
This is an SOS from the kids 
All the grown ups take note of this 
We’re finding our voice, calling you out 
You can’t leave the world in fire and 
drought 
This is an SOS from the kids 

Please change the story 
Re-write the plot 
This beautiful earth 
Can not be lost 
Stop hurting our planet 
Like you don’t care 
There’s only one world 
For us to share 

This is an SOS from the kids 
All the grown ups take note of this 
Wake up and see that you must make a 
change 
The riches you seek will all be washed 
away 
This is an SOS from the kids 

Please change the story 
Re-write the plot 
This beautiful earth can not be lost 
Stop hurting our planet like you don’t 
care 
There’s only one world 
For us to share 

Don’t listen to the fat cats, they only 
want their cream 
Always needing oil for feeding their 
machines 
We must care about the animals; care 
about the trees 
I'll need help from you, you'll get help 
from me! 

Please change the story 
Re-write the plot 
This beautiful earth, can not be lost 

Stop hurting our planet, like you don’t 
care 
There’s only one world, for us to share 

This is an SOS from the kids 

Este é um pedido de ajuda das crianças
Todos os adultos prestem atenção
Nós estamos encontrando a nossa voz, 
chamando vocês
Vocês não podem deixar o mundo 
pegando fogo e árido
Este é um pedido de ajuda das crianças

Por favor, mude essa história
Reescreva o enredo
Este lindo planeta
Não pode ser perdido
Pare de ferir nosso planeta
Como se você não se importasse
Existe apenas um mundo
Para nós compartilharmos

Este é um pedido de ajuda das crianças
Todos os adultos prestem atenção
Acorde e veja que você deve fazer uma 
mudança
As riquezas que você procura vão todas 
desaparecer
Este é um pedido de ajuda das crianças

Por favor, mude essa história
Reescreva o enredo
Este lindo planeta
Não pode ser perdido
Pare de ferir nosso planeta
Como se você não se importasse
Existe apenas um mundo
Para nós compartilharmos

Não ouça os “gatos gordos”, eles só 
querem o leite deles
Sempre precisando de óleo para 
alimentar suas máquinas
Devemos nos preocupar com os animais; 
com as árvores
Eu vou precisar da sua ajuda, e você terá 
a minha!

Por favor, mude essa história
Reescreva o enredo
Este lindo planeta não pode ser perdido

Pare de ferir nosso planeta, como se 
você não se importasse
Há apenas um mundo para 
compartilharmos

Este é um pedido de ajuda das crianças
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