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History can break loose
but you´ve got to look into the future now
and all the possibilities
can be so (beautiful 3x) 2x

To, co bylo, tě možná na chvíli uvolní,
ale teď se musíš dívat do budoucnosti.
Všechny její možnosti,
můžou být tak (nádherné 3x) 2x

You know you have to get it
have to get it 2x
take it there
Live it now
You know you want to get it...
take it there 2x

Víš, že musíš jít tímhle směrem,
a dostat to 2x
tak to uskutečni
žij to,
víš, že potřebuješ jít tímto směrem,
tak to uskutečni 2x

You say the life isn´t now changing easy
break it down,
and nothing will be better.
Just let it go,
leave inside
and nothing…

Říkáš, že teď se tvůj život vůbec nemění,
tak to prolom,
a bude to skvělé.
Nech to být
nech to uvnitř
a nic…

History can break loose
but you ´ve got to look into the future now
and all the possibilities
can be so beautiful 3x

Minulost tě možná na chvíli uvolní,
ale teď se musíš dívat do budoucnosti.
Všechny její možnosti,
můžou být tak (nádherné 3x)

Will you try with me tonight
to loose you.
Rising night rising night
is getting high
to loose you 3x

Trochu se dnes se mnou uvolni,
uvolni se.
Přicházející noc,
je v plném proudu
tak se uvolni 3x

You say you can´t bring your thoughts in real
bring them out and nothing will be better
Just let them out,
feel the tide, and nothing...

Říkáš, že nedokážeš uskutečnit svoje myšlenky,
tak to zkus, protože je to nejlepší.
Dej jim volný průchod
vnímej příliv a nic…

History can break loose
but you ´ve got to look into the future now
and all the possibilities
can be so (beautiful 3x)

To, co bylo, tě možná na chvíli uvolní,
ale teď se musíš dívat do budoucnosti.
Všechny její možnosti,
můžou být tak (nádherné 3x) 2x

Let me make things right, you know it’s right
so make it right…
Let me make things right, you know it’s right
to make it right…

Tak to uděláme správně, protože ty víš, že je to
správný, tak to udělej.
Tak to uděláme správně, protože ty víš, že je to
správný, tak to udělej.

Let me feel this now… 2x

Ať to dneska můžu prožít… 2x

Let me make this right, you know it’s right
to make it right… 3x

Tak to uděláme správně, protože ty víš, že je to
správný, tak to udělej.

