
SONGY „OUR SHINING DAYS“
 
CESTA TRÁVOU tradiční čínská píse
V horách Nanshan rostou horské kv
co probouzí se každé ráno na stromech.
Jehnědy větrem tančí ve větvích zelených.
Tráva bujně roste na pláních vzdálených.
Konečně nastalo jaro, tam v horách vše rozkvétá.
Nakonec začalo jaro, obrazila semena zasetá.
Krásu těm květům dává řeka… ř
Krásu těm květům dává řeka… 
 
SVATEBNÍ 
Objetí, objetí měsíce, co se ohýbá do úsm
Objetí, objetí dívky, co sedí u svatebního stolu.
 
S.I.N.G. = SUPER IMPASSIONED NET GENERATION
Sedmibarevná duha zalitá sluncem vyvolává úsm
Vlasy nám plují vzduchem volně
Běžíme po boku s větrem, co sílu nám dává.
Nyní se náš zářivý sen, skutečností 
Děkujeme za váš potlesk a podporu. Díky vám nám srdce buší.
Doufáme, že nás nikdy... nezavrhnete a neopustíte.
Jste naši nejdražší přátelé, které v život
Slibujeme, že vám budeme zpívat a tan
 
PŘÁTELÉ  
Dospějeme až tehdy, co poznáme osam
Naučíme se toužit, až budeme odd
Skuteční přátelé se nebojí být od sebe.
Ale v tuto chvíli chci být s přáteli.
Skutečný svět je falešný a plný hluku.
Udělám cokoliv, poběžím k vám,
bez ohledu na čas, 
bez ohledu na vzdálenost. 
Bez ohledu na bláhová slova těch opilých lhá
Udělám cokoliv, poběžím k vám,
bez ohledu na čas, 
bez ohledu na vzdálenost. 
Navždy s vámi! 
 
ODKAZ PŘEDKŮ 
Na věky věků udatnost v srdce m
A odkaz svých předků, dětem svým dej.
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LÁSKA 
K padající hvězdě otáčím se zády.
Už nechci splnit žádné přání. 
Na mé skutečné já hrdá chci být.
A procházet se oblohou,jen ve snech mých.
Je to láska, o tom není pochyb.
Ničeho nelituji, je čas znovu zač
Nakonec může můj život dost získat.
Mládí je jako píseň zpívat.  
 
VYZNÁNÍ 
I když nedosáhnu ke hvězdám,
přesto tvou záři jasně vídám. 
Tvou blízkou přítomnost vnímám.
Jen z té dálky strach mívám. 
Mou bárkou vlny potácí. 
Snad tvá důvěra se neztrácí. 
Když pláčeš, mé srdce krvácí. 
Tvá záře mě unáší v čase nekone
a odkrývá cestu v poli hvězném.
Veškerý tvůj smutek, ve světě velkém,
ač malý jsem, v mém těle silném,
chci vše vymanit, ve světle jasném.
Chci udržet teplo v životě tvém.
V očích ostatních jsem možná př
ale pro tebe chci být neochvějný.
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