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Shadows flow over my hands.
Feel them in the night.
I want to sit here moveless,
watch the days go by.

I

Stíny plují v mých dlaních
Cítím je uprostřed noci.
Chci sedět tady a nehýbat se,
pozorovat jak dny ubíhají.

Just another fight,
takes my nodded soul,
to give myself a reason.
To try another way,
to keep on looking.
Change my own silence.

Zase další boj,
který si vzal kus mé duše,
a já musím najít důvod,
Zkusit jiný způsob,
hledat dál,
změnit své vlastní ticho.

I want to get the reason,
to try another way,
feel the love to take me down.
Shadows flowing in my hands
are really closing now.

Potřebuju znát důvod
zkusit jinou cestu,
nechat se unést láskou...
Stíny plují nad mými dlaněmi,
a stahují se blíž.

The days they come to give fear,
I want just be here.
The days they come to give fear,
I want to just be here ...
The days they come to give fear,
I want just be here.
The days they come to give fear,
I want to just be here ...

Dny přicházejí a přinášejí sebou strach,
ale já chci být teď a tady.
Dny přicházejí a přinášejí sebou strach,
ale já chci být teď a tady.
Dny přicházejí a přinášejí sebou strach,
ale já chci být teď a tady.
Dny přicházejí a přinášejí sebou strach,
ale já chci být teď a tady.

I want to sit here moveless.

Chci tu sedět a nehýbat se,

I want to sit....
It s giving me the reason
why I never hide.
Besides me here.
Feathers in my...

Chci tu sedět…
Dává mi to důvod
Proč se už nikdy neschovávat
stát sama za sebou...
lehkost v mých...

And I am not really fighting,
I am not justifying,
I don´t need the lies.
Cause I am not really fighting,
I am not justifying,
I don´t need the lies…

Nepotřebuju s nikým bojovat,
nepotřebuju se ospravedlňovat,
a nepotřebuju lhát...
Protože nepotřebuju s nikým bojovat,
nepotřebuju se ospravedlňovat,
a nepotřebuju lhát...

Shadows...

Stíny...

I want to sit here moveless.
I want to hold the city lights....

Chci tu sedět a nehýbat se,
chci držet světla města v dlaních...

Giving me the reason,
why I live for reason.

Dává mi to důvod
snažím se pro ten důvod žít.

When the sun is shining,
let me be here open trying now,
let me be here open trying now.

Když svítí slunce,
chci tu být a mít otevřenou mysl,
chci tu být a mít otevřenou mysl.

It’s me around you now.
It’s me around...
It’s me around you now.

Teď jsem tu s tebou já.
Teď jsem tu...
Teď jsem tu s tebou já.

It’s me around you now.
Trying to be moveless,
Feel the years go by.

Teď jsem tu s tebou já.
Snažím se chvíli se nehýbat,
a vnímat jak ubíhají roky.

Let me be here open trying now...

Chci tu být a mít otevřenou mysl

