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Can't we just talk? Can't we just talk? 

؟صحبت کنیم؟ ما نمی توانیم صحبت کنیمما نمی توانیم   

 
Talk about where we're goin' 

مبحث در مورد جایی که ما می روی  

 
Before we get lost, let me out first 

د قبل از اینکه ما گم شدیم، ابتدا اجازه بدهی  

 
Can't get what we want without knowin' 

د نمی توان بدون دانستن چیزی دریافت کر   

 
I've never felt like this before 

م من هرگز چنین چیزی را قبال احساس نکرده بود  

 
I apologize if I'm movin' too far 

ر من عذرخواهی می کنم اگر من حرکت کنم خیلی دو  

 
Can't we just talk? Can't we just talk? 

Figure out where we're goin' 

؟م؟ ما نمی توانیم صحبت کنیمما نمی توانیم صحبت کنی   
 از کجا شروع کنیم؟ 
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Yeah, started off right 

د بله، شروع به کار کر   

 
I can see it in your eyes 

ش از چشمات می خونم  

 
I can tell that you're wantin' more 

د من می توانم بگویم که شما بیشتر میخواهی  

 
What's been on your mind? 

؟چه اتفاقی افتاده است  

 
There's no reason we should hide 

د هیچ دلیلی برای پنهان کردن وجود ندار  

 
Tell me somethin' I ain't heard before 

 به من بگو که من قبال شنیده ام
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[Refrain] 
Oh, I've been dreamin' 'bout it 

م اوه، من رویای آن را دار  

 
And it's you I'm on 

مو این شما هستم که هست  

 
So stop thinkin' 'bout it 

 بنابراین متقاعدش کنید که این کار را بکنید

 
Can't we just talk? Can't we just talk? 

؟ما نمی توانیم صحبت کنیم؟ ما نمی توانیم صحبت کنیم  

 
Talk about where we're goin' 

مبحث در مورد جایی که ما می روی  

 
Before we get lost, let me out first (Yeah) 

(قبل از اینکه گم شدیم، ابتدا بگذارید )آره   

 
Can't get what we want without knowin' (No) 

(نمی توان بدون دانستن چیزی دریافت کرد )نه   

 
I've never felt like this before 

م زی را قبال احساس نکرده بودمن هرگز چنین چی  



 

 
I apologize if I'm movin' too far 

ر من عذرخواهی می کنم اگر من حرکت کنم خیلی دو  

 
Can't we just talk? Can't we just talk? 

؟ما نمی توانیم صحبت کنیم؟ ما نمی توانیم صحبت کنیم  

 
Figure out where we're goin' 

 از کجا شروع کنیم؟ 

 

 
Oh, nah 

Penthouse view, left some flowers in the room 

د نمایش پنت هاوس، برخی از گل در اتاق را ترک کر   

 
I'll make sure I leave the door unlocked 

د من اطمینان دارم که درب را باز خواهم کر   

 
Now I'm on the way, swear I won't be late 

د ن در راه هستم، قسم می خورم که دیر نخواهم شدر حال حاضر م  

 
I'll be there by five o'clock 

 من پنج ساعت آنجا خواهم بود 

 



 
 

Oh, you've been dreamin' 'bout it 

داوه، شما رویای آن را کرده ای  

 
And I'm what you want 

م و من چیزی هستم که میخواه  

 
So stop thinkin' 'bout it 

 بنابراین متقاعدش کنید که این کار را بکنید

 

 
Can't we just talk? (Oh) Can't we just talk? 

؟ ما نمی توانیم صحبت کنیم؟ )آه( آیا ما فقط می توانیم صحبت کنیم  
 

Talk about where we're goin' 

مر مورد جایی که ما می رویبحث د  

 
Before we get lost, let me out first 

د قبل از اینکه ما گم شدیم، ابتدا اجازه بدهی  

 
Can't get what we want without knowin' 

د نمی توان بدون دانستن چیزی دریافت کر   

 
I've never felt like this before 

م من هرگز چنین چیزی را قبال احساس نکرده بود  



 
I apologize if I'm movin' too far 

ر من عذرخواهی می کنم اگر من حرکت کنم خیلی دو  

 
Can't we just talk? Can't we just talk? 

؟ما نمی توانیم صحبت کنیم؟ ما نمی توانیم صحبت کنیم  

 
Figure out where we're goin' 

نیم؟ از کجا شروع ک   
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