Questions
Try to find out
how it really once all begun
Keen to dig out (the) reason why

Snažím se zjistit,
jak to skutečně kdysi všechno začalo
Chci vyhrabat důvod proč

Darkness, deathly stillness
In middle of hollowness
Petty point filled by weird mess
ready for the blast

Temnota a mrtvé ticho
Uprostřed prázdnoty
Maličký bod naplněn divným zmatkem
připraven k explozi

[chorus]

Gazing at (the) sky
Flying through time like new life
in evolution
Walking alone, trying to discover why
in tons of questions

Zírám na nebe
Letím časem jako nový život
evolucí
Procházím se sám, snažím se objevit proč
v tunách otázek

Dot full of anxious motion. When?
It’s a real conundrum and Who’s
The one pushing trigger - why?

Tečka plan nervozního pohybu
Kdy? To je vážně rébus
Kdo je ten kdo zmáčkne spoušť - proč

Tell me what was the next step after?
And when become magma hot?
How tasted Sulfur Ocean?
What decided?

Co byl další krok poté
Kdy se stala magma rychlejší
Jak chutnal ocean síry
Co rozhodlo?

Is there really more universes?
So tell me are we really here alone?

Je vážně víc vesmírů?
Řekni mi jsme tu opravdu sami

What are undiscovered powers we
do not yet know?

Jaký jsou neobjevený síly
který ještě neznáme

Earth became alive
Moon (has) synchronized motion
Tied by gravity flew the space

Země ožívala
Měsíc synchronizoval pohyb
Svázáni gravitací letěli vesmírem

Bugs are useful
Raptors start to dominate
What’s obvious - Mankind’s worst

Brouci jsou užiteční
Dravci začali vládnout
Co je zřejmé, lidský druh je nejhorší

[chorus]

Gazing at (the) sky
Flying through time like (a) new life
in evolution
Walking alone, trying to discover why
in tons of questions

Zírám na nebe
Letím časem jako nový život
evolucí
Procházím se sám, snažím se objevit proč
v tunách otázek

Whatever you believe in….
Yourself, God or E.T.I.
Just keep the faith!!!

čemukoliv věříš
Sobě, Bohu nebo mimozemské inteligenci
Udrž si víru!!!

Lying midnight on darkened grass on a warm July night, gazing up to a zillions
of light points above…
What’s behind the universe??? Where is the end of the infinity??? Wasting of
space???
Tried it? Experienced headache? Felt dizzy?
I know… ;o))

Ležíš o horké červencové půlnoci na potemnělé trávě, zírajíc nahoru, do zilionu světelných bodů
tam nahoře…
Co je za vesmírem??? Kde je konec nekonečna??? Plýtvání prostorem????
Zkusil jsi to? Bolela Tě hlava? Měl jsi závratě?
Já vím… ;o))

