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LETRAS TRADUZIDAS 

 

It’s  Impossible  
(É impossível) 

(Wayne - Manzanero) 
 

It's impossible to tell the sun to leave the sky, It's just impossible. 
É impossível dizer ao sol para que deixe o céu, simplesmente impossível 

It's impossible to ask a baby not to cry, It's just impossible. 
É impossível pedir a um bebê que não chore, simplesmente impossível 

Can I hold you closer to me & not feel you going through me 
Posso te abraçar mais perto de mim, ao invés de sentir você se afastando de mim? 

But the second that I never think of you? 
Mas em que segundo que eu nunca penso em você?  

Oh, how impossible!!! 
Como é impossível !!!   

Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. 
Pode o oceano ficar sem chegar ao litoral? simplesmente impossível  

If I had you could I ever ask for more? It's just impossible. 
Se eu tivesse você, poderia sequer pedir por mais alguma coisa? simplesmente 

impossível  
  And tomorrow, should you ask me for the world  

E amanhã você pode me pedir o mundo 
Somehow I'd get it, I would sell my very soul  

Que de alguma forma eu o terei para te dar, Eu venderia minha própria alma 
And not regret it for to live without your love.. Is just impossible! 

e não me arrependeria, porque viver sem seu amor.. É impossível  
Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. 

Pode o oceano ficar sem chegar ao litoral? simplesmente impossível 
If I had you could I ever ask for more? It's just impossible. 

Se eu tivesse você, poderia sequer pedir por mais alguma coisa? simplesmente 
impossível  

  And tomorrow, should you ask me for the world  
E amanhã você pode me pedir o mundo 

Somehow I'd get it, I would sell my very soul  
Que de alguma forma eu o terei para te dar, Eu venderia minha própria alma 

And not regret it for to live without your love  
e não me arrependeria, pois viver sem seu amor...  
Is just impossible, Oh impossible, impossible!  

 

vimos até hoje, corresponde a um pouco mais que uma foto instantânea.“Nós 
temos até botas de montar do Elvis com a sujeira de barro ainda cravada 
nelas, disse Sra. Marchese, abrindo uma caixa para exibir um par 
empoeirado e protegido por um pano limpo. As botas, disse ela, tinham sido 
recentemente solicitadas por um Museu Country para uma amostra sobre 
calçados para cowbói. Contudo, o curador do Museu empacou quando ele 
tomou conhecimento que as botas não poderiam ser limpas de maneira 
alguma, por motivo nenhum”. "Nossa atitude é, se Elvis tocou isto, isto tem 
que ficar do modo que ele deixou - Sra. Marchese disse”. O curador não quis 
a responsabilidade”. Com uma luva branca em cada mão, Sra. Marchese 
cuidadosamente segurou por cima, uma bota suja pelo solo agrário do 
Tennessee. "Isto é lama de Elvis", complementou Sra. Marchese. Este livro 
promete ser imperdível para todo colecionador ávido por cada detalhe da 
vida do maior astro da música de todos os tempos.  

  


