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Can't buy me love, love

Não pode me comprar amor, amor

Can't buy me love

Não pode me comprar amor

I'll buy you a diamond ring, my friend

Vou lhe comprar um anel de diamante, meu amigo

if it makes you feel alright

Se isso faz você se sentir bem



I'll get you anything, my friend

Te  conseguirei qualquer coisa, meu amigo

if it makes you feel alright

Se isso te faz sentir bem

'Cause I don't care too much for money

Porque eu não me importo muito com dinheiro

Money can't buy me love

Dinheiro não pode me comprar amor



I'll give you all I've got to give, 

Te darei tudo que eu tenho pra dar

if you say you love me too

Se você disser que me ama também

I may not have a lot to give

Eu posso não ter muito pra dar

but what I got, I'll give to you

Mas o que eu tenho, eu darei a você



I don't care too much for money

Eu não me importo muito com dinheiro

Money can't buy me love

Dinheiro não pode me comprar amor

Can't buy me love, everybody tells me so

Não pode me comprar amor, todo mundo me diz isso

Can't buy me love, no, no, no, no

Não pode me comprar amor, não, não, não, não



Say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied

Diga que não precisa de anéis de diamante, e eu estarei satisfeito

Tell me that you want the kind of things that money just can't buy

Diga-me que você quer o tipo de coisa que dinheiro simplesmente não 
pode comprar

I don't care too much for money, money can't buy me love

Eu não me importo muito com o dinheiro, dinheiro não pode me 

comprar amor
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