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SOMETIMES 
 

 

You tell me you're in love with me 
Like you can't take your pretty eyes away 
from me 
It's not that I don't want to stay 
But every time you come too close, I move 
away 
 

I wanna believe in everything that you say 
Cause it sounds so good 
But if you really want me, move slow 
There's things about me you just have to 
know 
 

Sometimes I run, Sometimes I hide 
Sometimes I'm scared of you 
But all I really want is to hold you tight 
Treat you right, be with you day and night 
Baby, all I need is time 
 

I don't wanna be so shy, uh-uh 
Every time that I am alone I wonder why 
Hope that you will wait for me 
You'll see that you're the only one for me 
 

I wanna believe in everything that you say 
Cause it sounds so good 
but if you really want me, move slow 
There's things about me, you just have to 
know 
 
Sometimes I run (sometimes), sometimes I 
hide 
Sometimes I'm scared of you 
But all I really want is to hold you tight 
Treat you right, be with you day and night 
All I really want is to hold you tight 
Treat you right, be with you day and night 
Baby, all I need is time 
 

Just hang around and you'll see 
There's nowhere I'd rather be 
If you love me, trust in me 
The way that I trust in you 
 
Sometimes I run (sometimes), sometimes I 
hide 
Sometimes I'm scared of you (oh oh oh) 
But all I really want is to hold you tight (hold 
you tight) 
Treat you right, be with you day and night 
(day and night) 
 
All I really want is to hold you tight, treat you 
right 
Be with you day and night (day and night) 
Sometimes I run (sometimes), sometimes I 
hide 
Sometimes I'm scared of you (oh oh oh) 
But all I really want is to hold you tight 
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ÁS VEZES 
 
Você diz que está apaixonado por mim 
Que não consegue tirar seus lindos olhos 
de mim 
Não que eu não queira ficar 
Mas toda vez que você chega muito perto 
eu me escondo 
 

Eu quero acreditar em tudo que você diz 
Porque soa tão bem 
Mas se você realmente me quer, vá com 
calma 
Há coisas sobre mim que você precisa 
saber 
 

Às vezes eu corro, às vezes eu me 
escondo, 
Às vezes eu tenho medo de você 
Mas tudo que eu quero de verdade, é te 
abraçar forte 
Te tratar bem, ficar com você dia e noite 
Baby, tudo o que eu preciso é de tempo 

 
Eu não quero ser tão tímida, uh-uh 
Sempre que estou sozinha fico querendo 
saber porque 
Torcendo para que você esteja esperando 
por mim 
Você verá que é o único para mim 
 

Eu quero acreditar em tudo que você diz 
Porque soa tão bem 
Mas se você realmente me quer, vá com 
calma 
Eu tenho coisas sobre mim que você 
precisa saber 

 
Às vezes eu corro (às vezes), às vezes eu 
me escondo, 
Às vezes eu tenho medo de você 

Fique por perto e você verá 
Não há outro lugar que eu queria estar 
Se você me ama, confie em mim 
Do jeito que eu confio em você 
Às vezes eu corro (às vezes), às vezes eu 
me escondo, 
 
Às vezes eu tenho medo de você 
Mas tudo que eu quero de verdade, é te 
abraçar forte 
 
Te tratar bem, ficar com você dia e noite 
Mas tudo que eu quero de verdade, é te 
abraçar forte 
 
Te tratar bem, ficar com você dia e noite 
Às vezes eu corro (às vezes), às vezes eu 
me escondo, 
 
Às vezes eu tenho medo de você 
Mas tudo que eu quero de verdade, é te 
abraçar forte. 
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Mas tudo que eu quero de verdade, é te 
abraçar forte 
Te tratar bem, ficar com você dia e noite 
Mas tudo que eu quero de verdade, é te 
abraçar forte 
Te tratar bem, ficar com você dia e noite 
Baby, tudo o que eu preciso é de tempo 

 


