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Delight

Wypowiem twoje imię

Your Name

nie pytaj skąd ten uśmiech
i tak nie odpowiem ci
może coś mi przypomniałeś
może byłam tutaj z kimś
kto dziś jest mi bardzo obcy
lecz na jeden krótki moment
powróciły nieme echa
moich zagubionych wspomnień

don't ask me about this smile
I can't tell you what it is
another place, another life
don't know how it reached me here
now when we are perfect strangers
it all came back for one moment
all those feelings, smells and whispers
memories I thought I got over

wypowiem twoje imię
tak jak kiedyś, w moim śnie
dzisiaj wszystko jest już inne
lecz wciąż jesteś częścią mnie

one day I'll let your name out
like that night, in my sleep
everything is different now
but you're still a part of me

nocą kiedy jesteś blisko
mój sen zwleka, nie chce przyjść
zasłuchana w każdy oddech
myślę czasem o kim śnisz
tamtej nocy, spokój chwili
zburzył twój bezwiedny szept
inne imię, tak nie moje
wyszeptałeś mi przez sen

lying there, my eyes wide open
by the boundaries of your dreams
the air quivering, silence broken
that strange name fell off your lips
every night I count on your breath
to remind me where I am
cling to your warmth, hope your presence
keeps the clock from racing back

nasze przeszłe dni powracają w snach
miłość zawsze pozostawia trwały ślad
wypowiem twoje imię przez sen
choć wszystko jest już inne, jesteś częścią mnie

all our love carved in, it will come back to haunt
I know I can't erase it, I have to go on
one day I'll let your name out in my sleep
though everything is different, you're still a part of me

wypowiem twoje imię
tak jak kiedyś, w moim śnie
dzisiaj wszystko jest już inne
lecz wciąż jesteś częścią mnie

one day I'll let your name out
like that night, in my sleep
everything is different now
but you're still a part of me

wypowiem twoje imię
tak jak kiedyś, w moim śnie
dzisiaj wszystko jest już inne
lecz wciąż jesteś częścią mnie

one day I'll let your name out
like that night, in my sleep
everything is different now
but you're still a part of me
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