
SONGY „ LOVE THE WAY YOU ARE
 

BĚŽNÝ DEN 
Po zaznění budíku končí mů
Poté opět začíná můj další bě
Mám tolik povinností, že málokdy 
Stejně jako obyčejní lidé máloco
Mám plné ruce práce, pot na mém t
Nezůstávám pozadu a tak splývám s
Potom mám dobrý pocit, protože nad dob
Jídlo je v průběhu dne to nejv
Každý večer nastává ten nejlepší 
to ulehám a nechám si zdát 
 

ŠTĚSTÍ 
I když se tmy nebojím, jsem š
ráda usínám, když tvůj dech
Ačkoliv občas jednám prudce,
 

UKOLÉBAVKA PRO KRÁLÍ
Buď hodný, maličký. Otevři 
Otevři svá vrátka hned,pusť
Naše dvířka od domu, neotev
Máma ještě není zpět.Já mali
 

BÝT S TEBOU 
Stejně jako hluboké rány, co
Zůstanou v mé paměti myšlenky na tebe.
Nenechám tě samotnou napospas 
Nezůstaneš v ústraní …. 
Ty jsi to nejkřehčí a nejčistší
Nedovolím ti osaměle plout 
Nepřipustím, abys byla osamo
 

Refrén:  Chladný vítr ani déšť
Nenechám tě samotnou napospas 
Když jsem znavený, hledám
Mým největším přáním je držet t
 

Možná jednoho dne zjistíš, 
pak ti požehnání na další cestu
Chladný vítr ani déšť se nesmí dotknout 
Nenechám tě samotnou napospas 
Nestrpím pohled na tvou uplakanou tvá
Chci ti být nablízku, abych nemusel ptát
Když jsem znavený, hledám
Mým největším přáním je držet t
Doufám, že společně vydáme na dlouhou cestu
Prosím, nezapomeň na to ... kdo jsem.
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