Not running from the past Não estou fugindo do passado
I tried to do what’s best Eu tentei fazer o que é melhor
I know that I deserve it Eu sei que eu mereço
Many miles many roads
I have traveled
Fallen down on the way
Many hearts many years
have unraveled
Leading up to today

www.minsane.com.br

Muitas milhas, muitas estradas
eu percorri
Me perdendo pelo caminho
Muitos corações, muitos anos
se desenrolaram
Guiando-me ao presente

You took a pretty picture
and you smashed it into bits
Sank me into blackness
and you sealed it with a kiss
If only I could let you go
Why do I need you so
It’s amazing what a boy can do
I cannot stop myself
Wish I didn’t want you like I do
Want you and no one else
You took a poison arrow
and you aimed it at my heart
It’s heavy and it’s bitter
and it’s tearing me apart
If only I could set you free
You worked your way inside of me
It’s amazing what a boy can say
I cannot stop myself
Seems I love you more than yesterday
Love you and no one else

Você pegou uma imagem bonitinha
E quebrou em pedaços
Afundou-me na escuridão
E selou com um beijo
Se ao menos eu deixasse você ir
Por que eu preciso tanto de você?
É incrível o que um garoto pode fazer
Eu não consigo me frear
Gostaria de não te querer como eu quero
Querer você e mais ninguém
Você pegou uma flecha venenosa
E apontou para o meu coração
É assustador e amargo
E está me despedaçando
Se ao menos eu te libertasse
Você conseguiu entrar dentro de mim
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AMAZING INCRÍVEL

É incrível o que um garoto pode dizer
Eu não consigo me frear
Gostaria de não te querer como eu quero
Querer você e mais ninguém

Ooooooh it’s amazing Oooooooh é incrível
It’s amazing what a boy can do
I cannot stop myself
Wish I didn’t want you like I do
Want you and no one else
It’s amazing what a boy can say
I cannot stop myself
Seems I love you more than yesterday
Love you and no one else
Oooooh it’s amazing
I cannot stop myself
Wish I didn’t
Love you and no one else

É incrível o que um garoto pode dizer
Eu não consigo me frear
Parece que eu te amo mais do que antes
Te amo e ninguém mais
É incrível o que um garoto pode fazer
Eu não consigo me frear
Gostaria de não te querer como eu quero
Querer você e mais ninguém
Oooooooh é incrível
Eu não consigo me frear
Parece que eu
te amo mais do que antes
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NOBODY’S PERFECT NINGUÉM É PERFEITO
Cool I am
When I am with you
Cool I’m not
When I am lonely
I feel so sad
What I did wasn’t right
I feel so bad
And I must say to you
Sorry, but...
Nobody’s perfect
Nobody’s perfect
What did you expect
I’m doing my best
I feel so sad
But you know I’ll be true
I feel so bad
And I must say to you
Sorry, but...
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Eu estou bem
Quando estou com você
Eu estou bem
Quando eu estou sozinha
Eu me sinto tão triste
O que eu fiz não estava certo
Eu me sinto tão mal
E eu devo te dizer
Desculpa, mas
Ninguém é perfeito
Ninguém é perfeito
O que você esperava?
Eu estava fazendo o meu melhor
Eu me sinto tão triste
Mas você sabe que eu serei sincera
Eu me sinto tão mal
E eu devo te dizer
Desculpa, mas

Nobody’s perfect
Nobody’s perfect
What did you expect
I’m doing my best
Nobody’s perfect
Nobody’s perfect
I was dishonest
I will do my best
Yeah

Ninguém é perfeito
Ninguém é perfeito
O que você esperava?
Eu estava fazendo o meu melhor
Ninguém é perfeito
Ninguém é perfeito
Eu fui desonesta
Eu farei o meu melhor
Yeah

Cool I am
When I am with you
Cool I’m not
When I am lonely

Eu estou bem
Quando estou com você
Eu estou bem
Quando eu estou sozinha

Nobody’s perfect
Nobody’s perfect
What did you expect
I’m doing my best
Nobody’s perfect
Nobody’s perfect
I was dishonest
I will do my best
Yeah

Ninguém é perfeito
Ninguém é perfeito
O que você esperava?
Eu estava fazendo o meu melhor
Ninguém é perfeito
Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito
Eu fui desonesta
Eu farei o meu melhor
Yeah

Don’t tell me to stop
Tell the rain not to drop
Tell the wind not to blow
Cause you said so
Tell the sun not to shine
Not to get up this time
Let it fall by the way
Leave me where I lay down

Não me diga para parar
Diga para a chuva não cair
Diga para o vento não soprar
Porque assim você quer
Diga para o sol não brilhar
Não nascer por enquanto
Deixe-o cair pelo caminho
Me deixe onde estou caída

Tell me love isn’t true
It’s just something that we do
Tell me everything I’m not
But please don’t tell me to stop

Diga-me que o amor não é verdadeiro
É apenas algo que inventamos
Diga-me tudo aquilo que eu não sou
Mas por favor não me diga para parar

Tell the leaves not to turn
But don’t ever tell me I’ll learn
Take the black off a crow
But don’t tell me I have to go

Diga para as folhas não caírem
Mas jamais diga-me que nunca aprenderei
Retire um negro de uma coroa
Mas não me diga para partir

Tell the bed not to lay
Like the open mouth of a grave
Not to stare up at me
Like a calf down on its knees

Diga para a cama não ficar deitada
Como uma boca aberta de uma sepultura
Não me encarar
Como um filhotinho ajoelhado

Tell me love isn’t true
It’s just something that we do
Tell me everything I’m not
But don’t ever tell me to stop
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DON’T TELL ME NÃO ME DIGA

Diga-me que o amor não é verdadeiro
É apenas algo que inventamos
Diga-me tudo aquilo que eu não sou
Mas jamais me diga para parar
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WHAT IT FEELS LIKE FOR A GIRL COMO SE SENTE UMA GAROTA
“Girls can wear jeans,
cut the hair short,
wear shirts and boots
‘Cause is cool to be a boy
But for a boy to look like
a girl is degrading
Because he thinks bein’
a girl is degrading
But secretly,
you would love to know what it’s like,
wouldn’t you?
What it feels like for a girl”

Garotas podem usar jeans
E cortar os cabelos curtos
Usar camisas e botas
Porque é legal ser um garoto
Mas para um garoto se parecer com
uma garota é degradante
Mas você acha que ser
uma garota é degradante
Mas secretamente,
você adoraria saber como é
Não adoraria?
Como se sente uma garota”

Silky smooth
Lips as sweet as candy, baby
Tight blue jeans
Skin that shows in patches
Strong inside
but you don’t know it
Good little girls they never show it
When you open up your mouth to speak
Could you be a little weak?

Maciez sedoza
Lábios tão doces quanto uma bala, baby
Jeans azul apertado
Pele que se mostra em fendas
Força interior
Mas você não sabe
Garotinhas boas nunca se mostram
Quando você for abrir bem a boca para falar
Poderia ser um pouco frágil?

Do you know
what it feels like for a girl?
Do you know
what it feels like in this world for a girl?

Você sabe...
Como se sente uma garota?
Você sabe...
Como se sente uma garota neste mundo?

Hair that twirls
on finger tips so gently, baby
Hands that rest on jutting hips
repenting
Hurt that’s not supposed to show and
Tears that fall
when no one knows
When you’re trying
hard to be your best
Could you be a little less
Do you know
what it feels like for a girl?
Do you know
what it feels like in this world for a girl?
Do you know
what it feels like for a girl?
Do you know
what it feels like in this world
what it feels like for a girl?
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Cabelos que se enrolam
Nas pontas dos dedos tão delicadamente, baby
Mãos que descansam sobre o quadril
arrependendo-se
Mágoas que não deveriam ser mostradas
E lágrimas que caem
Quando ninguém sabe
Quando você está tentando
muito ser a melhor
Poderia ser um pouco menos?
Você sabe...
Como se sente uma garota?
Você sabe...
Como se sente uma garota neste mundo?
Você sabe...
Como se sente uma garota?
Você sabe...
Como se sente neste mundo?
Como se sente uma garota

Strong inside but you don’t know it
Good little girls they never show it
When you open up your mouth to speak
Could you be a little weak?

Força interior, mas você não sabe
Garotinhas boas nunca se mostram
Quando você for abrir bem a boca para falar
Poderia ser um pouco frágil?

Do you know
what it feels like for a girl?
Do you know
what it feels like in this world for a girl?
Do you know
what it feels like for a girl?
Do you know
what it feels like in this world

Você sabe...
Como se sente uma garota?
Você sabe...
Como se sente uma garota neste mundo ?
Você sabe...
Como se sente uma garota?
Você sabe...
Como se sente uma garota neste mundo?

for a girl?
In this world
Do you know?
Do you know?
Do you know what it feels like for a girl?
what it feels like in this world

Uma garota....
neste mundo?
Você sabe?
Você sabe?
Você sabe como se sente uma garota?
Como se sente neste mundo
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PARADISE [NOT FOR ME]
I can’t remember
when I was young
I can’t explain
if it was wrong
my life goes on
but not the same
into your eyes
my face remains

Eu não consigo me lembrar
De quando eu era jovem
Eu não consigo explicar
Se aquilo era errado
Minha vida continua
Mas não é a mesma
Dentro dos seus olhos
Meu rosto permanece

I’ve been so high
I’ve been so down
up to the skies
down to the ground
I was so blind
I could not see
your paradise
is not for me

Estou tão bem
Estão tão mal
Subindo aos céus
Descendo ao chão
Eu estava tão cega
Eu não conseguia enxergar
Que seu paraíso
Não é pra mim

Autour de moi
Je ne vois pas
Qui sont des anges
Surement pas moi
Encore une fois
Je suis cassée
Encore une fois
Je n’y crois pas

A minha volta,
Não vejo quem
Poderiam ser anjos
Não eu, com certeza
Mais uma vez,
Estou cansada,
Mais uma vez
Não acredito nisso

I’ve been so high
I’ve been so down
up to the skies
down to the ground

Estou tão bem
Estão tão mal
Subindo aos céus
Descendo ao chão

there is a light
above my head
into your eyes
my face remains
I’ve been so high
I’ve been so down
up to the skies
down to the ground
I can’t remember
when I was young
into your eyes
my face remains
into your eyes
my face remains
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PARAÍSO [NÃO É PARA MIM]

Há uma luz
Acima de minha cabeça
Dentro dos seus olhos
Meu rosto permanece
Estou tão bem
Estão tão mal
Subindo aos céus
Descendo ao chão
Eu não consigo me lembrar
De quando eu era jovem
Dentro dos seus olhos
Meu rosto permanece
Dentro dos seus olhos
Meu rosto permanece

I’ve been so high
I’ve been so down
up to the skies
down to the ground

Estou tão bem
Estão tão mal
Subindo aos céus
Descendo ao chão

I’ve been so high
I’ve been so down
up to the skies
down to the ground

Estou tão bem
Estão tão mal
Subindo aos céus
Descendo ao chão
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GONE PARTIDO
Selling out
Is not my thing
Walk away
I won’t be broken again
I’m not
I’m not what you think
Dream away your life
Someone else’s dream
Nothing
Equals nothing
Letting go
Is not my thing
Walk away
Won’t let it happen again
I’m not
I’m not very smart
Why should I be sad
For what I never had
Nothing
Equals nothing
Turn to stone
Lose my faith
I’ll be gone
Before it happens?
Selling out
Is not my thing
Walk away
I won’t be broken again
I won’t
I won’t fall apart
Dream away your life
Dream away your dreams
Nothing
Equals nothing
Turn to stone
Lose my faith
I’ll be gone
Before it happens [Repeat 3x]
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Trair
Não é o meu forte
Vá embora
Eu não ficarei arrasada de novo
Eu não sou
Eu não sou o que você pensa
Sonhe com a sua vida
Mas quando esse sonho
é de uma outra pessoa
Nada é Igual a nada
Esquecer
Não é o meu forte
Vá embora
Eu não deixarei isso acontecer novamente
Eu não sou
Eu não sou muito esperta
Por que eu devia ficar triste
Pelo o que eu nunca tive
Nada
é igual a nada
Transformar em pedra
Perder minha fé
Eu terei partido
Antes de isto acontecer?
Trair
Não é meu forte
Vá embora
Eu não ficarei arrasada de novo
Eu não
Eu não acabarei
Sonhe com a sua vida
Sonhe com os seus sonhos
Nada
é Igual a nada
Transformar em pedra
Perder minha fé
Eu terei partido
Antes de isto acontecer [Repita 3x]

A long long time ago
I can still remember how
that music used to make me smile
And I knew that if I had my chance
I could make those
people dance
And maybe they’d be
happy for a while

Há muito muito tempo
Eu ainda consigo me lembrar como
aquela música me fazia sorrir
E eu sabia q se eu tivesse minha chance
Que eu poderia fazer aquelas
pessoas dançarem
E talvez eles fossem
felizes por um bom tempo

Did you write the Book of Love
And do you have faith in God above
If the Bible tells you so
Now do you believe in rock ‘n roll
And can music save your mortal soul
And can you teach me
how to dance real slow

Você escreveu o livro do amor?
E você tem fé em Deus
Se a Bíblia te diz para ter
Agora, você acredita em Rock `N Roll
E a música consegue salvar sua alma?
E você consegue me ensinar
como dançar bem devagar?

Well, I know that you’re
in love with him
‘Cause I saw you dancin’ in the gym
You both kicked off your shoes
Man, I dig those rhythm and blues

Bem, eu sei que você está
apaixonado por ele
Pois eu vi vocês dançando no ginásio
vocês dois tiraram os sapatos
Cara, eu descobri o Rhythm and Blues

I was a lonely teenage
broncin’ buck
With a pink carnation and a pickup truck
But I knew that I was out of luck
The day the music died
I started singin’
CHORUS
So bye-bye, Miss American Pie
Drove my chevy to the levee
But the levee was dry
And them good old boys
were drinkin’ whiskey and rye
Singin’ this’ll be
the day that I die
This’ll be the day that I die
I met a girl who sang the blues
And I asked her for some happy news
But she just smiled and turned away
Well, I went down to the sacred store
Where I’d heard the music years before
But the man there said
the music woudn’t play

Escrito por Don McLean
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AMERICAN PIE AMERICAN PIE

Eu era uma adolescente solitária
“broncin´ buck”
Com um cravo rosa e uma pickup
Mas eu sabia que eu não estava com sorte
No dia em que a música morreu
Eu comecei a cantar
REFRÃO
Então Bye Bye, Miss American Pie
Dirigi my chevy até o dique
Mas o dique estava seco
Eles, bons garotos estavam
bebendo uísque e centeio
Cantando este vai ser
o dia em que eu morrerei
Este será o dia em que morrerei
Eu conheci uma garota que cantava blues
E eu a perguntei por boas notícias
Mas ela só me deu um sorriso e se virou
Bom, eu desci até aquela loja sagrada
Onde eu escutei a música anos atrás
Mas o homem lá disse que
a música não tocaria mais

Well now in the streets the children screamed Bem, agora nas ruas as crianças gritavam
The lovers cried, Os namorados choravam
and the poets dreamed e os poetas sonhavam
www.minsane.com.br

But not a word was spoken Mas nenhuma palavra foi dita
The church bells all were broken Os sinos da igreja estavam todos quebrados
And the three men I admire the most
The Father, Son and the Holy Ghost
They caught the last train for the coast
The day the music died
We started singing

E os três homens que eu mais admirava
O Pai, o Filho e o Espírito Santo
Pegaram o último trem para a costa
No dia em que a música morreu
Nós começamos a cantar

CHORUS REFRÃO
They were singing bye-bye, Miss American Pie
Drove my chevy to the levee
But the levee was dry
Them good old boys were drinking
whiskey and rye
Singin’ this’ll be the day
that I die
This´ll be the day that i die
we started singing,
we started singing
we started singing
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Eles cantam Bye Bye, Miss American Pie
Dirigi my chevy até o dique
Mas o dique estava seco
Eles, bons garotos estavam bebendo
uísque e centeio
Cantando este vai ser o dia
em que eu morrerei
Este será o dia em que morrerei
Nós começamos a cantar,
Nós começamos a cantar
Nós começamos a cantar

Ohm sri guru bjor namaha
Hare Ohm
Svastika jabyaha
Pari va layanta
Meeahyayna margayna
Ma he ma he saha gobra nebyaha
Soomastu leetum
Nocah samasta
Sukino lavantoo
Cay yeahna bacha mana sen greeyarva
Boodyajmah nava brakri tes bavalvat
Cahrohn viel eyat
Saka lamparasmai
Naray anai aytee samarpayavee
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm
Svastika jabyaha
Pari va layantah
Meeahyaynah margayna
Ma he ma he saha gobra nebyaha
Soomastu leetum
Nocah samasta
Sukino lavantoo
Cay yeahna bacha mana sen greeyarva
Boodyajmah nava brakri tes bavalvat
Cahrohn viel eyat
Saka lamparasmai
Naray anai aytee samarpayavee
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm gotsade
Hare Ohm

Em inglês:
May all be well with mankind
May the leaders of
the earth in every way
Protect the earth
by keeping to the right path
May there always be goodness
For those who know
the earth to be sacred
May all the world be happy
Whatever I do
Whether my body, mind,
sense, organs, intellect, self
Or out of natural inclination
I make it all an offering to
The all-pervading supreme being

Escrita por Madonna e Talvin Singh
Produzida por Madonna e Talvin Singh

CYBERRAGA CYBERRAGA

Em português:
Tudo podia ficar bem
com humanidade.
Se todos os líderes da terra,
de todas as formas,
protegessem a Terra
mantendo o pensamento positivo,
poderia sempre ser bondoso
Para aqueles que sabem que
a Terra é sagrada
Pode o mundo inteiro ser feliz
Não importa o que eu faça
Seja meu corpo, mente,
sentidos, órgãos, intelecto,
eu ou fora da inclinação natural
Eu faço de todas as formas,
um oferecimento para o todo ser supremo.
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Escrita por Madonna and Guy Sigsworth
versão em espanhol por Alberto Ferraras

LO QUE SIENTE LA MUJER

O QUE A MULHER SENTE

“Girls can wear jeans
Cut their hair short
Wear shirts and boots
‘Cos it’s ok to be a boy
But for a boy to look like
a girl is degrading
Because you think that being
a girl is degrading
But secretly, you’d love
to know what it’s like,
wouldn’t you?
What it feels like for a girl”

Garotas podem usar jeans
E cortar os cabelos curtos
Usar camisas e botas
Porque é legal ser um garoto
Mas para um garoto se parecer com
uma garota é degradante
Mas você acha que ser
uma garota é degradante
Mas secretamente você
adoraria saber como é
Não adoraria?
Como se sente uma garota”

Deliciosa
Labio suave y rosa, baby
Piel de miel
Dulce y silenciosa
Te parece confundida
Su pasión está escondida
Nunca sabes lo que va a decir
Cuando empieza a sonreír

Deliciosa
Lábio suave e rosa, baby
Pele de mel
Doce e silenciosa
Parece confusa
Sua paixão está escondida
Nunca se sabe o que irá dizer
Quando começa a sorrir

¿Quieres ver lo que siente la mujer? Quer ver como se sente uma mulher?
¿Quieres ver y tratar de comprender la mujer? Quer ver e começar a compreender uma mulher?
Seductora pero nunca fácil, baby
Misteriosamente dura y frágil
Lágrimas que no te enseña
Su dolor no deja huella
No la trates ya de impresionar
Sólo déjate llevar

Sedutora, mas nunca fácil, baby
Misteriosamente dura e frágil
Lágrima que não te ensina
Sua dor não deixa vestígios
Não tente impressioná-la
Apenas deixe-a levar-te

¿Quieres ver lo que siente la mujer? Quer ver como se sente uma mulher?
¿Quieres ver y tratar de comprender la mujer? Quer ver e começar a compreender uma mulher?
¿Quieres ver lo que siente la mujer? Quer ver como se sente uma mulher?
¿Quieres ver y tratar de comprender Quer ver e começar a compreender uma mulher?
lo que siente la mujer? O que a mulher sente?
Te parece confundida
Su pasión está escondida
Nunca sabes lo que va a decir
Cuando empieza a sonreír
¿Quieres ver lo que siente la mujer?
¿Quieres ver y tratar de comprender
la mujer

Parece confusa
Sua paixão está escondida
Nunca se sabe o que irá dizer
Quando começa a sorrir
Quer ver como se sente uma mulher?
Quer ver e começar a compreender uma mulher?
A mulher

¿Quieres ver lo que siente la mujer? Quer ver como se sente uma mulher?
¿Quieres ver y tratar de comprender Quer ver e começar a compreender uma mulher?
la mujer A mulher
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Comprender
¿Quieres ver...?
¿Quieres ver...?
¿Quieres ver lo que siente la mujer
Y tratar de comprender?

Compreender
Quer ver?
Quer ver?
Quer ver como se sente uma mulher?
E tratar de compreender?
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