Si tú la quieres
Si ella te quiere
tendrás por dentro esa sensación de
tenerlo todo
tendrás la suerte que solo tienen algunos
locos
si ella te quiere, qué suerte tienes

Als ze van je houdt
zul je van binnen dat gevoel hebben alles
te hebben
zul je de mazzel hebben die slechts enkele
gekken hebben
als ze van je houdt, wat een mazzel heb je
dan

Si ella te quiere
verás al mundo bailar despacio bajo su
foco
tendrás la fuerza de reponerte de
cualquier roto
si ella te quiere, qué suerte tienes

Als ze van je houdt
zul je de wereld langzaam zien dansen
onder zijn schijnwerper
zul je de kracht hebben te herstellen van
welke breuk dan ook
als ze van je houdt, wat een mazzel heb je
dan

Si ella te quiere, has tocado el cielo

Als ze van je houdt, heb je de hemel
aangeraakt
se abren las puertas del universo
de poorten van het universum openen
zich
cuando te quiere ya solo hay una
als ze van je houdt dan is maar een
dirección
richting
el desenlace de cualquier sueño
het slot van welke droom dan ook
está en su boca si tú la tocas
is in haar mond als je die aanraakt
ella te quiere, se pinta el mundo de color ze houdt van je, de wereld kleurt zich vol

Si tú la quieres
no dejes nunca que la distancia os
apague el fuego
y cuídala como cuida el pájaro de su
vuelo
si tú la quieres, qué suerte tienes

Als je van haar houdt
laat dan nooit toe dat de afstand jullie
vuur dooft
en zorg voor haar zoals de vogel zorgt
voor zijn vlucht
als ze van je houdt, wat een mazzel heb je
dan

Si tú la quieres

Als je van haar houdt

querrás que el sol se retrase toda una
vida entera
y que las calles os dejen solos cuando
amanezca

zul je willen dat de zon een heel leven
lang te laat komt
en dat de straten jullie alleen laten als de
dageraad aanbreekt

si tú la quieres, si ella te quiere

als je van haar houdt, als ze van jou houdt

Celos
el mundo entero tiene celos

Jaloers
de hele wereld is jaloers

juego perfecto del destino
nada lo puede superar

perfect spel van het lot
niets kan er tegenop

Si tú la quieres
la magia siempre estará en tus manos
cuando despiertes
ni en siete vidas se ha visto un gato con
tanta suerte
si tú la quieres y ella te quiere

Als je van haar houdt
zal de magie altijd in jouw handen zijn als
je wakker wordt
in zeven levens zag men geen kat met
zoveel mazzel
als je van haar houdt en zij van jou houdt

el desenlace de cualquier sueño
het slot van welke droom dan ook
está en su boca si tú la tocas
is in haar mond als je die aanraakt
ella te quiere, se pinta el mundo de color ze houdt van je, de wereld kleurt zich vol

Si tú la quieres
no dejes nunca que la distancia os
apague el fuego
y cuídala como cuida el pájaro de su
vuelo
si tú la quieres, qué suerte tienes

Als je van haar houdt
laat dan nooit toe dat de afstand jullie
vuur dooft
en zorg voor haar zoals de vogel zorgt
voor zijn vlucht
als ze van je houdt, wat een mazzel heb je
dan

Si tú la quieres
querrás que el sol se retrase toda una
vida entera
y que las calles os dejen solos cuando
amanezca

Als je van haar houdt
zul je willen dat de zon een heel leven
lang te laat komt
en dat de straten jullie alleen laten als de
dageraad aanbreekt

si tú la quieres y ella te quiere

als je van haar houdt, als ze van jou houdt

Celos
el mundo entero tiene celos
juego perfecto del destino
nada lo puede superar

Jaloers
de hele wereld is jaloers
perfect spel van het lot
niets kan er tegenop

Celos
el mundo entero tiene celos
juego perfecto del destino
nada lo puede superar
si ella te quiere

Jaloers
de hele wereld is jaloers
perfect spel van het lot
niets kan er tegenop
als ze van je houdt
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