
Talk Is Cheap

Oh so, your weak rhyme
You doubt I'll bother reading into it

I'll probably won't
Left to my own devices

But that's the difference in our opinions
You're a mouthful

That amounts for another week on my own
Now I'm a novel made resourceful

I start a chain with my thought

Talk is cheap, my darling
When you're feeling right at home

I wanna make you move with confidence
I wanna be with you alone

Said help me help you start it
You're too comfortable to know

Throwing out those words
No, you gotta feel it on your own

Cold pain
I cannot sustain it

That's what I'm thinking
Not what I'm drinking

I hold up my ways
These thoughts are pervasive

It's not a statement
But peace can be evasive

You're a mouthful
That amounts for another week on my own

Now I'm a novel made resourceful
I start a chain with my thought

Talk is cheap, my darling
When you're feeling right at home

I wanna make you move with confidence
I wanna be with you alone

Said help me help you start it
You're too comfortable to know

Throwing out those words
No, you gotta feel it on your own

Talk is cheap, my darling
When you're feeling right at home

I wanna make you move with confidence
I wanna be with you alone

Said help me help you start it
You're too comfortable to know

Throwing out those words
No, you gotta feel it on your own

 Falar É Fácil
 
 Oh sim, sua rima fraca
 Você duvida que vou me incomodar lendo isso 
 Eu provavelmente não vou
 Deixado com meus próprios recursos
 Mas, essa é a diferença em nossas opiniões
 Você é exagerada
 Isso equivale a uma semana comigo mesmo
 Agora eu sou um romance feito engenhosamente
 Eu começo uma corrente com meu pensamento
 
 Falar é fácil, minha querida
 Quando você está se sentindo em casa
 Eu quero fazer você se mover com confiança
 Eu quero estar sozinho com você
Me disse para eu te ajudar a ajudar a começar isso
Você esta confortável demais para saber
 Jogando fora aquelas palavras
 Não, você tem que sentir isso por conta própria
 
 Dor fria
 Eu não posso sustentar isso
 Isso é o que eu estou pensando
 Não é o que eu estou bebendo
 Eu mantenho meus caminhos
 Estes pensamentos são penetrantes
 Não é uma declaração
 Mas a paz pode ser evasiva

 Você é exagerada
 Isso equivale a uma semana comigo mesmo
 Agora eu sou um romance feito engenhosamente
 Eu começo uma corrente com meu pensamento

Falar é fácil, minha querida
Quando você está se sentindo em casa
Eu quero fazer você se mover com confiança
Eu quero estar sozinho com você
Me disse para eu te ajudar a ajudar a começar isso
Você esta confortável demais para saber
Jogando fora aquelas palavras
Não, você tem que sentir isso por conta própria

Falar é fácil, minha querida
Quando você está se sentindo em casa
Eu quero fazer você se mover com confiança
Eu quero estar sozinho com você
Me disse para eu te ajudar a ajudar a começar isso
Você esta confortável demais para saber
Jogando fora aquelas palavras
Não, você tem que sentir isso por conta própria.


