
We Can Work It Out      Megoldhatjuk még 
The Beatles (www.youtube.com/watch?v=it068AsFY-0)    

Try to see it my way              Próbálj meg az én szempontomból is látni  
Do I have to keep on talking till I can't go on?          Miért kell kifulladásig mondanom? 

While you see it your way             Míg csak saját nézőpontodból nézed, 
Run the risk of knowing that our love may soon be gone     kockáztatod, hogy szerelmünk elmúlik. 

We can work it out             Megoldhatjuk még 
We can work it out             Megoldhatjuk még 
 
Think of what you're saying           Gondold át mit beszélsz 
You can get it wrong            Elvéthetted és lehet, hogy nincs igazad,  

and still you think that it's alright      mégis úgy gondolod hogy minden rendben van 
Think of what I'm saying            Gondold át, amit mondok 
We can work it out and get it straight,         Megoldhatjuk még, egyenesbe jöhetünk, 
or say good night             vagy jó éjszakát mondunk az egésznek. 
We can work it out            Megoldhatjuk még 
We can work it out            Megoldhatjuk még 
 
Life is very short, and there's no time          Nagyon rövid az élet, nincs idő, hogy 
For fussing and fighting, my friend          Viaskodjunk és veszekedjünk, barátom 
I have always thought that it's a crime          Mindig is hittem, hogy vétek így élni 

So I will ask you once again           Ezért újra arra kérlek, hogy 
 
Try to see it my way               Próbálj meg az én szempontomból is látni  

Only time will tell if I am right                                                 Csak az idő dönti el, hogy igazam van-e  

or I am wrong                                                                               vagy tévedek. 
While you see it your way             Míg csak saját nézőpontodból nézed, 
There's a chance that we may fall apart before too long       Meglehet, hogy hamarosan szétesik a  

                                                                                           kapcsolatunk 
We can work it out              Megoldhatjuk még 
We can work it out              Megoldhatjuk még 
 
Life is very short, and there's no time           Az élet oly rövid, nincs idő, hogy 
For fussing and fighting, my friend           Viaskodjunk és veszekedjünk, 
I have always thought that it's a crime           Mindig is hittem, hogy vétek így élni 
So I will ask you once again            Ezért újra arra kérlek, hogy 
 
Try to see it my way              Próbálj meg az én szempontomból is látni 
Only time will tell if I am right                               Csak az idő dönti el, hogy igazam van-e  

or I am wrong                                                                        vagy tévedek. 
While you see it your way                                                     Míg  csak  saját nézőpontodból nézed 
There's a chance that we may fall apart before too long       Meglehet, hogy hamarosan szétesik a                       

                                                                                                       kapcsolatunk 
We can work it out              Megoldhatjuk még 
We can work it out               Megoldhatjuk még 

 
 


