AMERICA
I like to be in America,
Okay by me in America.
Everything free in America,
For a small fee in America.

AMÈRICA
M´agrada estar a Amèrica.
Tot m´està bé a Amèrica.
Tot és gratis a Amèrica.
Per una petita quantitat a Amèrica.

I like the city of San Juan,
I know a boat you can get on.
Hundreds of flowers in full bloom,
Hundreds of people in each room!

M´agrada la ciutat de San Juan.
Conec un vaixell que et pot portar.
Centenars de flors, en plena floració,
Centenars de persones en cada habitació !

Automoblie in America,
Chromium steel in America.
Wire spoke wheel in America,
Very big deal in America.

Automòbils a Amèrica,
Acer cromat a Amèrica,
Radis de fil-ferro a Amèrica,
Una cosa molt important a Amèrica

I'll drive a buick thru San Juan,
If there's a road you can drive on.
I'll give my cousins a free ride,
How you fit all of them inside?

Conduiré un buick per San Juan
Si hi ha una carretera on conduïr.
Donaré una volta als meus cosins
Com em cabran tots a dintre?

Immigrant goes to America,
Many hellos in America.
Nobody knows in America,
Puerto Rico's in America.

Els immigrants van a Amèrica,
Moltes salutacions a Amèrica,
Ningú sap a Amèrica,
Que Puerto Rico està a Amèrica.

When I will go back to San Juan,
When you will shut up and get gone.
I'll give them new washing machine,
what have they got there to keep clean?

Quan tornaré a San Juan
Quan et callaràs i marxaràs
Els regalaré una nova rentadora,
I què tenen allà per netejar?

I like the shores of America,
Comfort is yours in America.
Knobs on the doors in America,
Wall to wall floors in America.

M´agraden les costes d´Amèrica
La comoditat és teva a Amèrica
Tiradors a les portes a Amèrica
Moquetes a Amèrica.

I'll bring a T.V. to San Juan,
If there's a current to turn on.
Everyone there will give big cheer,
Everyone there will have moved here.

Portaré una T.V a San Juan
Si hi ha corrent per engegar-la
Tot el món estarà molt content,
Tot el món s´haurà mudat a aquí.

I like to be in America,
Okay by me in America.
Everything free in America,
For a small fee in America.

M´agrada estar a Amèrica.
Tot m´està bé a Amèrica.
Tot és gratis a Amèrica.
Per una petita quantitat a Amèrica.

