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It‘s not easy 
I think you know it. 

There can be time  
consequences… 
 
Wind again  

comes to feel frosty.  
When you want to play now 
I can say it 

and you´ll  feel me…  
 
It could be you  
watching me  

It could be you  
who comes to me  
It could be you  

watching me 
It could be you 
 
It could be you 

watching me  
Closer to the tide 
watching me 
It could  be you 

watching me 
Closer to the tide  
 

It’s not easy 
I think you know it 
There can be time  
consequences 

Wind again 
comes to me closer. 
When you want I right now  
I can say it   

and you´ll  feel me…  

 
It could be you 

watching me  
It could be you 
who comes to me  

It could be you 
watching me 
It could be you... 
 

It could be you 
watching me  
Closer to the tide.

Není to lehký, 
myslím, že to víš. 

Časem by z toho  
mohlo něco být... 
 
A vítr, 

je zase mrazivý. 
Jestli  si  chceš teď hrát, 
tak já to řeknu a  

můžeš mě vnímat... 
 
Mohl bys to být ty,  
kdo se na mě dívá, 

Mohl bys to být ty,  
kdo ke mně přijde. 
Mohl bys to být,  

kdo se na mě dívá, 
mohl bys to být 
 
Mohl bys to být ty, 

ten kdo se dívá  
trošku blíž příl ivu, 
a ten kdo se na mě dívá, 
Mohl bys to být,  

kdo se na mě dívá, 
když přichází příl iv…  
 

Není to lehký, 
myslím, že to víš. 
Časem by z toho  
mohlo něco být. 

A vítr zase 
přichází blíž, 
jestli  si  chceš trochu hrát,  
můžu to říct  

a ty mě vnímej... 
 
Mohl bys to být ty, 

kdo se na mě dívá, 
Mohl bys to být ty,  
kdo ke mně přijde. 
Mohl bys to být,  

kdo se na mě dívá, 
mohl bys to být ty… 
 

Mohl bys to být ty  
kdo se na mě dívá, 
když přichází příl iv. 
  



watching me 
It could be you  
watching me  
Closer to the tide. 

 
And so you want it  
Can´t you see you do it  

you get it high!  
 
Can´t take it   
won´t you give your lovin´  

can´t you see if I  
 
Can´t take it   
won´t you give your lovin´  

can´t you, won´t you see if I  
 
Can´t take it   

won´t you give your lovin´  
can´t you, can´t you see if I  
 
Watching you    

Cause it´l l  be me  
watching you  
Cause it´l l  be me   

watching you  
Cause it´l l  be you   
watching me  
 

Wind again comes to me closer. 
When you want me right now  
I can say it  
And you´ll  feel  me  

 
It could be you  
watching me  

It could be you  
who comes to me  
It could be you  
watching me 

It could be you... 
 
It could be you  
watching me 

Closer to the tide  
want me 
It could be you  

watching me  
Closer to the tide. 
  
Do you want to turn in 

or you want to feel the night  
Do you want to pull the curtain 
It could be you... 

 
Watching me 
Comes to me 
Wanting me 

 
It could be you... 
 

kdo se na mě dívá, 
Mohl bys to být ty,  
kdo se na mě dívá  
trošku blíž příl ivu. 

 
A ten kdo mě chce. 
nevidíš, že už to děláš. 

Tak se neboj!  
 
Takhle už to dál nejde. 
Tak co, dáš mi vědět, co ke mně cítíš, 

a uvidíš, co já . 
 
Takhle už to dál nejde. 
Tak co, dáš  mi vědět, co ke mně cítíš, 

a uvidíš, co já. 
 
Tohle už dál nechci, 

tak co, dáš mi vědět, co ke mně cítíš, 
nevidíš, nevidíš , že já...?  
 
Kdo se na tebe dívá , 

protože to budeš ty,  
kdo se na mě dívá, 
a budu to já,  

kdo se dívá na tebe. 
Protože to budeš ty,  
kdo se na mě dívá  
 

A vítr přichází blíž. 
Jestli  se mnou teď chceš být, 
můžu to říct  
a vnímat mě. 

 
Mohl bys to být ty,  
kdo se na mě dívá . 

Mohl bys to být ty,  
kdo ke mně přijde. 
Mohl bys to být,  
kdo se na mě dívá, 

Mohl bys to být... 
 
Mohl bys to být, 
kdo se na mě dívá, 

trošku blíž příl ivu, 
a ten kdo mě chce. 
Mohl bys to být,  

kdo se na mě dívá, 
když přichází příl iv.  
 
Tak chceš se stát součástí  

nebo chceš prožít tuhle noc? 
Chceš odhrnout závoj?  
Mohl bys to být ty... 

 
Díváš se na mě. 
Přicházíš ke mně. 
Chceš u mě být... 

 
Mohl bys to být ty...  
 


