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Unstoppable 

Sia 

All smiles, I know what it takes to fool this town 

I'll do it 'til the sun goes down and all through the night time 

Oh yeah 

Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear 

Leave my sunglasses on while I shed a tear 

It's never the right time 

Yeah, yeah 

I put my armor on, show you how strong how I am 

I put my armor on, I'll show you that I am 

I'm unstoppable 

I'm a Porsche with no brakes 

I'm invincible 

Yeah, I win every single game 

I'm so powerful 

I don't need batteries to play 

I'm so confident 

Yeah, I'm unstoppable today 

Unstoppable today 

Unstoppable today 

Unstoppable today 

I'm unstoppable today 

Break down, only alone I will cry on out 

You'll never see what's hiding out 

Hiding out deep down 

Yeah, yeah 

I know, I've heard that to let your feelings go 

Is the only way to make friendships grow 

But I'm too afraid now 

Yeah, yeah 

I put my armor on, show you how strong how I am 

I put my armor on, I'll show you that I am 

I'm unstoppable 

I'm a Porsche with no breaks 

I'm invincible 

Yeah, I win every single game 

I'm so powerful 

I don't need batteries to play 

I'm so confident 
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Yeah, I'm unstoppable today 

Unstoppable today 

Unstoppable today 

Unstoppable today 

I'm unstoppable today 

Unstoppable today 

Unstoppable today 

Unstoppable today 

I'm unstoppable today 

I put my arm around, show you how strong I am 

I put my arm around, I'll show you that I am 

I'm unstoppable 

I'm a Porsche with no breaks 

I'm invincible 

Yeah, I win every single game 

I'm so powerful 

I don't need batteries to play 

I'm so confident 

Yeah, I'm unstoppable today 

Unstoppable today 

Unstoppable today 

Unstoppable today 

I'm unstoppable today 

Unstoppable today 

Unstoppable today 

Unstoppable today 

I'm unstoppable today 
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 غیر قابل توقف

 سیا 

 همواره لبخند بر لب دارم، می دانم چطور باید مردم این شهر را فریب بدهم. 

 تا خورشید غروب کند، تمام طول شب این کار را خواهم کرد. آنقدر به این کار ادامه خواهم داد  

 آه بله

 بله به تو می گویم آنچه را که می خواهی بشنوی 

 وقتی اشک پهنای صورتم را فرا گرفته عینک آفتابیم را بر می دارم 

 هرگز در زمان مناسبی نبوده  

 بله بله  

 می دهم که چقدر قدرتمندم   تن می کنم، به تو نشاندیم را به زره فول 

 زره فولدیم را به تن می کنم، به تو نشان می دهم که هستم. 

 من غیر قابل توقفم 

 من یک پورش بدون ترمزم

 من شکست ناپذیرم

 بله من برنده  تمامی بازی ها خواهم بود 

 من بسیار پرقدرتم

 برای بازی به هیج باطری نیاز ندارم

 بسیار با اعتماد به نفسم من 

 بله من امروز غیر قابل توقفم 

 امروز غیر قابل توقفم 

 امروز غیر قابل توقفم 

 از هم گسسته ام، وفتی تنها هستم بلند گریه خواهم کرد. 

 هرگز از آنچه پنهان شده است آگاه نخواهی شد. 
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 چیزی که در اعماق وجودم پنهان است  

 بله بله  

 می دانم، شنیده ام که به  احساساتت اهمیت نمی دهی 

 ایا این تنها راهی است که دوستی ها رشد می کنند؟

 اما من بسیار هراسانم 

 بله بله  

 زره فولدیم را به تن می کنم، به تو نشان می دهم که چقدر قدرتمندم  

 زره فولدیم را به تن می کنم، به تو نشان می دهم که هستم. 

 بل توقفم من غیر قا

 من غیر قابل توقفم 

 من یک پورش بدون ترمزم

 من شکست ناپذیرم

 بله من برنده  تمامی بازی ها خواهم بود 

 من بسیار پرقدرتم

 برای بازی به هیج باطری نیاز ندارم

 من بسیار با اعتماد به نفسم 

 بله من امروز غیر قابل توقفم 

 امروز غیر قابل توقفم 

 امروز غیر قابل توقفم 

 غیر قابل توقفم  امروز

 امروز غیر قابل توقفم 

 امروز غیر قابل توقفم 

 امروز غیر قابل توقفم 

 زره فولدیم را به تن می کنم، به تو نشان می دهم که چقدر قدرتمندم  
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 زره فولدیم را به تن می کنم، به تو نشان می دهم که هستم. 

 من یک پورش بدون ترمزم

 من شکست ناپذیرم

 توقفم امروز غیر قابل 

 بله من تمامی بازی ها را می برم 

 من بسیار پرقدرتم

 بله من برنده  تمامی بازی ها خواهم بود 

 من بسیار پرقدرتم

 برای بازی به هیج باطری نیاز ندارم

 من بسیار با اعتماد به نفسم 

 بله من امروز غیر قابل توقفم 
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