THE SINCERE STORY
( UPŘÍMNÝ PŘÍBĚH )

I want to say now
quietly say how
I love you
I feel so lucky
having found your love
I love you
to spend this night with you
it´s exciting
The night ´s made for us two
made just for me and for you
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Český překlad:
Chci Ti teď říkat
potichu říkat jak
Tě miluji
Cítím se šťastný
že nacházím Tvou lásku
Já Tě miluji
Tato noc strávená s Tebou
je vzrušující
Tato noc je stvořená pro nás dva
stvořená právě pro mě a pro Tebe

You ´re like a violet
a sweet budding violet
my one love
I want to water
carefully water
you with love
I ´m learning to feel
to love, understand
You are so beautiful
I need you so take my hand

Jsi jako fialka
sladká rozvíjející se fialka
moje jediná láska
Chci Tě zalévat
Opatrně zalévat
svou láskou
Učím se cítit
milovat a rozumět
Ty jsi tak nádherná
Potřebuji Tě, tak vezmi mou ruku

We write a sincere story
about the love we feel
It ´s our own sincere story
and we know our love is real
We write a sincere story
we two will make a life
It ´s our own sincere story
We begin with lasting love

Píšeme upřímný příběh
o lásce, kterou cítíme
Je to náš upřímný příběh
a víme, že naše láska je skutečná
Píšeme upřímný příběh
ve kterém oba vytvoříme společný život
Je to náš upřímný příběh
začínáme s trvalou láskou

You are intriguing
oh so alluring
I love you
I say good morning
We get up, it ´s morning
I love you
Can I say to you
what you mean to me
I´m glad you are so near
and that your love is sincere
We write …..
…..we begin with lasting love

Jsi úchvatná
ó, tak svůdná
Miluji Tě
Říkám: dobré ráno
Vstáváme, už je ráno
Miluji Tě
Mohu Ti říci
co pro mě znamenáš?
Jsem rád, že jsi tak blízko
a že Tvá láska je upřímná

