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Fantasy House (Casa da Fantasia)

Meia milha pela rua da loucura
Há um lugar para descansar os pés
Chama-se Casa da Fantasia
Você encontrará Loco Joe em botas de cowboy
Pinóquio em um terno zoot
Vivendo suas fantasias (e eles saem!)

Não importa se você nunca tentou
Você pode fazer isso acontecer
Apenas represente o que você sente por dentro
Você pode deixar tudo na Casa da Fantasia
Você pode ser qualquer um que você possa imaginar se
Você apenas acredita que é verdade

Venha conferir, você é obrigado a ser
Venha um rejeitador de sanidade
Venha para a Casa da Fantasia e desça...

Você pode ser Napoleão ou Jackie Gleason
Ou Fred Astaire dançando no ar
Você pode deixar tudo na Casa da Fantasia
Você pode ser qualquer um que você possa imaginar se
Você apenas acredita que é verdade

Então, se você quer se sentir como uma estrela de cinema
Azeite de Oliva ou o Czar
Venha para a Casa da Fantasia
Você descobrirá que todos saberão seu nome
E junte-se e seja perturbado
Vivendo nossas fantasias (e nós saímos!)



Enter this Night (Entre nesta noite)

Esta é a noite que eu esperei
O tempo parece certo e tenho certeza
Você é tudo que eu queria e muito mais
Eu sinto um coração batendo no tempo
Bloqueio de ritmo e groove com o meu
Eu desejo que você me abrace, me desdobre

Entre esta noite eu posso sentir o amor chamando
Entre esta noite sim, eu sinto que estou caindo
Infinitamente eu estive esperando por você
Para entrar neste sonho e torná-lo realidade
No espaço que é necessário preencher
Por tanto tempo com um coração que está disposto
Podemos encontrar tudo o que o amor pode fazer
Enquanto entramos nesta noite querendo para mim e para 
você

Algo me diz que eu deveria te dizer
A maneira que eu sinto e que eu faço
Acredite que podemos fazer isso por completo
Todo mundo corre de coração em coração
Se desfazendo antes de começar
Mas este esforço noturno é para sempre

Entre esta noite eu posso sentir o amor chamando
Entre esta noite sim, eu sinto que estou caindo
Infinitamente eu estive esperando por você
Para entrar neste sonho e torná-lo realidade
No espaço que é necessário preencher
Por tanto tempo com um coração que está disposto
Podemos encontrar tudo o que o amor pode fazer
Enquanto entramos nesta noite querendo isso para mim e 
para você

Oh, eu anseio por conhecer os sentimentos que tenho 
desejado



Então esta noite sim eu estou deixando ir
estou pronto para começar
Estou desnudando meu coração e minha alma

Entre esta noite eu posso sentir o amor chamando
Entre esta noite sim, eu sinto que estou caindo
Podemos encontrar tudo o que o amor pode fazer
Enquanto entramos nesta noite querendo isso para mim e 
para você

I Believe In You (Eu acredito em você)

Eles continuam me dizendo que estou perdendo meu tempo
Que eu deveria encontrar outra maneira
Proprietário acabou de chegar e levou o último centavo
No aluguel eu tenho que pagar
Meu telefone apenas trava na parede
E minha alma decide me ligar para dizer
Eu acredito em você
Oh baby, eu acredito em você
Eu sei que você vai passar porque
Baby baby baby eu acredito em você

Os cobradores de contas me perseguindo dizem que não há mais 
eletricidade
Se eu não pagar a tempo
Minha família está perdendo a esperança
Cada dia eu tenho que lidar com essa minha garota louca
Acabei de receber uma nota no correio que escrevi para mim mesmo
Ele diz "Cara, você não pode falhar" porque
Eu acredito em você
Oh baby, eu acredito em você
Eu sei que você vai passar porque
Baby baby baby eu acredito em você

Só tenho que esperar por mais um dia
Não quero deixar ir, deixar ir, me deixar escapar
De tudo que eu acredito



Em que vou acreditar se não há nada em que acreditar

Eles continuam me dizendo que estou perdendo meu tempo
Para enfrentar a música agora e sair
Que não adianta nem tentar
Eu apenas os olho nos olhos
Eu digo a eles que eles estão cheios disso
Porque há uma voz na parte de trás da minha cabeça
Eu ouço alto e claro e apenas disse
Eu acredito em você
Oh baby, eu acredito em você
Eu sei que você vai passar porque
Baby baby baby eu acredito em você

Samba de Loves Me (Samba de me ama)

Por uma lagoa distante sob um melão por uma lua
Há luz das estrelas nesta noite quente
Samba de me ama
Há essa garota ao meu lado com aquele olhar nos olhos
E uma banda está tocando em algum lugar
Samba de me ama

Esta noite é um passeio de tapete através do espelho
Onde nada importa, mas para que lado o vento sopra
E se eu for varrido, tudo bem

Porque ela está comigo esta noite neste passeio de tapete à luz das 
estrelas
Calças quentes e romance
Samba de me ama
A lua do melão no céu é refletida em seu olho
E uma banda está tocando em algum lugar
Samba de me ama

Eu desejo ser amado por você
Eu desejo tudo o que você faz



Então venha e me leve agora venha e me leve como eu sou
Como você eu preciso apagar o fogo
E se eu for varrido, tudo bem

Porque ela está comigo esta noite neste passeio de tapete à luz das 
estrelas
Calças quentes e romance
Samba de me ama
Há essa garota ao meu lado com aquele olhar nos olhos
E uma banda está tocando em algum lugar
Samba de me ama

Persuasive (Persuasivo)

Eu nunca pensei sobre para sempre
Eu nunca soube como o amor poderia começar
Pensei que estava indo bem sozinho
Na minha casa feliz
Então você entrou na foto
E eu estive pensando como o amor poderia começar
eu nunca fiz antes
Eu sempre fecho a porta até
Você me convenceu que eu deveria deixar você entrar

Você é tão persuasivo
Você vira minha cabeça
Você é tão persuasivo
E você virou meu mundo inteiro de cabeça para baixo

Eu acredito que somos um vencedor
Embora no começo eu estava cético
Até você falar sobre a eternidade
Esse amor poderia durar até
Embora eu tentei não ouvir
Você se aproximou de forma tão convincente
Essa coisa boa do Svengali que você faz
Me fez acreditar que o que você diz é verdade



Você é tão persuasivo
Você vira minha cabeça
Você é tão persuasivo
E você virou meu mundo inteiro de cabeça para baixo
Você é tão persuasivo
Eu acredito que é o amor que eu encontrei
Você é tão persuasivo
E eu sei com certeza que não há mais nada que eu precise

Eu estive esperando por muito tempo
Para alguém que poderia mudar minha mente
E abra a porta para estar apaixonado

Three Coins in a Wishing Well
(Três moedas em um poço dos desejos)

Fui ver um cigano um dia
Para ouvir as palavras que minha sorte diria.
Tudo que eu precisava, eu lembro que ela disse que era
Três moedas e um poço dos desejos

Quando o amor virá?
Quando irá?
Vou acabar no céu ou no inferno?
Ela disse "Tudo que eu precisava saber era jogar
Três moedas em um poço dos desejos"

Enquanto a cigana esfregava sua bola de cristal
Eu podia ver seus olhos subir e descer
Ela disse: "Eu encontraria meu amor e a chamada do meu destino jogando
Três moedas em um poço dos desejos"

Quando o amor virá?
Quando irá?
Vou acabar no céu ou no inferno?
Ela disse "Tudo que eu precisava saber era jogar
Três moedas em um poço dos desejos"



E enquanto eu caminhava pela estrada
O pavimento virou ouro
Então eu segui onde isso me levou
E lá, eu vi um poço dos desejos
O reflexo do meu amor veio à vista
Como o cigano disse

Da água azul clara filha de Satanás
levantou a mão e me chamou
E o último som que ouvi foi o espirrar ao redor de
Três moedas em um poço dos desejos

Quando o amor virá?
Quando irá?
Vou acabar no céu ou no inferno?
Ela disse "Tudo que eu precisava saber era jogar
Três moedas em um poço dos desejos"

Rebind (Religar)

Quando você vai voltar para mim
A vida sem o seu amor é miséria
Diga-me o que fazer para que você veja o quanto você significa para mim
Você significa muito para mim
Eu estive pensando desde que você foi embora
Tentando encontrar as palavras que posso dizer
Para reorganizar o final da nossa história de alguma forma
Rebobine a fita, aperte o play
Faça tudo certo

Religar as páginas da vida que tínhamos antes disso rasgar
Religar a história "Você e eu"
Era para ser almas com apenas um coração
Desta vez vamos pegar no dia anterior ao amor ir embora
E deixe o triste fim no chão

O capítulo um era de uma melodia



Que foi cantado em tão doce harmonia
Em algum lugar perto do final do capítulo três páginas rasgaram 
desnecessariamente
Arrancou nosso destino
Embora o enredo está todo em desordem
Intervalo em uma peça de um ato
Realmente não tem que acabar
eu digo desfazer para ontem
Cole-nos de volta em nosso caminho

Religar as páginas da vida que tínhamos antes disso rasgar
Religar a história "Você e eu"
Era para ser almas com apenas um coração
Desta vez vamos pegar no dia anterior ao amor ir embora
E deixe o triste fim no chão

Vamos repensar o porquê de nos perdermos
Até o dia em que morremos, costumávamos dizer
Nunca deveria ter seguido um caminho separado
Vamos reescrever você e eu
Não terminar em tragédia

Religar as páginas da vida que tínhamos antes disso rasgar
Religar a história "Você e eu"
Era para ser almas com apenas um coração
Desta vez vamos pegar no dia anterior ao amor ir embora
E deixe o triste fim no chão
Fiquem juntos para sempre mais

Crossing the Boundaries (Cruzando as Fronteiras)

Esta é a vida que eu acho que primeiro me conscientizei
Que eu te conheci
Sim, já estivemos juntos antes em algum lugar
As maneiras que você me conhece
As maneiras que você me mostra que você entende
Nunca poderia ser apenas coincidência porque muitos 
incidentes



Faça parecer que há algum plano mestre
Eu estou falando sobre o destino
estou falando de amor
Eu estou falando sobre você e eu

Cruzando os limites da carne e do espírito
Nossas vozes gritam nós dois ouvimos
Cruzando a distância entre uma vida inteira
Nos encontramos mais uma vez
O tempo começa no final, tenho certeza
E por mais difícil que seja compreender
Continuamos Cruzando as Fronteiras da carne e do 
espírito
De novo e de novo

Séculos atrás eu devo ter pensado que era muito 
estranho
A maneira que você sempre soube
As palavras que eu estava prestes a dizer
E mesmo este momento
Você provavelmente conhece minha próxima linha
Agora eu sei que não é por acaso porque esse tipo de 
fato foi feito
Para servir como um sinal de orientação
Eu estou falando sobre o destino
estou falando de amor
Eu estou falando sobre você e eu

Cruzando os limites da carne e do espírito
Nossas vozes gritam nós dois ouvimos
Cruzando a distância entre uma vida inteira
Nos encontramos mais uma vez
O tempo começa no final, tenho certeza
E por mais difícil que seja compreender
Continuamos Cruzando as Fronteiras da carne e do 
espírito
De novo e de novo



Cruzando os limites da carne e do espírito
Uma voz acabou de gritar, você pode ouvir?
Cruzando os anos-luz entre cada momento
Pode parecer muito tempo para gastar
Quando tudo começa no final
Mas nós sempre parecemos transcender de alguma forma
Continuamos Cruzando as Fronteiras
Continue cruzando esses limites sim
Continuamos Cruzando as Fronteiras da carne e do 
espírito
De novo e de novo


