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Dream a little dream of me

Sonhe um pequeno sonho 
comigo

Sonhar COM algo ou alguém
Dream OF someone or something

Dream ABOUT someone or something

I dreamed/dreamt of you last night.
Eu sonhei com você noite passada.

She always dreams about the trip.
Ela sempre sonha com a viagem.

Dreamed (US and other countries)
Dreamt (UK)



While I'm alone and (as) blue as can be

Enquanto eu estiver sozinho e (tão) triste como (se) pode estar

(as) blue as can be = tão triste como se pode ser
(as) blue as I can be = tão triste como eu posso ser

I'm as happy as can be
Eu estão tão feliz quanto se pode estar!

Eu sou tão feliz quanto se pode ser!



Still craving your kiss

Ainda desejando seu beijo

I'm longing to linger till dawn dear

Eu estou desejando permanecer até o 
amanhecer, meu bem

Crave = desejar muito usado para 
desejos alimentares

To linger (on) = permanecer, 
prolongar, (se) demorar em algo.

To long = desejar algo, especialmente 
o que não é possível no momento

Do you crave sugar?
Você tem desejo de açúcar?

People lingered at the picnic tables.
Pessoas se demoravam nas

mesas de picnic.

Ele desejava ver seus amigos.
He longed to see his friends.



But in your dreams whatever they be

Mas em seus sonhos, quaisquer que sejam

Whatever they be = whatever they are

We are going out tomorrow, whether it be sunny or not.
We are going out tomorrow, whether it is sunny or not.
Nós vamos sair amanhã, esteja sol (ensolarado) ou não.
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