Si pudiera bajarte una estrella del
cielo
lo haria sin pensarlo dos veces
porque te quiero, ay
y hasta un lucero

Y si tuviera el naufragio de un
sentimiento
seria un velero en la isla
de tus deseos, de tus deseos

If I could lower a star from the
sky to you
I would do it without thinking
twice
because I love you, oh and until
a bright star

ကကောငငးကေငငမမှ ကကေယငတစငခခုကေခု ကို နငငင့် ကေခု ကို
ကအောကေငနခုကိုငငရငင
နငငင့်ကေခု ကို ခချစငမခုကို င့်လခုကို င့်
၂ခါမမှ မစဥငးစားဘဘ လခု ပငမယင
အေခု ကို း ပပပြီ းကပပာငငကသောကကေယငအေထကို

ပပပြီ းကတာင့် ထငငပခငငပခငငး၌
And if there had been a
သေကဘင်္ဘေ ာပချကေငတစငခခုပဖြစငရငင
shipwreck of a thought
I would be a pilgrim in the island နငငရ င့်ဘ အေလခု ကို စနန္ဒ ာရ င့်ဘ ကေကျွနငးအေကပါ်၌
of your desires, of your desires ငါ ဘခု ရားဖြဖူ းတစငဥပြီးပဖြစငမညင။

But inside I understand that I
Pero por dentro entiendo que no can't
puedo
and sometimes, I lose myself...
y a veces me pierdo...

ဒါကပမယငင့် ရငငထဘ၌ကတာင့်
အေကေယငမပဖြစငနခုကိုငငတာကေခု ကို
သေကဘာကပါကေငပပပြီ းကတာင့်
တစငခါတစငကလမမှာ ကေခု ကို ယငင့်ကေခု ကို ကေခုကိုယင
ကပချာကေငပချကေငသေညင။
ငါ ခချစငမကိုကတာင့်
တစငခါတစငရာ၌
ကကကောကေငမကေငဖြဖွယငကကေပြီ းသေညင
ငါခချစငမကိုကတာင့်
အေငယငဆခု ဆ းကတာင့် ကေခု ကို ယငင့်ကေခု ကို ကေခုကိုယင
ကပချာကေငပချကေငသေညင၊ ငါခချစငမကိုသေညင
အေခချကိုနငးတကို တငတကိုတငဆကိုတငဆကိုတငရပငသေညင
ငါင့်နမှလဆခု းသေား ငါင့်ကေခုကိုယငခနန္ဓ ာကေခု ကို လာပပပြီ း
ငါခချစငမကိုကတာင့် ငါပပဆ းသေညင။

Cuando me enamoro
a veces desespero,
cuando me enamoro,
cuando menos me lo espero, me
enamoro
se detiene el tiempo,
me viene el alma al cuerpo,
sonrio, cuando me enamoro

When I fall in love,
I sometimes despair,
When I fall in love,
at the very least I lose myself, I
fall in love
time stands still
my heart comes to my body
I smile, when I fall in love

(Ohh, oh, ooh, oooh)

(Ohh, oh, ohh, oooh)

(အေဖူ း အေဖူ း အေဖူ း အေဖူ း)

Si la luna seria tu premio,
yo juraria hacer cualquier cosa,
por ser su dueño, ay, por ser tu
dueño

If the moon were your cousin,
I would swear to do anything,
to be its owner, oh, to be its
owner

လသေညင နငငင့် ကမာငငနမှမဝမငးကေဘဖွ ပဖြစငရငင
သေဖူ င့် ပခု ကို ငငရမှငငပဖြစငကအောငင
တစငစခု ဆ တစငရာကေခု ကို လခုပငတာ ကေတကို ပပမယင

Y si en tus sueños escuchas el
llanto
de mis lamentos,
en tus sueños no sigas dormida,
que es verdadero, ay,
no es un sueño, no

and if you hear the weeping of
my laments in your dreams,
in your dreams, don't stay asleep,
because it's real, oh,
it's not a dream, no

ပပပြီ းကတာင့် နငငင့် အေကို ပငမကေငမချားထဘ၌၊
အေကို ပငမကေငမချားထဘ၌၊
ငါင့် ငခု ကို သေဆမချားကေခု ကို ကကေားရငင
အေကို ပငကပချာငတာမထားနမှ ငငင့်
အေကေယငပဖြစငကကကောငငင့်၊ အေခု ကို း
အေကို ပငမကေငမဟခု တငဘဖူး၊ မဟခု တငဘဖူး၊

Y me alegro que a veces al final
no encuentres un momento, ooh
no...

And I'm happy that sometimes at ပပပြီ းကတာင့် တစငခါတစငရာ၌
the end,
အေကနာကေငအေဆဆခု း၌ ခဏတစငခခုကေခု ကို
you don't find a moment, ohh
မကတဖွ င့်တာကေခု ကို ငါကပချာငသေညင။
no...

