Cizí
1. I když jsi cizí, pořád jsi má,
tvůj cizí úsměv prosí o zapomenutí mé druhé já,
jsi úplně jiná, ty jsi tak rozdílná,
proč věci se tak těžký zdaj, když ostatní naše pohledy proklínaj.

2. Jeden den v pekle, druhej zas v nebi,
jsi měsíc ve dne, když slunce už není,
jsi úplně jiná, ty jsi tak rozdílná,
proč věci se tak těžký zdaj, když ostatní naše pohledy proklínaj.

D: Jiná, jiná, jsi úplně jiná,
proč věci se tak těžký zdaj, když ostatní naše pohledy proklínaj.

Fajn
1. Nemůžeš si vybrat, tak vybírám teď za tebe.
Nic po tobě nechci, jen vrátit ten kus sebe.
Vracím se zpátky ve vzpomínkách, já přemýšlím, co bude dál,
Nechci, aby ses zase jen ty smál.
R: Každej říká, že čas všechno vyléčí,
každej říká, že všechno bude fajn,
každej říká, že rány se zahojí,
ale ještě dlouho, ještě dlouho to nebude tak fajn.
2. Žádná volba není špatná, jsou jen ty dobrý,
nikdy neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
Možná poučená z předešlých nocí,
ale ty časy, ty časy, ty nikdy nevrátíš.
R:

Ty a já
1. Víš, že myšlenka na tebe mi nedá v noci spát?
Každej tvůj úsměv nutí mě se taky smát.
všechny tvý zápory taky pozitiva maj,
dokonce i sny se mi o tobě zdaj, o tobě zdaj.

R: Ale už je po všem, rychlej spád to má,
našla sis kluka i po tom všem, co zamilovaností se zdá,
jak rychle to začlo, tak rychle to taky končí,
mě to nepřešlo, ty city přišly zvenčí.

Byla bys můj ideál, tvůj hlas má pěknej zvuk.
Koukám na prázdnej sál, ale ty pořád říkáš „kluk je kluk“.
Když padne ta osudná hodina, když lampa v srdci zhasíná,
když vzpomínky tě dohání, už nejsme my, už nejsme my, ale ty a já...
Ty a já na na na na na na
Ty a já
Ty a já na na na na na na

Nahá
1. Stojím v dešti a čekám, až smyji vinu,
z mých ramen stéká síla činů,
oči zavřené, ta voda pálí,
až zmizí ona, tak já půjdu za ní.
Padám...

R: Padám k zemi, ruce zmrzlé,
tělo buď vstane, nebo navždy usne
Nahá v myšlenkách, nahá v dešti.
Padám k zemi, ruce zmrzlé,
tělo buď vstane, nebo navždy usne.
Nahá, Nahá...

2. Pomalu vstávám, voda dál padá,
chci věci vzdát a to je má vada.
Síla mě opouští, ty kapky zabíjí.
Už ležím na zemi, přestává pršet,
nemůžu vstát, nemůžu se držet,
podej mi ruku, zastav ten déšť.
Pomoz mi vstát a pak zas klidně běž.
BRIDGE:
R:

Vrátila ses
1. Vrátila ses z mojí minulosti,
abys mi změnila budoucnost.
Už pro sebe nejsme hosti
a nás dvou nebudu mít nikdy dost.
2. Tolik pocitů a čekání,
tolik úsměvů a psaní.
Tolik narážek a rejpání,
tohle patřilo k mýmu snění,
tohle patřilo k mýmu snění...
R: Tak je to tady,
o tomhle sním,
sedíš v hledišti s úsměvem tvým.
Sedíš tam a díváš se,
na to jaká je to změna.
Sedíš tam a culíš se,
tak tohle je má odměna,
odměna, odměna, má odměna.
3. Přišlo to tak najednou,
vůbec jsem to nechápala,
zůstáváme tajemstvím
a já tě ještě nezklamala.
Sedět vedle tebe,
dělat že tě nevidím,
muset dívat se na nebe
a dělat, že nic necítím
a dělat, že nic necítím...
R:

Introduce
1. I would like to introduce myself
I‘m your life,
I‘m here to show you right way
of your heard.

2. If you know the reason why I‘m here
tell me now.
And turn on that beat,
please don‘t let me cry.

R: Please, please don‘t let me cry.
Please please don‘t let me cry.
aaaaaaaaaaaa

3. I would like to introduce myself,
I‘m your sadness.
Come and get me out of your way
and don‘t leave me breathless

4. I would like to introduce myself,
I‘am your lie.
That you said when we were friends
and you broke my heard.

Life
1. So I‘am here, and I can‘t breath.
I can‘t cry and I can‘t feel anything.
Give me your hand now I can walk.
Show me your land now I can talk.

R: One day we willl be together.
Hand in hand we walk forever.
One day the world will be better.
Don‘t forget this my friend never.

2. What is in your land?
What is in your mind?
Why are you killing?
Why are you lying?

Why do you fightin the name of God?
Why are you trying destroy our world?

R:

Zbraně
1. Složila jsem zbraně
u brány tvého srdce.
Bez výstřelu a boje
vtáhla si mě do tvých snů.

2. Řekla jsi „pojď, já budu jenom tvoje,
na nekonečnou cestu
a každodenní svítání“.

R: Všechno bohatství světa
ukryté v hlubinách oceánů
nebo v klecích ze zlata a porcelánů.
Ať na mě čeká dál,
já už svoje jmění mám,
že na tebe se každý den dál dívám.

3. Kouzlem osudu, co už nikdo nezmění,
jako když vyrazím na moře po setmění.
Nafoukla plachtu, viděla hvězdu,
doplula k tobě přes bouře a vlnění.

R:

Dolů
1. Všude jen voda, kam se podívám,
kolem je tma a v očích sůl mám.
Můj život je jak velký oceán,
odsouzen navždy v něm plavat sám.

R: A já v tom moři plavu, plavu, plavu,
jak v nekonečném davu, davu, davu
a táhne mě to dolů, dolů, dolů,
už nemám síly k vzdoru.
Jsem sám...

2. Všude jen duny, písek, kamení,
vyprahlí sluncem hledám znamení.
Kde není touha, se nic nemění,
odsouzen navždy k tomu bloudění.

R:
BRIDGE: Všude jen plameny, popel a žár,
na rande mě pozval sám ohňů král.
A díky kouři nemohu už dýchat,
jako by mi hrudí projela dýka.

R:

Podíl
1. Mrzí mě to, co se stalo,
bolí mě, že pro tebe znamenám tak málo.
Že tvý oči, modrý jsou a ty moje černý zůstanou.
Že tvý oči modrý jsou a ty moje černý zůstanou.
R: Ty víš, jak to má být,
ty mě znáš, tak řekni, co mám chtít.
Ty víš, jak to chodí.
Každej máme svůj podíl.

2. Když projdeš, za tebou je vlna chvění
a když já, tak tam už nikdo není.
Tvůj ůsměv davy pohltí a zničí to, co já dala ti.

R:

3.

Víš, ztrácím obraz tvojí tváře,

vzpomínám zas na můj nářek.
Zapomínám na to, co bylo fajn
a i když nechci, musím skočit do vod,
co se jiný zdaj.
PŘECHOD

R:

