Papa I know you’re going to be upset
‘Cause I was always your little girl
But you should know by now
I’m not a baby
You always taught me right from wrong
I need your help,
daddy please be strong
I may be young at heart
But I know what I’m saying
The one you warned
me all about
The one you said I could do without
We’re in an awful mess
And I don’t mean maybe - Please
CHORUS:
Papa don’t preach,
I’m in trouble deep
Papa don’t preach,
I’ve been losing sleep
But I made up my mind, I’m keeping my baby
I’m gonna keep my baby, mmm...

Pai, eu sei que você vai ficar aborrecido
Porque eu sempre fui sua garotinha
Mas você já deveria saber
Eu não sou um bebê
Você sempre me ensinou o certo e o errado
Eu preciso da sua ajuda,
pai, por favor seja forte
eu posso ser jovem de espírito
Mas eu sei o que estou dizendo

Escrito por Brian Elliot e Madonna
Produzido por Madonna e Steve Bray

PAPA DON’T PREACH PAPAI, NÃO PASSE SERMÃO

Aquele contra quem você cansou
de me prevenir
Aquele que você dizia que eu podia fazer sem
Nós estamos numa confusão danada
E não estou dizendo talves - por favor
VERSO:
Pai, não passe sermão,
estou metida num problemão
Pai, não passe sermão,
Eu tenho perdido o sono
Mas eu já me decidi, eu vou ter meu filho
Eu vou ficar com meu filho.....

He says that he’s going to marry me Ele disse que vai se casar comigo
We can raise a little family Nós podemos criar uma pequena família
Maybe we’ll be all right, It’s a sacrifice Talvez dê tudo certo, é um sacrifício
But my friends keep
telling me to give it up
Saying I’m too young, I ought to live it up
What I need right now is some good advice
Please
CHORUS
Daddy, daddy if you could only see
Just how good he’s treating me
You’d give us your blessing right now
‘Cause we are in love, we are in love
So please
CHORUS

Mas minhas amigas
ficam me dizendo para desistir
Dizendo que sou muito jovem e preciso viver
O que preciso agora é de um bom conselho
Por favor
VERSO
Pai, pai se você pudesse ao menos ver
Como ele tem me tratado bem
Você nos daria sua benção agora mesmo
Pois estamos apaixonados, apaixonados
Então por favor
VERSO

Papa don’t preach, Pai, não passe sermaõ,
I’m in trouble deep estou numa grande confusão
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Papa don’t preach, Pai, não passe sermão,
I’ve been losing sleep estou perdendo o sono
(repeat) (repeat)
Oh, I’m gonna keep my baby Eu vou ter meu filho
Oooh, don’t you stop loving me, daddy ooooh, não deixe de me amar, pai
I know, I’m keeping my baby Eu sei, eu vou ter meu filho
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Watch out! Tome Cuidado!
I see you on the street and you walk on by Eu te vejo na rua e você passa por mim
You make me wanna hang my head down Você me dá vontade de abaixar a cabeça
And cry E chorar
If you gave me half a chance you’d see
My desire burning inside of me
But you choose to look the other way
I’ve had to work much
harder than this
For something I want, don’t try to resist me
CHORUS:
Open your heart to me, baby
I hold the lock and you hold the key
Open your heart to me, darlin’
I’ll give you love if you, you turn the key
I think that you’re afraid
to look in my eyes
You look a little sad boy,
I wonder why
I follow you around but you can’t see
You’re too wrapped up in
yourself to notice
So you choose to look the other way
Well, I’ve got something to say
Don’t try to run I can keep up with you
Nothing can stop me from trying,
you’ve got to
CHORUS

Se você me desse meia chance, você veria
Meu desejo queimando dentro de mim
Mas você prefere olhar para o outro lado
Eu tive que trabalhar muito
mais duro do que isso
Por algo que eu quero, não tente me resistir
VERSO:
Abra seu coração para mim, baby
Eu tenho o cadeado e você a chave
Abra teu coração para mim, querido
Eu te darei amor, se você girar a chave

Escrito por Madonna, Gardner Cole e Peter Rafelson
Produzido por Madonna e Pat Leonard

OPEN YOUR HEART ABRA O SEU CORAÇÃO

Acho que você tem medo
de olhar nos meus olhos
Você parece um pouco triste,
me pergunto por quê
Eu te sigo por aí mas você nem vê
Está envolvido demais
consigo mesmo para perceber
Então você prefere olhar para o outro lado
Bem, eu tenho algo para te dizer
Não tente correr, eu posso te alcançar
Nada pode me fazer parar de tentar,
você tem de
VERSO

Open your heart with the key Abra seu coração com a chave
One is such a lonely number 1 é um número tão solitário
Open your heart, I’ll make you love me Abra seu coração, eu te farei me amar
It’s not the hard, if you just turn the key Não é tão difícil, basta girar a chave
Don’t try to run I can keep up with you Não tente correr, eu posso te alcançar
Nothing can stop me from trying, Nada pode me fazer parar de tentar,
you’ve got to você tem de
CHORUS

VERSO

Open your heart with the key Abra seu coração com a chave
Open your heart, I’ll make you love me Abra seu coração, eu te farei me amar
It’s not that hard, if you just turn the key Não é tão difícil, basta girar a chave
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WHITE HEAT ALVO DA PAIXÃO
A copper
How do ya like that boys, a copper
And we went for it, I went for it
Treated him like a kid brother
And I was gonna split fifty-fifty with a copper
They were there waitin’
to pin a medal on him
Come on get up, get your hands up!
Yeah, that’s it
A nice gold medal for the copper
Only maybe he’s gonna get it
Sooner than he thinks!
CHORUS:
Get up stand tall
Put your back up against the wall
´Cause my love is dangerous
This is a bust
You think you can have my love for free
Well, I’ve got news for you
That’s not the way it’s gonna be
So don’t come hangin’ round my door
If you’re not ready to give
You’re not gonna get much more
I don’t want to live out your fantasy
Love’s not that easy
This time you’re gonna
Gonna have to play my way
Come on make my day

Um tira
Agora eu compreendo garoto, um tira
E nós fomos lá por isso, eu fui lá por isso
Tratei-o como um irmão mais novo
E eu ia repartir com um tira
Eles estavam lá esperando
para lhe dar uma medalha
Vamos, levante-se, com as mãos para cima!
É, isso mesmo
Uma linda medalha de ouro para o tira
Talvez ele vá pegar
Mais cedo do que ele pensa!
VERSO:
Levante-se, mantenha se altivo
Ponha suas costas contra a parece
Porque o meu amor é perigoso
É uma batida policial
Você acha que pode ter meu amor de graça
Bem, eu tenho novidades para você
Não vai ser bem assim
Então não venha rondar minha porta
Se você não está pronto para dar
Não vai receber muito em troca
Não quero viver sua fantasia
O amor não é tão simples
Agora você vai ter
Vai ter que jogar o meu jogo
Vamos lá, faça meu dia valer a pena

CHORUS VERSO
Can you feel the rhythm of my mind
Boy, I’ve got so much to give
But I don’t want to waste my time
I can’t let my heart
put on a show
‘Till you surrender baby,
you’ve got to let it go

Consegue sentir o ritmo da mente?
Cara, tenho muito para dar
Mas não quero perder tempo
Não posso deixar meu coração
fazer uma cena
Até você se entregar baby,
você tem que deixar ir

I don’t want to live out your fantasy
Love’s not that easy
This time you’re gonna
Gonna have to play my way
Come on make my day

Não quero viver sua fantasia
O amor não é tão simples
Agora você vai ter
Vai ter que jogar o meu jogo
Vamos lá, faça meu dia valer a pena

CHORUS
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VERSO

Drop your weapons,
you’d better come clean
I’ve got you covered
I’ll catch you when you fall to me
I’m not gonna hurt you,
´cause I’m not that kind
We’re not goin’ nowhere
‘Till you have a change of mind
“You haven’t got a chance
Come out with your hands up
Come out with your hands up”, the man says
How do ya like that, ma? Heh!
Here’s my answer,
you dirty ...
I don’t want to live out your fantasy
Love’s not that easy
This time you’re gonna
Gonna have to play my way
Come on make my day
CHORUS
Come on baby make my day
Gonna have to play my way
Put your back up against the wall
This is a bust
Get up, get up, get up, get up
This is a bust
I’m so good for you,
baby here I come
I’m gonna get to you before the day is done
This is a bust
Come on baby make my day
Gonna have to play my way

Largue suas armas,
é melhor você vir desarmado
Você está na minha mira
Eu te pegarei quando você cair
Não vou te machucar,
porque eu não sou assim
Não vamos a lugar nenhum
Até você mudar de idéia
“Você não tem chance
Saia com as mãos para cima
Saia com as mãos para cima”, ele disse
Como você vê isso, cara? Heh!
Está aqui é minha resposta,
você está perdido
Não quero viver sua fantasia
O amor não é tão simples
Agora você vai ter
Vai ter que jogar o meu jogo
Vamos lá, faça meu dia valer a pena
VERSO
Vamos lá baby, faça meu dia valer a pena
Vai ter que jogar meu jogo
Ponha suas costas contra a parede
é uma batida policial
levante-se, levante-se, levante-se
É uma batida policial
Eu sou tão boa para você,
baby, aqui venho eu
vou chegar até você antes do dia acabar
É uma batida policial
Vamos baby, faça meu dia render
Vai ter que jogar meu jogo
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LIVE TO TELL VIVER PARA CONTAR
I have a tale to tell
Sometimes it gets so hard to hide it well
I was not ready for the fall
Too blind to see
The writing on the wall
CHORUS:
A man can tell a thousand lies
I’ve learned my lesson well
Hope I live to tell the secret
I have learned
‘Til then it will burn
inside of me
I know where beauty lives
I’ve seen it once, I know the warm she gives
The light that you could never see
It shines inside, you can’t take that from me
CHORUS

Eu tenho uma história para contar
Às vezes fica tão difícil de escondê-la direito
Eu não estava preparada para a queda
Cega demais para conseguir enxergar
O que estava escrito no murro
VERSO:
Um homem pode contar mil mentiras
Eu aprendi bem minha lição
E espero viver para contar
o segredo que guardo
Até então ela estará queimando
dentro de mim
Eu sei onde a beleza mora
Eu a vi uma vez, conheço o calor que ela dá
A luz que você nunca conseguiria enxergar
Brilha lá dentro, você não pode tirá-la de mim
VERSO

The truth is never far behind
You kept it hidden well
If I live to tell the secret
I knew then
Will I ever have the chance again

A verdade sempre acaba vindo a tona
Você manteve-a bem escondida
Se eu viver para contar o segredo que
eu sabia, então
Será que terei essa chance novamente?

If I ran away
I’d never have the strength to go very far
How would they hear
the beating of my heart
Will it grow cold
the secret that I hide
Will I grow old?
How will they hear
When will they learn
How will they know

Se eu fugisse
Eu não teria força para ir muito longe
Como eles poderiam escutar
as batidas do meu coração?
Será que vai esfriar,
o segredo que eu escondo?
Será que vou envelhecer?
Como eles poderiam escutar?
Quando é que eles vão aprender?
Como eles vão saber?

CHORUS
The truth is never far behind
You kept it hidden well
If I live to tell the secret
I knew then
Will I ever have the chance again
CHORUS
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VERSO
A verdade sempre acaba vindo a tona
Você manteve-a bem escondida
Se eu viver para contar o segredo que
eu sabia, então
Será que terei essa chance novamente?
VERSO

Working Monday through Friday
Takes up all of my time
If I can get to the weekend
Everything will work out just fine
That’s when I can go crazy
That’s when I can have fun
Time to be with my baby
Time to come undone
CHORUS:
Where’s the party ?
I want to free my soul
Where’s the party ?
I want to lose control
Couldn’t wait to get older
Thought I’d have
so much fun
Guess I’m one of the grown-ups
Now I have to get the job done
People give me the business
I’m not living in fear
I’m just living in chaos
Gotta get away from here

ONDE É A FESTA?
Trabalhando de segunda a sexta
Toma todo o meu tempo
Se eu conseguir chegar até o fim de semana
Tudo ficará bem
É quando eu posso enlouquecer
É quando eu posso me divertir
É hora de estar com meu amor
Hora de soltar as amarras
VERSO:
Onde é a festa?
Eu quero liberar minha alma
Onde é a festa?
Eu quero perder o controle
Não podia esperar para ficar mais velha
Pensava que eu poderia
me divertir muito mais
Acho que sou gente grande
Agora eu tenho que trabalhar
As pessoas jogam tudo em cima de mim
Não estou vivendo em medo
Estou vivendo no caos
Tenho que sair daqui agora

Escrito e Produzido por Madonna e Steve Bray e Pat Leonard

WHERE’S THE PARTY?

CHORUS VERSO
Don’t want to grow old too fast
Don’t wanna let
The system get me down
I’ve got to find a way
To make the good times last
And if you’ll show me how
I’m ready now

Não quero envelhecer tão rápido
Não quero deixar
O sistema me derrubar
Tenho que encontrar um jeito
Dos bons tempos durarem
E se você me mostrar como
Eu estou pronta agora

Slow down you move too fast
Gonna make the good times last
Gonna let my hair hang down
I’m ready now
(repeat)

Mais devagar você vai muito rápido
Faça os bons momentos durarem
Vou me soltar
Estou pronta agora
(repete)

Where’s the party ?
Where’s the party, someone tell me
Where’s the party, come one
Where’s the Party ?
Don’t want to grow old too fast
Don’t want to let
The system get me down
I’ve got to find a way
To make the good times last

Onde é a festa?
Onde é a festa alguém me conte
Onde é a festa, vamos lá
Onde é a festa??
Não quero envelhecer tão rápido
Não quero deixar
O sistema me derrubar
Tenho que encontrar um jeito
Dos bons tempos durarem
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And if you’ll show me how E se você me mostrar como
I’m ready now Eu estou pronta agora
CHORUS VERSO
Slow down you move too fast
Gonna make the good times last
Gonna let my hair hang down
I’m ready now
(2x)
Where’s the party?
Where’s the party, someone tell me
Where’s the party, come on
Where’s the party ?
We can make it all right
We can make you dance
We can make a party last
all night
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Mais devagar você vai muito rápido
Faça os bons momentos durarem
Vou me soltar
Estou pronta agora
(2X)
Onde é a festa?
Onde é a festa, alguém me conte
Onde é a festa, vamos lá
Onde é a festa
Nós podemos fazer tudo dar certo
Nós podemos fazer você dançar
Nós podemos fazer uma festa durar
para sempre

Hey, I’ve had other guys
I’ve looked into their eyes
But I never knew love before
‘Til you walked through my door
I’ve had other lips
I’ve sailed a thousand ships
But no matter where I go
You’re the one for me baby
This I know, ‘cause it’s
CHORUS:
True love
You’re the one I’m dreaming of
Your heart fits me like a glove
And I’m gonna be true blue
Baby I love you
I’ve heard all the lines
I’ve cried oh so many times
Those tear drops they won’t fall again
I’m so excited ‘cause
you’re my best friend
So if you should ever doubt
Wonder what love is all about
Just think back and remember dear
Those words whispered
in your ear
I said
CHORUS (2x)
No more sadness,
I kiss it goodbye
The sun is bursting right out of the sky
I searched the whole world
For someone like you
Don’t you know (2x)
That it’s

FIEL DE VERDADE
Hey, eu já tive outros caras
Eu já olhei dentro dos olhos deles
Ma nunca tinha encontrado o amor antes
Até você entrar por aquela porta
Eu já tive outros lábios
Já viajei em mil barcos
Mas não importa aonde eu vá
Você é o único para mim baby
Eu sei disso, porque é
VERSO:
Amor de verdade
É com você que sonho
Seu coração serve em minha como uma luva
E eu serei fiel de verdade
Baby, eu te amo

Escrito e Produzido por Madonna e Steve Bray

TRUE BLUE

Eu já ouvi todos os tipos de cantadas
Eu já chorei muito
Aquelas lágrimas não vão cair mais
Eu estou tão contente de você
ser meu melhor amigo
Então se você duvidar alguma vez
E tentar decifrar o que é o amor
Volte ao passado e lembre-se, querido
Aquelas palavras que sussurradas
no seu ouvido
Que eu disse
CHORUS (2x)
Chega de tristeza,
estou dando a ela um beijo de adeus
O sol está raiando no céu
Eu procurei o mundo inteiro
Por alguém como você
Não sabia (2x)
Que é

True love, oh baby, true love,
oh baby
True love, oh baby, true love it´s
(repeat)

Amor de verdade, oh baby, amor de verdade,
oh baby
Amor real baby, amor real é
(repete)

True, so if you should ever doubt
Wonder what love is all about
Just think back and remember dear
Those words whispered in your ear
I said

Verdade, então se você duvidar alguma vez
E tentar decifrar o que é o amor
Volte ao passado e lembre-se, querido
Aquelas palavras sussurradas no seu ouvido
Que eu disse
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No more sadness,
I kiss it goodbye
The sun is bursting right out of the sky
I searched the whole world
For someone like you
Don’t you know (2x)
That it’s
CHORUS
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Chega de tristeza,
estou dando a ela um beijo de adeus
O sol está raiando no céu
Eu procurei o mundo inteiro
Por alguém como você
Não sabia (2x)
Que é
VERSO

Como puede esse olvidar
Last night I dreamt of San Pedro
Just like I’d never gone,
I knew the song
A young girl with eyes like the desert
It all seems like yesterday, not far away
CHORUS:
Tropical the island breeze
All of nature, wild and free
This is where I long to be
La isla bonita
And when the samba played
The sun would set so high
Ring through my ears and
sting my eyes
Your Spanish lullaby
I fell in love with San Pedro
Warm wind carried on the sea
He called to me, te dijo te amo
I prayed that
the days would last
They went so fast
CHORUS
I want to be where the sun warms the sky
When it’s time for siesta
You can watch them go by
Beautiful faces,
no cares in this world
Where a girl loves a boy
And a boy loves a girl

Como pode esquecer
A noite passada sonhei com São Pedro
Como se nunca tivesse partido,
conhecia a canção
Um jovem garota com olhos como o deserto
Parece que foi ontem e não tão longe
VERSO:
Tropical, a brisa da ilha
Toda a natureza selvagem e livre
Este é o lugar onde eu gostaria de estar
A Ilha bonita
E quando o samba tocava
O sol se punha lá no alto
Ecoando por meus ouvidos e
queimando meus olhos
Sua cantiga espanhola de ninar

Escrito por Madonna, Pat Leonard e Bruce Gaitsch
Produzido por Madonna e Pat Leonard

LA ISLA BONITA A ILHA BONITA

Eu me apaixonei por São Pedro
O vento quente levava junto o mar
Ele me chamava, te disse te amo
Eu rezei para que aqueles
dias fossem para sempre
Eles se foram tão rápido
VERSO
Eu quero estar onde o sol aquece o céu
Quando é hora da siesta
Dá para vê-las passando
Rostos bonitos,
nenhuma preocupação neste mundo
Onde uma garota ama um garoto
E um garoto ama uma garota

Last night I dreamt of San Pedro A noite passada sonhei com São Pedro
It all seems like yesterday, not far away Parece que foi ontem e não muito distante
CHORUS (2x)

VERSO (2x)

La la la la la la la, te dijo te amo La la la la la la la, digo que te amo
La la la la la la la, el dijo que te ama La la la la la la la, ele disse que te ama
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JIMMY JIMMY JIMMY JIMMY
Where you goin’ boy
I see your legs twitchin’
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
My daddy says you just
need a good lickin’
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
You say you gonna be the king of Las Vegas
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
You’re just a boy who comes
from bad places
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
CHORUS:
Why, oh why, oh why, oh why,
oh why, oh why
Do fools fall in love with fools like you
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy (2x)
Why did you go and crash up your new car
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
Is it because it didn’t take you too far
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
Why do you always
have such a sad face
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
Is it because you want to get
out of this place
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
CHORUS
You’re much too wild for this town
There’s not much here
That’s gonna hold you down
You gotta lotta style,
it should take you far
Take you further than my back yard

Aonde você está indo, garoto
Eu vejo suas pernas se contorcendo
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
Meu pai disse que você só
precisa de uma boa surra
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
Você diz que vai ser o rei de Las Vegas
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
Você é apenas um garoto que
veio de lugares ruins
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
VERSO
Por que, oh por que, oh por que,
oh por que
Que tolas se apaixonam por tolos como você
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy (2x)
Por que você saiu e bateu seu carro novo?
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
É porque ele não te levava longe demais
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
Por que você sempre
está com esta cara triste?
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
É porque você quer dar o
fora deste lugar
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
VERSO
Você é selvagem demais para esta cidade
Não há muita coisa aqui
Que vai te fazer ficar
Você tem muito estilo,
isto deveria de levar longe
Te levar mais longe do que meu quintal

Oop shoo boop oop oop sha la la la Oop shoo boop oop oop sha la la la
Took my advice and
got out of this place
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
This ole town ain’t never gonna be the same
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
I really love you just
couldn’t tell you so
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
I should’ve said then,
now you’ll never know
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
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Seguiu meu conselho e
deu o fora deste lugar
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
Esta velha cidade nunca mais será a mesma
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
Eu realmente te amo,
eu só não conseguia falar
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy
Eu deveria ter tido
e agora então você nunca saberá
Jimmy Jimmy, oh Jimmy Jimmy

Why, oh why, oh why, oh why, oh why Por que, oh por que, oh por que, oh por que
Do fools fall in love Tolos se apaixonam?
You’re much too wild for this town
There’s not much here
That’s gonna hold you down
You gotta lotta style,
it should take you far
Take you further than my back yard
VERSO

Você é selvagem demais para esta cidade
Não há muita coisa aqui
Que vai te fazer ficar
Você tem muito estilo,
isto deveria de levar longe
Te levar mais longe do que meu quintal
VERSO

Hey! I really love you Jimmy Hey! Eu realmente te amo, Jimmy
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LOVE MAKES THE WORLD GO ROUND
Make love not war we say
It’s easy to recite
But it don’t mean a damn
Unless we’re gonna fight
But not with guns and knives
We’ve got to save the lives
of every boy and girl
That grows up in this world
CHORUS:
There’s hunger everywhere
We’ve got to take a stand
Reach out for someone’s hand
Love makes the world go round
It’s easy to forget
If you don’t hear the sound
Of pain and prejudice
Love makes the world go round
They think that love’s a lie
But we can teach them how to try
Love means to understand
Reach out for someone’s hand
‘Cause everything you do
Comes back in time to you
We have to change our fate
Before it gets too late

O AMOR FAZ O MUNDO GIRAR
Faça amor não faça guerra dizemos
É fácil falar
Mas isso não quer dizer nada
A menos que nós lutemos
Mas sem armas e facas
Temos que salvar as vidas
de cada garoto e garota
Que cresce neste mundo
VERSO:
Existe fome em todo lugar
Nós temos que parar como isso
Alcançar a mão de outra pessoa
O amor faz o mundo girar
É fácil esquecer
Se você não escutar o som
da dor e do preconceito
O Amor faz o mundo girar
Pensam que o amor é mentira
Mas podemos ensiná-los a tentar
O “Amor” significa compreensão
Alcançar a mão de outra pessoa
Porque tudo que você fizer
Vai voltar com tempo para você
Temos que mudar nosso destino
Antes que seja tarde demais

CHORUS VERSO
Don’t judge a man
‘Til you’ve been standin’ in his shoes
You know that we’re all
so quick to look away
‘Cause it’s the easy thing to do
You know that what I say is true

Não julge um homem
Até estar na pele dele
Você sabe que somos
ótimos para virar a cara
Pois é a coisa mais fácil de se fazer
E você sabe que o que eu digo é verdade

Love, love makes the world go round O amor, o amor faz o mundo girar
Make love not war we say
It’s easy to recite
But it don’t mean a damn
Unless we’re gonna fight
CHORUS

Faça amor não faça guerra dizemos
É fácil falar
Mas isso não significa nada
A menos que nós lutemos
VERSO

La la la la la la.... La la la la la la.....
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