Volcano
Like a thorn
stabed in dreamboat
could be word when temper thru you flow
Quiet‘s loud and white is like a darkness…
Don’t wanna move even toe, bloody gloom

Jako trn,
zabodnutý do ideálů,
může být slovo, když Tebou protéká zlost
Ticho je hlasité a bílá je jako temnota…
Nechce se mi pohnout ani palcem, zatracenej splín

[Chorus]

In your eyes the sunrise
and my beat is raising
Baby I’m desperate you squeezed my mind
In your eyes the twilight
and my world is falling
Baby the quake left please do not start new
It’s the sunrise time

Ve Tvých očích svítání
a můj tep se zvyšuje
Baby jsem zoufalý, pomačkala si mi hlavu
V tvých očích soumrak
a můj svět padá
Baby zemětřas je pryč, prosím, nezačínej další
Je čas svítání

Gem in your eye and lips of poppy corol
Stroke of your heart that’s the reason thourough
which is by head called
any time you’ve got coment
which I do not follow

Drahokam ve Tvých očích a rty z okvětní vlčího máku
Pohlazení od Tvého srdce, to je důvod,
který si má mysl vybaví
pokaždé, když máš připomínku,
kterou nepochopím

No one could give you more…
(than) angel’s bow…
After clash left just a smoke
(I’ll) never let you go

Nikdo Ti nedá víc…
(než) andělův luk…
Po hádce zbyl jen kouř,
nenechám Tě nikdy odejít

[Chorus]

In your eyes the sunrise
and my beat is raising
Baby I’m desperate you squeezed my mind
In your eyes the twilight
and my world is falling
Baby the quake left please do not start new
It’s the sunrise time

Ve Tvých očích svítání
a můj tep se zvyšuje
Baby jsem zoufalý, pomačkala si mi hlavu
V tvých očích soumrak
a můj svět padá
Baby zemětřas je pryč, prosím, nezačínej další
Je čas svítání

Even though (you’re) sometimes like volcano
stay with me…
really there’s a few to cry

Přesto, že jsi občas jako vulkán
zůstaň se mnou…
Vážně je málo důvodů, proč plakat

[Chorus]

In your eyes the sunrise
and my beat is raising
Baby I’m desperate you squeezed my mind
In your eyes the twilight
and my world is falling
Baby the quake left please do not start new
It’s the sunrise time

Ve Tvých očích svítání
a můj tep se zvyšuje
Baby jsem zoufalý, pomačkala si mi hlavu V tvých
očích soumrak
a můj svět padá
Baby zemětřas je pryč, prosím, nezačínej další
Je čas svítání

Heslo/Poznamka:

There are miracles….
One of them is when a philosopher becomes
happy

Zázraky existují…
Jedním z nich je když se filozof stane
šťastným

