
Pensei que eu acabaria 
com o Sean

Thought I'd end up with Sean

sórarendâpuê xan

But he wasn't a match

bârí uâzânâ métch

Mas a combinação não 
funcionou

Wrote some songs about Ricky

rôu sam songzâbau rêki

Escrevi algumas músicas 
sobre o Ricky

Agora eu escuto e dou 
risadanau ai     lêssanen léf

Now I listen and laugh



Até quase me caseiEven almost got married
ívenôlmous ga mérid

And for Pete, I'm so thankful

en      fâ       píraim sou     senkfâl

E pelo Pete, eu sou muito 
grata

Wish I could say, "Thank you" to Malcolm

uêsha kûd sei senkiúrâ málkâm

Gostaria de poder dizer 
"obrigada" ao Malcolm

Porque ele era um anjo

kâzí uâzênendjâl

'Cause he was an angel



Um me ensinou o amor, 
um me ensinou a 
paciência e

One taught me love, one taught me patience and

uan t’ó mi     lâv uan t’ó mi         pêixanssen

one taught me pain, now, I'm so amazing

uan t’ó mi    pêin na aim sô âmeizên

E um me ensinou a dor, 
agora, sou tão incrível

Say I've loved and I've lost but that's not what I see

sei     aiv lâvdenaiv los bâ zéts     na uârai      si

Dizem que amei e que 
perdi, mas não é isso que 
eu vejo

Então, olhe o que eu 
consegui, olhe o que 
você me ensinou

sâ lûkuârai        ga lûkuâtchu t’ót mi 

So, look what I got, look what you taught me



E por isso, eu digo: 
Obrigada, próximo 
(próximo)

And for that, I say: Thank you, next (next)
en fâ zéra      sei           senkiu néks nékst

Thank you, next (next), thank you, next

senkiu néks nékst senkiu nékst

Obrigada, próximo 
(próximo), obrigada, 
próximo

I'm so fuckin' grateful for my ex

am sou fâkên grêitfâl fâ mai éks
Eu sou tão grata pelos 
meus ex-namorados

Obrigada, próximo 
(próximo), obrigada, 
próximo (próximo)

senkiu néks nékst am sou fâkên

Thank you, next (next), thank you, next (next)

Thank you, next (next), I'm so fuckin' Obrigada, próximo 
(próximo), estou tão

senkiu néks nékst senkiú néks nékst



Passo mais tempo com 
meus amigos

Spend more time with my friends

spen mór t’aimuês ma      frends

I ain't worried 'bout nothin'

a    en uâri bau nâsên

Eu não estou preocupada 
com nada

Plus, I met someone else

plâssa     mé sâmuãnels

Além disso, conheci 
outra pessoa

Estamos tendo conversas 
melhoresuí révên bérâ dêskâchânz

We havin' better discussions



Eu sei que eles dizem que 
eu parto pra outro muito 
rápido

I know they say I move on too fast

a    nou dêi    sei   ai     mûvon t’u    fés

But this one gon' last

bâ zêssuan gon lést

Mas dessa vez, vai durar

'Cause her name is Ari

kâz râr neimêzári

Porque o nome dela é Ari

E eu estou tão bem com 
issoendam sou    gû uê zé

And I'm so good with that 



Ela me ensinou o amor, 
ela me ensinou a 
paciência e

She taught me love, she taught me patience and

she handles pain, that shit's amazing ela lida com a dor, essa 
parada é incrível

I've loved and I've lost but that's not what I see Eu amei e perdi mas não 
é isso que eu vejo

Apenas olhe o que eu 
encontrei

'Cause look what I've found 

Ain't no need for searching, and for that, I say Não há necessidade de 
procurar, e por isso, eu 
digo

xi t’ó mi     lâv xi t’ó mi        pêixanssen

xi       réndâlz pêin zé xêtssâmeizên

aiv lâvdenaiv los bâ zéts     na uârai      si

kâz lûkuâra faund

ênô ní fâ sârtchênen fâ zé    a   sei



Obrigada, próximo 
(obrigada, próximo)

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next (thank you, next) Obrigada, próximo 
(obrigada, próximo)

Thank you, next (thank you) Obrigada, próximo 
(obrigada)

I'm so fuckin' grateful for my ex

senkiu néks senkiu nékst

senkiu néks senkiu nékst

senkiu néks senkiu

am sou fâkên grêitfâl fâ mai éks

Eu sou tão grata pelos 
meus ex-namorados



Obrigada, próximo 
(obrigada, próximo)

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next (said thank you, next) Obrigada, próximo (disse 
obrigada, próximo)

Thank you, next (next) Obrigada, próximo 
(próximo)

I'm so fuckin' grateful for my ex

senkiu néks senkiu nékst

senkiu néks senkiu nékst

senkiu néks nékst

am sou fâkên grêitfâl fâ mai éks

Eu sou tão grata pelos 
meus ex-namorados



Obrigada, próximoThank you, next

Thank you, next Obrigada, próximo

Thank you, next Obrigada, próximo

Eu sou tãoI'm so fucking

senkiu nékst

senkiu nékst

senkiu nékst

am sou fâkên



Um dia eu vou andar 
pelo corredor da igreja

One day I'll walk down the aisle
uan dei ál uók daun zâ áiâl

Holding hands with my mama

rôldên rends     uês ma    mama

De mãos dadas com 
minha mãe

I'll be thanking my dad

ál bi senken ma     dé

Agradecendo ao meu pai

Porque ela cresceu com o 
dramakâ xi gru from zâ drama

'Cause she grew from the drama



Eu quero muito fazer isso 
uma vez

Only wanna do it once, real bad
ounli uana dju ê uans ríâl béd

Gon' make that shit last

gon mêik zé xê lés

Vou fazer essa merda 
durar

God forbid something happens

gád forbê samsên répens

Deus me livre que algo 
aconteça

Pelo menos essa música 
é um sucessolís zês    song êzâ    smésh

Least this song is a smash



I've got so much love, got so much patience 

I've learned from the pain, I turned out amazing 

I've loved and I've lost but that's not what I see 

'Cause look what I've found 

Ain't no need for searching, and for that, I say

Ela me ensinou o amor, 
ela me ensinou a 
paciência 

E ela lida com a dor, essa 
parada é incrível

Eu amei e perdi mas não 
é isso que eu vejo

Apenas olhe o que eu 
encontrei

Não há necessidade de 
procurar, e por isso, eu 
digo

aiv ga sôu mâtch lâv ga sôu mâtch       pêixans

aiv lârnd from zâ pêin a       t’ârndaurâmeizên

aiv lâvdenaiv los bâ zéts     na uârai      si

kâz lûkuara faund

ênô ní fâ sârtchênen fâ zé    a   sei



Obrigada, próximo 
(obrigada, próximo)

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next (thank you, next) Obrigada, próximo 
(obrigada, próximo)

Thank you, next Obrigada, próximo 

I'm so fuckin' grateful for my ex

senkiu néks senkiu nékst

senkiu néks senkiu nékst

senkiu néks

am sou fâkên grêitfâl fâ mai éks

Eu sou tão grata pelos 
meus ex-namorados



Obrigada, próximo 
(obrigada, próximo)

Thank you, next (thank you, next)

Thank you, next (said thank you, next) Obrigada, próximo (disse 
obrigada, próximo)

Thank you, next (next) Obrigada, próximo 
(próximo)

I'm so fuckin' grateful for my ex

senkiú néks senkiú nékst

senkiú néks senkiú nékst

senkiú néks nékst

am sou fâkên grêitfâl fâ mai éks

Eu sou tão grata pelos 
meus ex-namorados



Obrigada, próximoThank you, next

Thank you, next Obrigada, próximo

Thank you, next Obrigada, próximo

senkiu nékst

senkiu nékst

senkiu nékst


