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Stayed in bed all morning
Fiquei na cama a manhã toda

Just to pass the time.
Só para passar o tempo.

There's something wrong here
Há algo errado aqui

There can be no denying
Não pode haver negação (não se pode negar)

One of us is changing
Um de nós está mudando

Or maybe we just stopped trying

Ou talvez nós apenas tenhamos parado de tentar.



And it's too late, baby,

E é tarde demais querido,

Now it's too late,

Agora é tarde demais.

Though we really did try to make it.

Embora nós realmente tenhamos tentado (fazer isso)

Something inside has died

Algo lá dentro morreu

And I can't hide and I just can't fake it

E eu não posso esconder e simplesmente não posso fingir

Oh, no...
Oh, não...



It used to be so easy living here with you.

Costumava ser tão fácil viver aqui com você

You were light and breezy

Você era leve e alegre

and I knew just what to do.

E eu sabia exatamente o que fazer

Now you look so unhappy

Agora você parece tão infeliz

And I feel like a fool

E eu me sinto como uma idiota.



There'll be good times again

Haverá bons momentos de novo

For me and you,

Para mim e pra você.

But we just can't stay together

Mas nós simplesmente não podemos ficar juntos

Don't you feel it too?

Você não sente isso também?

Still I'm glad for what we had

Ainda assim eu estou feliz pelo que nós tivemos

And how I once loved you

E como eu, uma vez, amei você
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