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Once you said we had to find our way out,
from the city lights away.
I listened to your voice
and the silence of night.
And then I felt safe again.

Jednou jsi mi řekl, že najdeme cestu ven,
pryč od světel města.
Poslouchala jsem tvůj hlas
a ticho noci,
a pak jsem se cítila zase bezpečně.

If I could change my life,
and find my way to you now,
would you try with me
my almost stranger.
If I could make you see
the little secrets of me.
We would find a place that is free from
playing games.

Kdybych mohla začít žít jinak,
a najít si k tobě cestu,
pokusil by ses o to se mnou,
i když tě témeř neznám?
Chci, abys poznal
i moje malá tajemství.
Najdeme si místo,
kde nemusíme hrát hry.

Just the other day,
talking on the way,
I was watching you standing aside.
Just the other day
you call me out to say:
“I´ll be there for you to smile”

Ten den, kdy
jsi s někým mluvil na ulici,
jsem tě jen tak pozorovala.
Ten den,
jsi mě jen tak zavolal, abys mi řekl:
„Chci, aby ses smála,“

Just the other day,
you caught me on my way,
to keep us closer this time.

Ten den, když jsme se míjeli,
jsi mě zastavil,
abychom si mohli být blíž.

Let´s get little closer… 3X
Let´s get a little closer… 2x

Pojďme si být blíž… 3x
Pojďme si být bliž... 2x

Just the other day,
talking on the way,
I was watching you standing aside.
Just the other day,
you call me out to say:
“I´ll be there for you to smile”

Ten den, kdy
jsi s někým mluvil na ulici,
jsem tě jen tak pozorovala.
Ten den,
jsi mě jen tak zavolal, abys mi řekl:
„Chci, aby ses smála,“

Just the other day
you caught me on my way,
to keep us closer this time.

Ten den, když jsme se míjeli,
jsi mě zastavil,
abychom si mohli být blíž.

Let´s get on a little closer…2X
I want you closer.
Let´s get on a little closer.
I want you closer.
Closer…
Let´s get on a little closer. 2x

Pojďme si být trochu blíž. 2x
Chci tě mít blíž.
Pojďme si být trochu blíž.
Chci tě mít blíž.
Blíž...
Pojďme si být trochu blíž. 2x

I want you closer…

Chci tě mít blíž...

