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Balance ton quoi? =[Rebola o quê?]

Angèle

1. Ils parlent tous comme des animaux Todos eles falam como animais

2. De toutes les chattes, ça parle mal De todas as mulheres, e falam mal

3. 2018, je sais pas ce qui se [sic] faut 2018, não sei o que é preciso fazer

4. Mais je suis plus qu'un animal Mas eu sou mais que um animal

5. J'ai vu que le rap est à la mode Vi que o rap está na moda

6. Et qu'il marche mieux quand il est sale E que dá mais certo quando tem baixaria

7. Bah, faudrait peut-être casser les codes Bom, talvez fosse necessário quebrar as regras

8. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal Uma garota que comece isso, seria normal

9. Balance ton quoi ? Rebola o quê?

10. Même si tu parles mal des filles Mesmo que você fale mal das garotas

11. Je sais qu'au fond t'as compris Sei que no fundo você entendeu

12. Balance ton quoi ? Rebola o quê?

13. Un jour peut-être ça changera Um dia talvez isso mude

14. Balance ton quoi ? Rebola o quê?

15. Donc laisse-moi te chanter Então, deixa eu cantar para você 

16. D'aller te faire en...humhumhum Ir se fo... humhumhum

17. Moi, je passerai pas à la radio Eu não tocarei no rádio

18. Parce que mes mots sont pas très 

beaux

Porque minhas palavras não são muito bonitas

Chanson Clip officiel : https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k Lundi 1º juillet 2019.



Música: Balance ton quoi, de Angèle_TRADUÇÃO Date: .......... / .......... / ................. .

19. Les gens me disent à demi-mot As pessoas me dizem com meias-palavras

20. Pour une fille belle, t'es pas si bête Para uma garota bonita, você nem é tão burra

21. Pour une fille drôle, t'es pas si laide Para uma garota engraçada, você nem é tão feia

22. Tes parents et ton frère, ça aide Seus pais e seu irmão, isso ajuda

23. Oh, tu parles de moi ? Oh, você está falando comigo?

24. C'est quoi ton problème? Qual é o seu problema?

25. J'ai écrit rien que pour toi le plus beau 

des poèmes.

Escrevi só para você o mais lindo dos poemas

26. Laisse-moi te chanter Deixa eu cantar para você 

27. D'aller te faire en...humhumhum Ir se fo... humhumhum

28. Moi, je serai polie pour la télé Eu serei educadinha para a televisão

29. Mais va te faire en...humhumhum Mas vai se fo... humhumhum

30. Balance ton quoi ? Rebola o quê?

31. Balance ton quoi ? Rebola o quê?

32. Balance ton quoi ? Rebola o quê?

33. Un jour, peut-être, ça changera Um dia, talvez isso mude

34. Y a plus de respect dans la rue, Não há mais respeito nas ruas

35. Tu sais très bien quand t'abuses Você bem sabe quando passa dos limites

36. Balance ton quoi ? Rebola o quê?

37. Balance ton quoi ? Rebola o quê?

DIALOGUE DIÁLOGO
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38. — Est-ce que c'est bien clair pour tout 

le monde ?

— Ficou claro para todos?

39. — Pardon, moi, je reviens juste sur un 

point qui est pas forcément hyper 

limpide, c'est juste que, eh, quand une 

fille dit non, j'ai l'impression quand 

même que souvent ça sous-entend que 

c'est...

— Desculpe-me, eu gostaria de voltar a um 

ponto que não ficou bem claro, é só que, 

quando uma garota diz não, eu fico com a 

impressão que geralmente subentende-se que 

é...

40. — Que c'est non. — Que é não.

41. — Non. D'accord. Ouais, ouais. Là, il 

faut bien, ouais, c'est pas si simple, il 

faut bien choper le truc, hein ?

— Não. Certo. Tá, tá. Aí, é preciso, tá, não é 

tão simples, é preciso entender bem a coisa, né?

42. — Moi, ce que j'ai compris, en fait, 

c'est que...

— O que eu não entendi, na verdade, é que...

43. — Pardon, je te coupe, moi, je te 

coupe, c'est juste parce que j'ai eu un 

deuxième point, c'est que quand une fille

dort, on ne sait pas, du coup, si on peut, 

si on peut pas, et du coup, je me dis peut-

être que, dans le doute, on peut tenter...

— Desculpe-me, eu te interrompo, é que tem 

um segundo ponto, é que quando uma garota 

está dormindo, a gente não sabe, se aí, a gente 

pode, não pode, e aí, eu me digo que, na 

dúvida, a gente pode tentar...

44. — Non, non, la laisser dormir. Si elle 

dort, tu la laisses dormir.

— Não, não, deixá-la dormir. Se ela está 

dormindo você a deixa dormir.

45. — Eh oui, eh ben, oui. OK. D'accord. — Ah, tá, tá. Certo.

46. — Et pas penser qu'on peut imposer 

notre désir, vous aviez dit.

— E não pensar que a gente pode impor o 

próprio desejo, você disse.

47. — Ouais, très bien, très bien. Mais c'est

pas la peine de crier, mais c'est super.

— Isso, muito bem. Mas não precisa gritar, mas

está ótimo.

48. — Pas la peine de crier, parce que — Não precisa gritar, porque como estamos 
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comme on est tous là, on entend très 

bien.

todos aqui, ouvimos muito bem.

49. — « Y a une petite remarque que 

j'aurais... »

— "Tem uma observação que eu queria..."

50. — Comment ? Y a un problème ? — Como? Tem um problema?

51. — Tu fais toutes tes petites remarques, 

là. Si vraiment tu décides de comprendre

les femmes, tu as à les écouter.

— Você fica fazendo suas observações... Se 

você quiser realmente entender as mulheres, 

você deve escutá-las.

52. — Moi, j'écoute pas les femmes ? Moi,

j'écoute pas les femmes ? On voit tous 

que t'as aucune sensibilité.

— Eu não escuto as mulheres? Eu não escuto 

as mulheres? Todos aqui estão vendo que você 

não tem nenhuma sensibilidade.

53. — Calmez-vous, je pense que ce que 

vous essayez de...

— Fiquem calmos, acho que o que vocês estão 

tentando dizer...

54. — Tais-toi ! — Fica quieta!

55. — Ta gueule ! — Cala a boca!

56. — Pourquoi ? — Porquê?

57. — Elle intervient au millieu de... Tu es 

toute hystérique... C'est fou ! 

— Ela intervém no meio da... Você está muito 

histérica. Que louca!

58. — Très désagréable. — Muito desagradável.

59. — Parlez du désir ! — Fala do desejo!

60. — C'est con ! Pourquoi on s'engueule ? — Que idiotice! Por que a gente está 

discutindo?

61. — C'est elle qui nous coupe là ! 

Coupeuse !

— Ela é que fica interrompendo! Intrometida!

62. Laisse-moi te chanter Deixa eu cantar para você
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63. D'aller te faire en...humhumhum Ir se fo... humhumhum

64. Moi, je passerai pas à la radio Eu não tocarei no rádio

65. Parce que mes mots sont pas très 

beaux

Porque minhas palavras não são muito 

bonitas.

66. Laisse-moi te chanter Deixa eu cantar para você

67. D'aller te faire en...humhumhum Ir se fo... humhumhum

68. Moi, je serai polie pour la télé Eu serei educadinha para a televisão

69. Mais va te faire en...humhumhum Mas vai se fo... humhumhum

70. Balance ton quoi ? Rebola o quê?

71. Balance ton quoi ? Rebola o quê?

72. Balance ton quoi ? Rebola o quê?

73. Même si tu parles mal des filles Mesmo que você fale mal das garotas

74. Je sais qu'au fond t'as compris Sei que no fundo você entendeu

75. Balance ton quoi ? Rebola o quê?

76. Un jour peut-être ça changera Um dia talvez isso mude

77. Balance ton quoi ? Rebola o quê?

78. — Et ce qu'il faut bien comprendre, 

c'est que quand une fille dit non, on peut 

croire que, et en fait, c'est non.

— E o que é preciso entender, é que quando 

uma garota diz não, a gente pode achar que, na 

verdade, é não.

Tradução :   katiajag, do site FrancêsMais e hellenco, do site FrançaMais1.

1  https://francesmais.com/   e   https://francamais.com/
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