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Making kids feel like it's World War III
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No one cares
No one's there
I guess we're all just too damm busy

Crazy
Simple Plan

Money's our first priority
It doesn't make sense to me

Composição: Pierre Bouvier, Chuck
Comeau e Sebastien Lefebvre
Tell me what's wrong with society

Is everybody going crazy?
Is everybody going crazy?

When everywhere I look I see
Young girls dying to be on TV
Won't stop 'til
They've reached their dreams

Tell me what's wrong with society
When everywhere I look see
Rich guys driving big SUVs
while kids are starving in the streets

Diet pills, surgery
Photoshop pictures in magazines
Telling them how they should be
It doesn't make sense to me

Is everybody going crazy?
Is anybody gonna save me?
Can anybody tell me what's going on?
Tell me what's going on
If you open your eyes
You'll see that something is wrong

I guess things are not how they
used to be
There's no more normal families
Parents act like enemies

No one cares
No one likes to share
I guess life's unfair

Crazy (tradução)
Simple Plan

fosse a 3ª Guerra Mundial

Composição: Desconhecido

Ninguém se preocupa, ninguém está aqui
Eu acho que todos nós somos muito

Me diga o que está errado com a

condenados ao trabalho

sociedade

Dinheiro é a nossa primeira prioridade

Quando em todos lugares que eu olho eu

Isso não faz sentido para mim

vejo
Garotas jovens morrendo para estar na

Todos estão ficando loucos?

TV

Alguém vai me salvar?

Elas não pararão até

Alguém pode me dizer o que está

Terem alcançado seus sonhos

acontecendo?
Me diga o que está acontecendo

Pílulas para emagrecer, cirurgias

Se você abrir seus olhos você verá que

Fotos photoshopadas nas revistas

Alguma coisa está errada

Dizendo a elas como elas devem ser
Isso não faz sentido para mim

Todos estão ficando loucos?
Todos estão ficando loucos?

Todos estão ficando loucos?
Alguém vai me salvar?

Me diga o que está errado com a

Alguém pode me dizer o que está

sociedade

acontecendo?

Quando em todos lugares que eu olho eu

Me diga o que está acontecendo

vejo

Se você abrir seus olhos você verá que

Garotos ricos dirigindo grandes SUV’s

Alguma coisa está errada

Enquanto crianças estão passando fome
nas ruas

Eu acho que as coisas não são como

Ninguém se preocupa

costumavam ser

Ninguém gosta de dividir

Não há mais famílias normais

Eu acho que a vida é injusta

Os pais agem como inimigos
Fazendo as crianças se sentirem como se

Todos estão ficando loucos?

Alguém vai me salvar?
Alguém pode me dizer o que está
acontecendo?
Me diga o que está acontecendo
Se você abrir seus olhos
Você verá que alguma coisa
Alguma coisa está errada

Todos estão ficando loucos?
Alguém pode me dizer o que está
acontecendo?
Me diga o que está acontecendo
Se você abrir os seus olhos você verá que
Alguma coisa está errada

