I traded fame for love
Without a second thought
It all became a silly game
Some things cannot be bought

Eu troquei a fama pelo amor
Sem pensar duas vezes
Tudo virou um jogo bobo
Algumas coisas não podem ser compradas

I got exactly
What I asked for wanted it so badly
Running, rushing back for more
I suffered fools, so gladly

Eu tive exatamente
O que eu pedi por querer muito mesmo
Correndo, correndo atrás por mais
Eu sofri as conseqüências, então satisfeita

And now I find E agora eu descobri
I´ve changed my mind Eu mudei minha cabeça
CHORUS:
The face of you
My substitute for love (2x)
Should I wait for you
My substitute for love (2x)
I traveled round the world
Looking for a home
I found myself in crowded rooms
Feeling so alone
I had so many lovers
Who settled for the thrill
Of basking in my spotlight
I never felt so happy

VERSO:
A sua cara
Meu substituto para o amor (2x)
Eu devo te esperar?
Meu substituto para o amor (2x)

Escrito e Produzido por Madonna, William Orbit,
Rod McKuen, Anita Kerr e David Collins

DROWNED WORLD MUNDO AFOGADO
SUBSTITUTE FOR LOVE SUBSTITUTO DO AMOR

Eu viajei o mundo inteiro
Procurando por um lar
E me encontrei em salas cheias
Me sentindo tão sozinha
Eu tive tantos homens
Que se aproximavam de mim
Só por causa da minha fama
Eu nunca me senti tão feliz

CHORUS VERSO
Mmmmmm, oooooooo Mmmmmm, oooooooo
No famous places, far off places
Trinkets I can buy
No handsome stranger, heady danger
Drug that I can try
No ferris wheel,
no heart to steal
No laughter in the dark
No one night stand,
no far off land
No fire that I can spark
Mmmmmmm....mmmmmmm

Nenhum lugar famoso, distante de tudo
Bugigangas que eu possa comprar
Nenhum estranho bonito, nada perigoso
Droga que eu possa tentar
Nenhuma roda gigante,
nenhum coração para roubar
Nenhum sorriso na escuridão
Nenhuma noite ‘ficada’,
nenhum lugar longe de tudo
Nenhum fogo que eu possa faiscar
Mmmmmmm....mmmmmmm
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The face of you my substitute for love
My substitute for love, mmmmmm
Should I wait for you
My substitute for love (2x)

O seu rosto, meu substituto para o amor
Meu substituto para o amor, mmmmmm
Devo esperar por você
Meu substituto para o amor? (2x)

Now I find, Agora que eu descobri,
I´ve changed my mind eu mudei minha cabeça
This is my religion Esta é minha religião
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Zephyr in the sky at night I wonder
Do my tears of mourning sink beneath the sun
She´s got herself
A universe gone quickly
For the call of thunder
Threatens everyone
CHORUS:
And I feel like
I just got home
And I feel
(repeat)
Faster than the speeding light
She´s flying
Trying to remember, where it all began
She´s got herself a little piece of heaven
Waiting fo the time when
Earth shall be as one
CHORUS
Quicker than a ray of light (3x)
Zephyr in the sky at night I wonder
Do my tears of mourning sink
beneath the sun
She´s got herself
A universe gone quickly
For the call of thunder
Threatens everyone and I feel

Zephyr no céu a noite eu queria
Fazer com que minhas lágrimas afundassem no sol
Ela conquistou sozinha
Um universo desaparecido bem rápido
Pelo chamado do trovão
Ameaça todo mundo
VERSO:
E eu sinto como se
eu tivesse chegado em casa
E eu sinto
(repete)
Mais rápido do que a rapidez da luz
Ela está voando
Tentando lembrar, onde tudo começou
Ela conquistou um pedacinho do paraíso
Esperando pelo tempo quando
A Terra deverá ser única
VERSO

Escrito e Produzido por Madonna, William Orbit, Clive Muldoon,
Dave Curtis e Christine Leach

RAY OF LIGHT RAIO DE LUZ

Mais rápido do que um raio de luz (3x)
Zephyr no céu a noite eu desejo
Fazer minhas lágrimas
afundarem no sol
Ela conquistou sozinha
Um universo desaparecido rapidamente
Pelo chamado do trovão
Ameaça todo mundo e eu sinto

Quicker than a ray of light Mais rápido do que um raio de luz
Then gone for someone else will be there Então ido embora, alguém estará aqui
Through the endless year Durante o ano sem fim
She´s got herself a universe (3x)
And I feel, and I feel
And I feel like I just got home
And I feel ahhhhhhh
Quicker than a ray of light
she´s flying
Quicker than a ray of light
I´m flying

Ela conquistou sozinha um universo (3x)
E eu sinto, e eu sinto
E eu sinto como eu tivesse chegado em casa
E eu sinto ahhhhhhh
Mais rápido do que um raio de luz
ela está voando
Mais rápido do que um raio de luz
eu estou voando
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Escrito e Produzido por Madonna, William Orbit e Susannah Melvoin

CANDY PERFUME GIRL GAROTA DE PERFUME DOCE
Young velvet porcelain boy
Devour me when you´re with me
Blue whish window seas
Speak delicious fire

Jovem garoto precioso
Me devore quando estiver comigo
Triste desejo, janela dos mares
Fale deliciosamente quente

I´m your candy perfume girl Eu sou sua garota de perfume doce
Your candy perfume girl Sua garota de perfume doce
Moist warm desire
Fly to me
I´m your candy perfume girl
Your candy perfume girl
I´m your candy perfume girl
Candy, candy

Úmido e quente desejo
Voe até mim
Eu sou sua garota de perfume doce
Sua garota de perfume doce
Eu sou sua garota de perfume doce
Doce, doce

Rush me ghost you see Apresse-me fantasma, você entende
Every center my home Cada centro da minha casa
Fever steam girl, throb the oceans Garota quente, pulsa o oceano
Your candy perfume girl (3x)
Candy perfume girl
Did I lie to you?
Candy perfume girl
Did I lie to you?
Magic poison
You´re a candy perfume boy
A candy perfume boy
You´re a candy perfume boy
You´re a candy

Sua garota de perfume doce (3x)
Garota de perfume doce
Eu menti para você?
Garota de perfume doce
Eu menti para você?
Veneno mágico
Você é um garoto de perfume doce
Um garoto de perfume doce
Você é um garoto de perfume doce
Você é um doce

Candy perfume girl Garota de perfume doce
The sacred nerve is magic poison O nervo sagrado é um veneno mágico
Candy, it´s candy Doce, é doce
I´m your candy perfume girl Eu sou sua garota de perfume doce
I´m your candy perfume girl Eu sou sua garota de perfume doce
Boy, girl, boy, girl, boy, candy Garoto, garota, garoto, garota, garoto, doce
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CHORUS:
Do I know you from somewhere
Why do you leave me wanting more
Why do all the things I say
Sound like the stupid things
I said before
Put your hand on my skin (2x)
Kiss me I´m dying
Put your hand on my skin
I close my eyes
I need to make a connection
I´m walking on a thin line
I close my eyes (2x)
CHORUS
Touch me, I´m trying
To see inside of your soul
I´ve got his thing
I want to make a correction
I´m not like this all the time
You´ve got this thing (2x)
CHORUS
Kiss me I´m dying
Put your hand on my skin
I close my eyes
I need to have your protection
I close my eyes, I close your eyes
Kiss, kiss, kiss, kiss me
CHORUS (2x)

PELE
VERSO:
Eu te conheço de algum lugar
Por que você me deixou querendo mais
Por que todas as coisas que eu digo
Parecem com as coisas estúpidas
Que eu disse antes
Ponha sua mão sobre minha pele (2x)
Me beije, estou morrendo
Ponha sua mão sobre minha pele
Eu fecho os meus olhos
Eu preciso fazer uma conexão
Estou andando numa linha fina
Eu fecho meu olhos (2x)

Escrito e Produzido por Madonna e Patrick Leonard

SKIN

VERSO
Me toque, estou tentando
Ver dentro da sua alma
Eu consegui isso
Eu quero fazer uma correção
Eu não sou sempre assim
Você conseguiu isso (2x)
VERSO
Me beije, estou morrendo
Ponha sua mão sobre minha pele
Eu fecho os meus olhos
Eu preciso ter sua proteção
Eu fecho meus olhos, fecho os seus olhos
Beije, beije, beije, beije me
VERSO (2x)

Kiss me I´m dying
Touch me I´m trying oohohoh
I´m not like this all the time (2x)
(kiss, kiss, kiss)
Put your hand on my skin (2x)
Put your hand on on

Me beije, estou morrendo
Me toque estou tentando oohohoh
Eu não sou sempre assim
(Beije, beije, beije)
Ponha sua mão sobre minha pele (2x)
Ponha sua mão sobre sobre

Touch me
I´m trying ohooohoh
Put your hand on my skin (2x)
I´m not like this all the tim (3x)

Me toque
Eu estou tentando ooohoohohoh
Ponha sua mão sobre minha pele (2x)
Não sou sempre assim (3x)
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Escrito por Madonna e Patrick Leonard
Produzido por Madonna, William Ørbit e Marius Devries

NOTHING REALLY MATTERS NADA REALMENTE IMPORTA
When I was very young
Nothing really mattered to me
But making myself happy
I was the only one
Now that I am grown
Everything´s changed, I´ll never be the same
Because of you
CHORUS:
Nothing Really Matters
Love is all we need
Everything I gave you all comes back to me
Looking at my life
It´s very clear to me, I lived so selfishly
I was the only one
I realize that nobody wins
Something is ending and something begins

Quando eu era bem jovem
Nada realmente importava para mim
A não ser me fazer feliz
Eu era a única
Agora que eu cresci
Tudo mudou, nunca serei a mesma
Por sua causa
VERSO:
Nada realmente importa
O amor é tudo que precisamos
Tudo que eu te dei, volta tudo para mim
Olhando para minha vida
É bem claro para mim, eu era tão egoísta
Eu era a única pessoa
Eu entendi que ninguém ganha
Algo está acabando e algo começa

Nothing Really Matters Nada realmente importa
Love is all we need Amor é do que precisamos
Everything I gave you all comes back to Tudo que eu te dei, tudo volta
CHORUS VERSO
Nothing takes the past away
like the future
Nothing makes the darkness go like the light
You´re shelter from the storm
Give me confort in your arms

Nada leva o passado para longe
como o futuro
Nada faz a escuridão desaparecer como a luz
Você está protegido da tempestade
Me dê conforto em seus braços

CHORUS VERSO
Nothing really matters
(nothing really matters)
Love is all we need
(love is all we need)
Everything I gave you
(everything I gave you)
All comes back to me
(all comes back to me)
(repeat)
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Nada realmente importa
(nada realmente importa)
Amor é do que precisamos
(amor é o que precisamos)
Tudo que eu te dei
(tudo que eu te dei)
Tudo volta para mim
(Tudo volta para mim)
(repete)

Sky fits heaven so fly it
That´s what the prophet said to me
Child fits mother
So hold your baby tight
That´s what my furute could see
Fate fits karma
so use it
That´s what the wise man said to me
Love fits virtue
So hold on to the light
That´s what our future will be
CHORUS:
I´m traveling down this road
Watching the signs
As I go
I think I´ll follow the sun
Isn´t everyone just
I´m traveling down their on road
Watching the signs
As they go
I think I´ll follow my heart
It´s a very good place to start
Traveling down my own road
Watching the signs
As I go
Traveling down my own road
And I watch the signs
As I go
Traveling, traveling
Watching the signs
As I go
Hand fits giving so do it
That´s what the gospel said to me
Life fits living
So let your judgments go
That´s how our future should be
CHORUS
Traveling down my own road
Watching the signs
As I go
Traveling down my own road
And I watch the signs
As I go
Traveling, traveling
Watching the signs As I go

O CÉU SE ENQUADRA NO PARAÍSO
O céu se enquadra no paraíso então voe
É o que o profeta disse para mim
A criança se enquadra a mãe
Então abrace bem forte seu filho
Isto é o que meu futuro enxergava
O destino se enquadra ao Karam,
então use-o
Isto é o que um sábio me disse
O amor se enquadra nas virtudes
Então se agarre a luz
Este será nosso futuro
VERSO
Estou viajando por esta estrada
Observando os sinais
Enquanto sigo enfrente
Acho que vou seguir o sol
Não está todo mundo também?
Eu estou viajando na estrada deles
Observando os sinais
Enquanto eles passam
Acho que vou seguir meu coração
É um ótimo lugar para começar

Escrito por Madonna e Patrick Leonard
Produzido por Madonna, William Ørbit e Patrick Leonard

SKY FITS HEAVEN

Viajando pela minha própria estrada
Observando os sinais
Enquanto sigo enfrente
Viajando pela minha própria estrada
E eu observo os sinais
Enquanto sigo enfrente
Vijando, viajando
Observando os sinais
Enquanto sigo enfrente
A mão é apropriada para dar então faça-o
É o que o Evangelho me disse
A vida é apropriada para viver
Então deixe seus julgamentos irem
É como nosso futuro deveria ser
VERSO
Viajando pela minha própria estrada
Observando os sinais
Enquanto sigo enfrente
Viajando pela minha própria estrada
E eu observo os sinais
Enquanto sigo enfrete
Vijando, viajando
Observando os sinais Enquanto sigo enfrente
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Madonna and William Orbit
Adaptado do texto de Shankra Charya e Yoga Taravali

SHANTI/ASHTANGI
Eu venero o gurú do pé de lótus
No despertar da felicidade da auto-revelação
Acima da compaixão
Trabalhando como um médico na selva
Para pacificar a perda da consciência
Do veneno de nossa existência
Com a forma de um homem
Com os ombros para o alto
Segurando um escudo, disco e espada
Milhares que tiveram suas cabeças como alvo
Eu faço uma reverência respeitosa
(repeat) Paz

Vunde gurunãm caranãravinde
Sandarsita-svãtma-sukhãvabodhe
Hihsreyase jãngalikãyamãne
Sansarã-hãlãhala-moha-sãntyai, Hãla hãla
Ãhãhu-purusãkãram, Sankha-cakrãsi
Ãhãhu-purusãkãram Sankha-cakrãsidhãrinam d hã rinam Sahasra-sirasam
dhãrinam d hã rinam Sahasra-sirasam
Vande
Oh shanti, oh shanti Shanti shanti shant
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CONGELADO

You only see
what your eyes want to see
How can life be what
you want it to be
You´re frozen
When your heart is not open

Você só enxerga
o que seus olhos querem ver
Como a vida pode ser
da forma que você quer que ela seja?
Você está congelado...
quando seu coração não está aberto

You´re so consumed
with how much you get
You waste your time
with hate and regret
You´re broken
When your heart is not open

Você está consumido com
o quanto você pode ter
Você perde seu tempo
com ódio e arrependimento
Você está em pedaços...
quando seu coração não está aberto

CHORUS:
Mmmmm - if I could melt your heart
Mmmmm - We´d never be apart
Mmmmm - give yourself to me
Mmmmm - you hold the key
Now there´s no point in placing the blame
And you should know I suffer the same
If I lose you,
my heart will be broken
Love is a bird and she needs to fly
Let all the hurt inside of you die
You´re frozen
When your heart is not open
CHORUS
You only see
what your eyes want to see
How can life be
what you want it to be
You´re frozen
When your heart is not open
CHORUS (2x)
If I could melt your heart
Mmmm- we´d never be apart
Mmmm - give yourself to me
Mmmm - you hold the key

Escrito por Madonna e Patrick Leonard
Produzido por Madonna e Willam Ørbit

FROZEN

Mmmmm...
se eu pudesse derreter seu coração
Mmmmm... jamais iríamos nos separar
Mmmmm... entregue-se a mim
Mmmmm... você segura a chave
Agora não é hora de procurar um culpado
E você deveria saber que eu sofro também
Se eu te perder...
meu coração ficará em pedaços
O amor é como um pássaro, precisa voar
Deixe toda a dor dentro de você morrer
Você está congelado
quando seu coração não está aberto
REFRÃO
Você só enxerga
o que seus olhos querem ver
Como a vida pode ser
da forma que você quer que ela seja?
Você está congelado...
quando seu coração não está aberto
REFRÃO (2x)
Se eu pudesse derreter seu coração
Mmmmm... jamais iríamos nos separar
Mmmmm... entregue-se a mim
Mmmmm... você segura a chave

If I could melt you heart Se eu pudesse derreter seu coração.
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THE POWER OF GOODBYE O PODER DO ADEUS
Your heart is not open
So I must go
The spell has been broken
I loved you so
Freedom comes
When you learn to let go
Creation comes
When you learn to say no

Seu coração não está aberto
Então eu devo ir
O feitiço foi quebrado
Eu te amei tanto
A Liberdade vem
Quando você aprende a deixar ir
A criação vem
Quando você aprende a dizer ‘não’

You were my lesson
I had to learn
I was your fortress
You had to burn
Pain is a warning
That something is wrong
I pray to god
That it won´t be long
Do you wanna go higher?

Você era minha lição
Eu tive que estudar
Eu era sua fortaleza
Que você tinha que queimar
A Dor é um aviso
De que algo está errado
Eu rezo para Deus
Que não dure por muito tempo
Você quer ir mais longe?

There´s nothing left to try
There´s no place left to hide
There´s no greater power
Than the power of good-bye
Your heart is not open
So I must go
The spell has been broken
I loved you so
You were my lesson
I had to learn
I was your fortress
There´s nothing left to lose
There´s no more heart to bruise
There´s no greater power
Than the power of good-bye

Não há nada mais para se tentar
Não há mais lugares para se esconder
Não existe nenhum poder maior
Do que o poder do ‘Adeus’
Seu coração não está aberto
Então eu devo ir
O feitiço foi quebrado
Eu te amei tanto
Você era minha lição
Eu tive que estudar
Eu era sua fortaleza
Não há mais nada para perder
Não há mais corações para serem magoados
Não existe nenhum poder maior
Do que o poder do ‘Adeus’

Learn to say goodbye Aprenda a dizer ‘Adeus’
I yearn to say goodbye Eu desejo dizer ‘Adeus’
There´s nothing left to try
There´s no more places to hide
There´s no greater power
Than the power of good-bye

Não há nada mais para se tentar
Não há mais lugares para se esconder
Não existe nenhum poder maior
Do que o poder do ‘Adeus’

There´s nothing left to lose
There´s no more heart to bruise
There´s no greater power
Than the power of good-bye

Não há mais nada para perder
Não há mais corações para serem magoados
Não existe nenhum poder maior
Do que o poder do ‘Adeus’
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To have and not to hold
So hot yet so cold
My heart is in your hand
And yet you never stand
Close enough for me to have my way
To Love but not to keep
To laugh not to weep
Your eyes they go right through
And yet you never do
Aything to make me want to stay
Like a moth to a flame
Only I am to blame
CHORUS:
Ba ba da ba ba ba, what can I do?
Ba ba da ba ba ba, I go straight to you
Ba ba da ba ba ba, I´ve been told
You´re to have not hold
To look but not to see
To kiss but never be
The object of your desire
I´m walking on a wire
And there´s no one at all
To break my fall
Like a moth to a flame
Only I am to blame
CHORUS

TER E NÃO SEGURAR
Ter e não segurar
Tão quente, ainda tão frio
Meu coração está em suas mãos
E ainda sim você nunca dá uma chance
Fechado demais para mim chegar até você
Para amar mas não guardar
Para rir, não chorar
Seus olhos eles atravessam direto
E ainda assim você nunca faz
Nada para me fazer querer ficar
Como uma traça para uma paixão
Somente eu sou culpada
VERSO:
Ba ba da ba ba ba, o que eu posso fazer?
Ba ba da ba ba ba, eu vou direto à você
Ba ba da ba ba ba, Já me disseram
Você é para ter, não para segurar

Escrito por Madonna e Rick Nowels
Produzido por Madonna, William Ørbit e Patrick Leonard

TO HAVE AND NOT TO HOLD

Para olhar não para ver
Para beijar mas nunca ser
O objeto de seus desejos
Estou caminhando numa corda bamba
E não tem ninguém mesmo
Para impedir minha queda
Como uma traça para uma paixão
Somente eu sou a culpada
VERSO

You´re to have not to hold Você é para ter não segurar
You´re to have not to hold Você é para ter e não para segurar
Like a moth to a flame Como uma traça para uma paixão
Only I am to blame Somente eu sou a culpada
CHORUS

VERSO

You´re to have not to hold Você é para ter não segurar
You´re to have no to hold Você é para ter e não para segurar
To break my fall Para impedir minha queda
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Produzido por Madonna e Marius Devries

LITTLE STAR

ESTRELINHA

Never forget who you are little star Nunca se esqueça de quem você é, estrelinha
Never forget how to dream, butterfly Nunca se esqueça de como sonhar, borboleta
God gave a present to me
Made of flesh and bones
My life, my soul
You make my spirit whole
Never forget who you are, little star
Shinning brighter than
all the stars in the sky
Never forget how to dream butterfly
Never forget where you come from,
from love
You are a treasure to me
You are my star
You breathe new life
Into my broken heart

Deus deu um presente para mim
Feito de carne e osso
Minha vida, minha alma
Você faz meu espírito inteiro
Nunca se esqueça de quem você é, estrelinha
Brilhando mais do que
todas as estrelas do céu
Nunca se esqueça de como sonhar, borboleta
Nunca se esqueça de onde você vem,
do amor
Você é um tesouro para mim
Você é minha estrela
Você respira vida nova
Para dentro do meu coração partido

Never forget who you are, little star Nunca se esqueça de quem você é, estrelinha
Never forget how to dream, butterfly Nunca se esqueça de como sonhar, borboleta
May angels protect you
And sadness forget you, little star
There´s no reason to weep
Lay your head down to sleep, little star
May goodness surround you
My love I have found you, little star
Shinning bright

Tomará que os anjos possam te proteger
E a tristeza te esquecer, estrelinha
Não há razão para chorar
Deite sua cabeça para dormir, estrelinha
Tomará que a bondade te cerque
Meu amor, eu te encontrei, estrelinha
Brilhando muito

Little star Estrelinha
You breathe new life Você respira vida nova
Into my broken heart Para dentro meu coração partido
Never forget who you are, little star
Shinning brighter than
all the stars in the sky
Never forget how to dream, butterfly
Flying higher than
all the birds in the sky
Never forget who you are, little star
Never forget where you come from,
from love

Nunca se esqueça de quem você é, estrelinha
Brilhando mais do que
todas as estrelas do céu
Nunca se esqueça de como sonhar, borboleta
Voando mais alto do que
todos os pássaros no céu
Nunca se esqueça de quem você é, estrelinha
Nunca se esqueça de onde você veio,
do amor

Little star (3x) Estrelinha (3x)
From love Do amor
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I ran from my house
that cannot contain me
From the man that I cannot keep
From my mother who haunts me
Even though she´s gone
From my daughter that neve sleeps
I ran from the noise and the silence
From the traffic on the street
I ran to the treetops,
I ran to the sky
Out to the lake, Into the rain
That matted my hair
And soaked my shoes and skin
Hid my tears, hid my fears
I ran to the forest,
I ran to the trees
I ran and I ran,
I was looking for me
I ran past the churches
And the crooked old mailbox
Past the apple orchards
And the lady that never talks,
up into the hills
I ran to the cemetery
and held my breath
And thought about your death

Eu fugi da minha casa
que não consegue me conter
Do homem que eu não consigo manter
Da minha mãe que me assombra
Embora ela já esteja morta
Da minha filha que nunca dorme
Eu fugi do barulho e do silêncio
Do tráfico nas ruas
Eu fugi para o topo da árvore,
eu fugi para o céu
Para fora do lago, para dentro da chuva
Que emaranhou meus cabelos
E molhou meus pés e minha pele
Escondeu minhas lágrimas, escondeu meus medos
Eu corri para a floresta,
eu corri para as árvores
Eu corri e corri,
eu estava me procurando

Escrito e Produzido por Madonna e William Orbit

MER GIRL GAROTA SEREIA

Eu passei pelas igrejas
E pela velha e torta caixa de correio
Pelo pomar de maça
E pela mulher que nunca fala,
para cima do morro
Eu corri para o cemitério
e segurei minha respiração
E pensei sobre sua morte

I ran to the lake and up into the hills
I ran and I ran, I´m looking there still
And I saw the crumbling tombstones
All the forgotten names
I tasted the rain, I tasted my fears
I cursed the angels,
I tasted my fears
And the ground gave way beneath my feet
And the earth to me in her arms

Eu corri para o lago e para cima do morro
Eu corri e corri, eu ainda estou olhando
E eu vi os túmulos caídos
Todos os nomes esquecidos
Eu provei a chuva, eu provei minhas lágrimas
Eu amaldiçoei os anjos,
eu provei meus medos
E o solo cedeu embaixo dos meus pés
E a terra me carregou em seus braços

Leaves covered ny face
Ants marched across my back
The black sky opened up blinding me
I ran to the forest,
I ran to the trees
I ran and I ran, I was looking for me
I ran to lakes and up into the hill
I ran and I ran, I´m looking there still

As folhas cobriram meu rosto
Formigas andaram nas minhas costas
O céu negro se abriu me cegando
Eu corri para a floresta,
eu corri para as árvores
Eu corri e corri, eu estava me procurando
Eu corri para os lagos e para o alto do morro
Eu corri e corri, ainda estou olhando lá

And I smelt her burning flesh E eu senti o cheiro da sua carne queimando
Her rotting bones, her decay A raiz dos ossos dela, seu apodrecimento
I ran and I ran, I´m still running away Eu corri e corri, eu ainda continuo correndo
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HAS TO BE TEM QUE SER
Breathe in, breathe out
I say a little prayer
How the gods above
Could be so unfair
CHORUS:
I know there’s someone out there
Waiting for me
There must be someone out there
There just has to be
Go on, go on
Don’t sit there like a fool
You’ve graduated from
A different kind of school
CHORUS
I should be glad that I’m alive
It could have been much worse
I might have never loved at all
And never known what I am worth
How the gods above
Could be so unfair
CHORUS
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Inspire, expire
Eu digo uma pequena prece
Como os deuses lá encima
Podem ser tão injustos
REFRÃO:
Eu sei que existe alguém lá fora
Esperando por mim
Deve existir alguém lá fora
Tem que haver
Continue, continue
Não fique sentado aí, como um idiota
Você é graduado em
Uma escola diferente
REFRÃO
Eu deveria estar feliz por estar viva
Poderia ser muito pior
Eu posso nunca ter amado
E nunca ter sabido o quanto valho
Como os deuses lá encima
Podem ser tão injustos
REFRÃO

