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Adele – Someone Like You

I heard that you're settled down
That you found a girl and you're married now
I heard that your dreams came true
Guess she gave you things, I didn't give to you

Eu ouvi dizer que você acertou sua vida
Que você encontrou uma garota e agora está casado
Ouvi dizer que seus sonhos se tornaram reais
Acho que ela te deu coisas que eu não te dei

Old friend
Why are you so shy?
It ain't like you to hold back
Or hide from the light

Meu velho amigo
Por que você está tão tímido?
Não é do seu feitio se conter
Ou se esconder da luz

I hate to turn up out of the blue, uninvited
But I couldn't stay away, I couldn't fight it
I hoped you'd see my face and that you'd be reminded
That for me, it isn't over

Eu odeio aparecer do nada, sem ser convidada
Mas eu não pude ficar longe, não consegui evitar
Eu tinha esperança de que você visse meu rosto e que
você se lembrasse
De que pra mim, não acabou

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too
Don't forget me, I beg, I remember you said
Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead
Sometimes it lasts in love

Não faz mal, eu vou encontrar alguém como você
Não desejo nada além do melhor para você, também
Não me esqueça, eu imploro, eu me lembro do que você
disse
Às vezes, acaba em amor
Mas às vezes, em vez disso, ele machuca

But sometimes it hurts instead, yeah

Às vezes, acaba em amor
Mas às vezes, em vez disso, ele machuca, sim

You'd know how the time flies
Only yesterday was the time of our lives
We were born and raised in a summery haze
Bound by the surprise of our glory days

Você deveria saber como o tempo voa
Ontem mesmo foi o melhor momento das nossas vidas
Nascemos e nos criamos numa neblina de verão
Unidos pela surpresa dos nossos dias de glória

I hate to turn up out of the blue, uninvited
But I couldn't stay away, I couldn't fight it
I hoped you'd see my face and that you'd be reminded
That for me, it isn't over yet

Eu odeio aparecer do nada, sem ser convidada
Mas eu não pude ficar longe, não consegui evitar
Eu tinha esperança de que você visse meu rosto e que
você se lembrasse
De que pra mim, não acabou

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too
Don't forget me, I beg, I remember you said
Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead, yeah

Não faz mal, eu vou encontrar alguém como você
Não desejo nada além do melhor para você também
Não me esqueça, eu imploro, eu lembro do que você
disse
Às vezes, acaba em amor
Mas às vezes, em vez disso, ele machuca, sim

Nothing compares, no worries or cares
Regrets and mistakes, they're memories made
Who would have known how bittersweet this would
taste

Nada se compara, nenhuma preocupação ou cuidado
Arrependimentos e erros são feitos de lembranças
Quem poderia adivinhar o gosto agridoce que isso teria?

Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you
Don't forget me, I beg, I remembered you said
Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead
Never mind, I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you, too
Don't forget me, I beg, I remembered you said
Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead
Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead, yeah, yeah

Não faz mal, eu vou encontrar alguém como você
Não desejo nada além do melhor para você também
Não me esqueça, eu imploro, eu lembro do que você
disse
Às vezes, acaba em amor
Mas às vezes, em vez disso, ele machuca
Não faz mal, eu vou encontrar alguém como você
Não desejo nada além do melhor para você também
Não me esqueça, eu imploro, eu lembro do que você
disse
Às vezes, acaba em amor
Mas às vezes, em vez disso, ele machuca
Às vezes, acaba em amor
Mas às vezes, em vez disso, ele machuca, sim, sim

The Beatles - I've Got A Feeling

I've got a feeling, a feeling deep inside
Oh, yeah, oh, yeah (that's right)
I've got a feeling, a feeling I can't hide
Oh, no! Oh, no! Oh, no
Yeah. Yeah! I've got a feeling, yeah!

Eu tenho um sentimento, um sentimento aqui dentro
Oh, sim, oh, sim (está certo)
Eu tenho um sentimento, um sentimento que não
consigo esconder
Oh, não! Oh, não! Oh, não
Sim! Sim! Eu tenho um sentimento, sim!

Oh, please, believe me, I'd hate to miss the train
Oh, yeah, yeah, oh, yeah
And if you leave me I won't be late again
Oh, no, oh, no, oh, no
Yeah, yeah, I've got a feeling, yeah
I got a feeling

Oh, por favor, acredite em mim, eu odiaria perder o
trem
Oh, sim, sim, oh, sim
E se você me deixar, eu não me atrasarei de novo
Oh, não, oh, não, oh não
Sim, sim, estou tendo esse sentimento, sim
Eu tenho um sentimento.

All these years, I've been wandering around
Wondering how come nobody told me
All that I was looking for was somebody
Who looked like you

Todos esses anos, eu tenho andado por aí
Me perguntando como é que ninguém me disse
Que tudo que eu procurava era alguém
Que se parecesse com você

I've got a feeling that keeps me on my toes
Oh, yeah, oh, yeah
I've got a feeling, I think that everybody knows
Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah
Yeah. Yeah! I've got a feeling, yeah!

Eu tenho um sentimento que me mantém no limite
Oh, sim, oh, sim
Eu tenho um sentimento, eu acho que todo mundo já
sabe
Oh, sim, oh sim, oh, sim
Sim! Sim! Eu tenho um sentimento, sim!

Ev'rybody had a hard year
Ev'rybody had a good time
Ev'rybody had a wet dream
Ev'rybody saw the sunshine
Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah
Ev'rybody had a good year
Ev'rybody let their hair down
Ev'rybody pulled their socks up (yeah)
Ev'rybody put their foot down
Oh, yeah! Yeah! Wohoo!

Todo mundo teve um ano difícil
Todo mundo se divertiu bastante
Todo mundo teve um sonho molhado
Todo mundo viu o sol brilhar
Oh, sim, oh, sim, oh, sim
Todo mundo teve um bom ano
Todo mundo curtiu a vida
Todo mundo arregaçou as mangas (sim)
Todo mundo pôs os pés no chão
Oh, sim! Sim! Wohoo!

(Oh, my soul, it's so hard)

(Oh, minha alma, isso é tão difícil)

Coldplay – Magic

Call it magic
Call it true
I call it magic
When I'm with you
And I just got broken
Broken into two
Still I call it magic
When I'm next to you

Chame de magia
Chame de verdade
Eu chamo de magia
Quando estou com você
E eu acabei de ser quebrado
Quebrado em dois
Mas ainda chamo de magia
Quando estou perto de você

And I don't, and I don't
And I don't, and I don't
No, I don't it's true
I don't, no, I don't
No, I don't, no, I don't
Want anybody else but you
I don't, no, I don't
No, I don't, no, I don't
No, I don't it's true
I don't, no, I don't
No, I don't, no, I don't
Want anybody else but you

E eu não, e eu não
E eu não, e eu não
Não, eu não quero, é verdade
Eu não, não, eu não
Eu não, não, eu não
Quero ninguém além de você
Eu não, não, eu não
Eu não, não, eu não
Não, eu não quero, é verdade
Eu não, não, eu não
Eu não, não, eu não
Quero mais ninguém além de você

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh

Call it magic
Cut me into two
And with all your magic
I disappear from view
And I can't get over
Can't get over you
Still I call it magic
Such a precious jewel

Chame de magia
Me corte em dois
E com toda sua mágica
Eu desapareço de vista
E não consigo superar
Não consigo te superar
Continuo chamando de magia
Como uma joia preciosa

And I don't, and I don't
And I don't, and I don't
No, I don't it's true
I don't, no, I don't
No, I don't, no, I don't
Want anybody else but you
I don't, no, I don't
No, I don't, no, I don't
No, I don't it's true
I don't, no, I don't
No, I don't, no, I don't
Want anybody else but you

E eu não, e eu não
E eu não, e eu não
Não, eu não quero, é verdade
Eu não, não, eu não
Eu não, não, eu não
Quero ninguém além de você
Eu não, não, eu não
Eu não, não, eu não
Não, eu não quero, é verdade
Eu não, não, eu não
Eu não, não, eu não
Quero mais ninguém além de você

Want to fall, fall so far

Quero cair, cair bem longe

I want to fall, fall so hard
And I call it magic
And I call it true
I call it magic

Eu quero cair, cair com força
E eu chamo isso de magia
E eu chamo de verdade
Eu chamo de mágica

Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh
Ooh, ooh, ooh

And if you were to ask me
After all that we've been through
Still believe in magic?
Oh yes, I do
Oh yes, I do
Yes, I do
Oh yes, I do
Of course I do

E se você me perguntasse
Depois de tudo que nós passamos
Ainda acredita em mágica?
Oh, sim, acredito
Oh, sim, acredito
Sim, acredito
Oh, sim, acredito
Claro que acredito

Frank Sinatra – My Way

And now, the end is near
And so I face the final curtain
My friend, I'll say it clear
I'll state my case, of which I'm certain
I've lived a life that's full
I've traveled each and ev'ry highway
And more, much more than this
I did it my way

E agora o fim está próximo
E portanto encaro o desafio final
Meu amigo, direi claramente
Irei expor o meu caso do qual estou certo
Eu tenho vivido uma vida completa
Viajei por cada e todas as rodovias
E mais, muito mais que isso
Eu o fiz do meu jeito

Regrets, I've had a few
But then again, too few to mention
I did what I had to do
And saw it through without exemption
I planned each charted course
Each careful step along the byway
And more, much more than this
I did it my way

Arrependimentos, eu tive alguns
Mas aí, novamente, pouquíssimos para mencionar
Eu fiz o que eu devia ter feito
E passei por tudo consciente, sem exceção
Eu planejei cada caminho do mapa
Cada passo, cuidadosamente, no correr do atalho
E mais, muito mais que isso
Eu o fiz do meu jeito

Yes, there were times, I'm sure you knew
When I bit off more than I could chew
But through it all, when there was doubt
I ate it up and spit it out
I faced it all and I stood tall
And did it my way

Sim, em certos momentos, tenho certeza que você sabia
Que eu mordia mais do que eu podia mastigar
Mas passando por tudo, quando restavam dúvidas
Eu engolia e cuspia fora
Eu enfrentei a tudo e de pé firme continuei
E fiz tudo do meu jeito

I've loved, I've laughed and cried
I've had my fill, my share of losing
And now, as tears subside
I find it all so amusing
To think I did all that
And may I say, not in a shy way
Oh no, oh no not me
I did it my way

Eu já amei, ri e chorei
Cometi minhas falhas, tive a minha parte nas derrotas
E agora, conforme as lágrimas secam
Eu acho tudo tão divertido
E pensar que eu fiz tudo isto
E devo dizer, sem muita timidez
Ah não, ah não, não eu
Eu fiz tudo do meu jeito

For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naugth
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels
The record shows, I took the blows
And did it my way!

E para que serve um homem, o que ele possui?
Senão ele mesmo, então ele não tem nada
Para dizer as coisas que ele sente de verdade
E não as palavras de alguém de joelhos
Os registros mostram, eu recebi as pancadas
E fiz tudo do meu jeito

Frank Sinatra – New York

Start spreading the news
I'm leaving today
I want to be a part of it
New York, New York

Comece a espalhar a notícia
Estou partindo hoje
Eu quero ser parte disso
Nova Iorque, Nova Iorque

These vagabond shoes
Are longing to stray
Right through the very heart of it
New York, New York

Estes sapatos vagabundos
Estão querendo passear
Diretamente através do coração de
Nova Iorque, Nova Iorque

I wanna wake up in that city
That doesn't sleep
And find I'm king of the hill
Top of the heap

Eu quero acordar naquela cidade
Que nunca dorme
E descobrir que sou o rei do pedaço
O maioral

These little town blues
Are melting away
I'll make a brand new start of it
In a old New York

Estes blues de cidade pequena
Estão se derretendo
Eu vou fazer uma nova marca
Na velha Nova Iorque

If I can make it there
I'll make it anywhere
It's up to you
New York, New York

Se eu conseguir fazer isso lá
Eu vou fazer em qualquer parte
Só depende de você
Nova Iorque, Nova Iorque

New York, New York
I want to wake up
In the city that never sleeps

Nova Iorque, Nova Iorque
Eu quero acordar
Naquela cidade que nunca dorme

And find I'm A, number one, top of the list
King of the hill
A number one

E descobrir que sou um número um, no topo da lista
Rei do pedaço
O número um

These little town blues
Are melting away
I'm gonna make a brand new start of it
In old New York

Estes blues de cidade pequena
Estão se derretendo
Eu vou fazer uma nova marca
Na velha Nova Iorque

And
If I can make it there
I'm gonna make it anywhere
It's up to you
New York, New York, New York

E
Se eu conseguir fazer isso lá
Eu vou fazer em qualquer parte
Só depende de você
Nova Iorque, Nova Iorque

J.J. Cale – Sensitive Kind

Don't take her for granted, she has a hard time
Don't misunderstand her or play with her mind

Não ache que ela está no papo, ela é jogo duro
Não a confunda ou brinque com sua mente

Treat her so gently, it will pay you in time
You've got to know she's the sensitive kind
Tell her you love her, each and every night
And you will discover she will treat you right

Trate-a tão gentilmente, você será recompensado na hora certa
Você tem que saber que ela é do tipo sensível
Diga a ela que você a ama, todas as noites
E você vai descobrir que ela vai te tartar bem

If you believe, I know you will find
There ain't nothing like the sensitive kind
She gets lonely waiting for you

Se você acreditar, eu sei que você vai descobrir
Que não há nada como tipo sensível
Ela fica solitária esperando por você

You are the only thing to help her through
Don't take her for granted, she has a hard time
You've got to know she's the sensitive kind

Você é a única coisa que ajuda ela a superar
Não ache que ela está no papo, ela é jogo duro
Você deveria saber ela é sensível

Jack Johnson – Broken

With everything ahead of us we left
Everything behind
But nothing that we needed at least
Not at this time and now
The feeling that I'm feeling well
It's feeling like my life is finally mine
With nothing to go back to
We just continue to drive
Without you I was broken
And I'd rather be broke down with you by my side
So without you I was broken
But I'd rather be broken down with you by my side

Com tudo a nossa frente
Nós deixamos tudo pra trás
Mas nada de que nós precisamos
Pelo menos não neste momento
E agora o sentimento que eu estou sentindo bem
Sentindo como minha vida é finalmente minha
Com nada que nos faça voltar,
Nós continuamos dirigindo
Sem você eu estava quebrado
Mas antes quebrado e com você do meu lado
Então sem você eu estava quebrado
Mas antes quebrado e com você do meu lado

I didn't know what I was looking for so I
Didn't know what I'd find
I didn't know what I was missing
I guess you've been just a little too kind
And if I find just what I need
I'll put a little peace in my mind
Maybe you've been looking too
Or maybe you don't even need to try
Without you I was broken
But I'd rather be broke down with you by my side
So without you I was broken
But I'd rather be broke down with you by my side

Eu não sabia o que estava procurando
Então eu não sabia o que acharia
Eu não sabia do que estava sentindo falta
Eu suspeito que você foi muito gentil...
E se eu achar o que preciso
Eu colocarei um pouco de paz na minha mente
Talvez você também tenha estado procurando
Ou talvez você nem mesmo precise procurar
Sem você eu estava quebrado
Mas antes quebrado e com você do meu lado
Então sem você eu estava quebrado
Mas antes quebrado e com você do meu lado

With everything in the past fading faster and faster until
it was gone
Found out I was losing so much more than I knew all
along
But everything I've been working for only worth nickels
and dimes
But if I had a minute for every hour that I've wasted I'd
be rich in time, I'd be doing fine

Com tudo no passado, enfraquecendo rapidamente e
mais rapidamente até que tudo se foi
Descobri que estava perdendo mais do que soube desde
o princípio
Porque tudo para o que eu tenho trabalhado
Valia só níqueis e moedas de dez centavos
Mas se eu tivesse um minuto para cada hora que
desperdicei, há muito tempo eu seria rico, eu estaria
mandando bem
Sem você eu estava quebrado
Mas antes quebrado e com você do meu lado
Então sem você eu estava quebrado
Mas antes quebrado e com você do meu lado

Without you I was broken
But I'd rather be broke down with you by my side
So without you I was broken
But I´d rather be broke down with you by my side 4x

Tracy Chapman – Give Me One Reason

Give me one reason to stay here
And I'll turn right back around
Give me one reason to stay here
And I'll turn right back around
Because I don' want to leave you lonely
But you got to make me change my mind

Me dê uma razão para ficar aqui
E eu vou voltar na hora
Me dê uma razão para ficar aqui
E eu vou voltar na hora
Porque eu não quero te deixar sozinho
Mas você tem que me fazer mudar de ideia

Baby I got your number and I know that you got mine
But you know that I called you
I called too many times
You can call me baby
You can call me anytime
But you got to call me

Baby, eu tenho o seu número e sei que você tem o meu
Mas você sabe que eu te chamei
Chamei muitas vezes
Você pode me chamar de baby
Você pode me ligar a qualquer hora
Mas você tem que me ligar

Give me one reason to stay here
And I'll turn right back around
Give me one reason to stay here
And I'll turn right back around
Because I don't want to leave you lonely
But you got to make me change my mind

Me dê uma razão para ficar aqui
E eu vou voltar na hora
Me dê uma razão para ficar aqui
E eu vou voltar na hora
Porque eu não quero te deixar sozinho
Mas você tem que me fazer mudar de ideia

I don't want no one to squeeze me
They might take away my life
I don't want no one to squeeze me
They might take away my life
I just want someone to hold me and rock me through
night

Eu não quero alguém para me apertar
Podem tirar minha vida
Eu não quero alguém para me apertar
Podem tirar minha vida
Só quero alguém pra me abraçar pra me "balançar"
durante a noite

This youthful heart can love you
And give you what you need
This youthful heart can love you
And give you what you need
But I'm too old to go chasing you around wasting my
precious energy

Este coração jovem pode amar você
E te dar o que você precisa
Este coração jovem pode amar você
E te dar o que você precisa
Mas eu sou velho demais para perseguir você
desperdiçando minha preciosa energia

Give me one reason to stay here
And I'll turn right back around
Give me one reason to stay here
And I'll turn right back around
Because I don't want to leave you lonely
But you got to make me change my mind
Baby just give me one reason
Give me just one reason why
Baby just give me one reason
Give me just one reason why I should stay
Said I told you that I loved you
And there ain't no more to say

Me dê uma razão para ficar aqui
E eu vou voltar na hora
Me dê uma razão para ficar aqui
E eu vou voltar na hora
Porque eu não quero te deixar sozinho
Mas você tem que me fazer mudar de ideia
Baby, apenas me dê um motivo
Dê-me apenas uma razão pela qual
Baby, apenas me dê um motivo
Dê-me apenas uma razão pela qual eu deveria ficar
Disse que te disse que te amava
E não há mais nada a dizer

Whitney Houston – I Will Always Love You

If I should stay
I would only be in your way
So I'll go but I know
I'll think of you
Every step of the way

Se eu devesse ficasse
Eu só te atrapalharia
Então eu vou embora, mas eu sei
Que pensarei em você
Em cada passo do caminho

And I will always love you
I will always love you
You, my darling you

E eu sempre vou te amar
Eu sempre vou te amar
Você, meu querido você

Bitter sweet memories
That is all I'm taking with me
So goodbye, please, don't cry
We both know I'm not what you, you need

Doces amargas lembranças
Isso é tudo que estou levando comigo
Então adeus, por favor, não chore
Nós dois sabemos que eu não sou o que você, você
precisa

And I will always love you
I will always love you, oh
I hope life treats you kind
And I hope you'll have
All you've dreamed of
And I wished you joy
And happiness
But above all this, I wish you love
And I will always love you
I will always love you
I will always love you
I will always love you
I will always love you
I, I will always love you, you
Darling, I love you
I'll always
I'll always
Love you

E eu sempre vou te amar
Eu sempre vou te amar, oh
Eu espero que a vida te trate bem
E eu espero que você tenha
Tudo o que você sonhou
E eu te desejo alegria
E felicidade
Mas acima de tudo, te desejo amor
E eu sempre vou te amar
Eu sempre vou te amar
Eu sempre vou te amar
Eu sempre vou te amar
Eu sempre vou te amar
Eu, eu sempre vou te amar, você
Querido, eu amo você
E sempre irei
E sempre irei
Amar você
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