Boy from Vinci
The first I remember
Giant bird hides the blue sky

První, co si pamatuju
Obrovský pták zakryl modrou oblohu

Played many times in retrospection
I felt more than just fear
Mysterious what it stand for
my dream then becomes to fly

Přehrával jsem si to mockrát
cítil jsem víc než strach
Je záhadné, co to mělo znamenat
mým snem se stalo létat

[Chorus One]

Closed my eyes
prepared for fly illusion
Kite’s feather stucked on my lips
was like kiss of goddess

Zavřené oči,
nachystán pro iluzi o létání
Luňákovo peří přilepené na mých rtech
bylo jako polibek bohyně

Bloody bastard you should go
when they yelled it (I) wanted cry
Hate dingbats superstitious
decided to escape high
Soared up - in my mind
saw Lisa at me smile

Zas*anej parchante měl bys’ jít
když pokřikovali, chtělo se mi řvát
Nenáviděl jsem ty pověrčivý hlupáky,
rozhod’ jsem se utéct vysoko
Stoupl jsem nahoru – ve své mysli
a uviděl Lisu jak se na mě směje

[Chorus Two]

Brush in hand
prepared for painting fusion
Nice Lisa’s face changed
the brawling crowd to pallet

Štětec v ruce,
připraven pro splynutí s kresbou
Krásná Lisina tvář změnila
uřvaný dav na paletu.

There’s never much to cry,
betters’ whatever try
You can feelin’ treason as a boulder inside
don’t let yourself down

Nikdy neni moc důvodů k pláči,
lepší je vyzkoušet cokoliv
Můžeš cítit podlost jako balvan uvnitř
jen se nesmíš dát

There’s never much to cry,
better is what-ever- try
No more reason
to leave that boulder inside

Nikdy neni moc důvodů k pláči,
lepší je vyzkoušet cokoliv
Není žádný důvod
nechávat ten balvan uvnitř

...

...

[Chorus One]

Closed my eyes
prepared for fly illusion
Kite’s feather stucked on my lips
was like kiss of goddess

Zavřené oči,
nachystán pro iluzi o létání
Luňákovo peří přilepené na mých rtech
bylo jako polibek bohyně

[Chorus Two]

`

Brush in hand
prepared for painting fusion
Nice Lisa’s face changed
the brawling crowd to pallet

Štětec v ruce,
připraven pro splynutí s kresbou
Krásná Lisina tvář změnila
uřvaný dav na paletu.

It’s in your hands!!!!

Je to v Tvých rukou!!!

Heslo/Komentář

Who wants
finds an inspiration
Who don’t wants
seeks a complication

Kdo chce,
najde inspiraci
Kdo nechce,
hledá komplikaci

