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Enya

Enya Brennan (17 May 1961) is an Irish singer,
instrumentalist, and songwriter. Enya began her
musical career in 1980, when she briefly joined her
family band Clannad before leaving to perform
solo. She gained wider recognition for her music in
the 1986 BBC series The Celts. Shortly
afterwards, her 1988 album Watermark propelled
her to further international fame and she became
known for her distinctive sound, characterized by
voice-layering,
folk
melodies,
synthesized
backdrops and ethereal reverberations. She has
performed in 10 languages.
Only time

Тільки час

Who can say
Where the road goes,
Where the day flows?
Only time
And who can say
if your love grows
As your heart chose?
Only time
Who can say
why your heart sighs
As your love flies?
Only time
And who can say
Why your heart cries
when your love lies?
Only time
Who can say
When the roads meet
That love might be
In your heart?
And who can say
When the day sleeps
If the night keeps
All your heart?
Night keeps all your heart
Who can say
if your love grows
As your heart chose?
Only time
And who can say
where the road goes
Where the day flows?
Only time
Who knows? Only time.

Хто може сказати
Куди веде дорога,
Куди спливає день?
Тільки час.
І хто може сказати,
чи буде любов такою,
Якою вибрало її твоє серце?
Тільки час
Хто може сказати,
чому зітхає твоє серце,
Коли твоя любов відлітає геть?
Тільки час
І хто може сказати,
Чому твоє серце плаче,
коли твоя любов одурює тебе?
Тільки час
Хто може сказати
Коли дорога приведе тебе
На зустріч з любов'ю
В твоєму серці?
І хто може сказати
Коли засне цей день,
Якщо ніч оволоділа
Твоїм серцем?
Ніч оволоділа твоїм серцем
І хто може сказати,
чи буде любов такою,
Якою вибрало її твоє серце?
Тільки час
Хто може сказати,
чому зітхає твоє серце,
Коли твоя любов відлітає геть?
Тільки час
Хто знає? Тільки час.

James Blunt

James Hillier Blount (born 22 February 1974), better

known by his stage name James Blunt, is an English singersongwriter, musician and former army captain. Blunt rose to
prominence in 2005 with the release of his debut studio album
Back to Bedlam, before achieving worldwide fame with the
singles You're Beautiful and Goodbye My Lover. The album
sold over 11 million copies worldwide, topping the charts in
the United Kingdom and peaked at number 2 in the United
States.

You're beautiful

Ти гарна

My life is brilliant
My life is brilliant.
My love is pure.
I saw an angel.
Of that I'm sure.
She smiled at me on the subway.
She was with another man.
But I won't lose no sleep on that,
'Cause I've got a plan.

Моє життя блискуче,
Моє життя блискуче.
Моя любов чиста.
Я бачив ангела.
Я впевнений
Вона усміхалась мені у тунелі
Вона була з іншим чоловіком.
Але я не буду втрачати сну,
Тому що я маю план

Refrain

Приспів

You're beautiful. You're beautiful.
You're beautiful, it's true.
I saw your face in a crowded place,
And I don't know what to do,
'Cause Ill never be with you.

Ти прекрасна, ти прекрасна,
Ти прекрасна – це правда.
Я бачив твоє обличчя в переповненому місці,
І я не знав що робити,
Тому що я ніколи не буду з тобою.

Yeah, she caught my eye,
As I walked on by.
She could see from my face that I was,
fucking high,
And I don't think that I'll see her again,
But we shared a moment
that will last till the end.

Так, вона привертала мої очі,
Коли я прогулювався повз.
Вона могла бачити по моєму обличчю,
що я був, огидно високо,
І я не задумувався, коли побачу її знов
Але ми розділили момент,
що триватиме вічно.

Refrain

Приспів

You're beautiful. You're beautiful.
You're beautiful it's true
I saw your face in a crowded place,
And I don't know what to do,
I will never be with you.

Ти прекрасна, ти прекрасна,
Ти прекрасна – це правда.
Я бачив твоє обличчя в переповненому місці,
І я не знав що робити,
Тому що я ніколи не буду з тобою.

(La-la-la-la, La-la-la-la, La-la-la-la, Laaah)

(Ла ла ла ла, ла ла ла ла, ла ла ла ла, ла)
Refrain

Приспів

You're beautiful. You're beautiful.
You're beautiful, it's true.
There must be an angel with a smile on her face,
When she thought up
that I should be with you.
But it's time to face the truth,
I will never be with you.

Ти прекрасна, ти прекрасна,
Ти прекрасна – це правда
На її обличчі усмішка, немов у ангела,
Коли вона вигадала,
що я повинен бути з нею…
Але час поглянути правді у вічі,
Я ніколи не буду з нею…

John Lennon
John Winston Ono Lennon, (9 October 1940 – 8
December 1980) was an English musician,
singer and songwriter who rose to worldwide
fame as a founder member of the Beatles, the
most commercially successful and critically
acclaimed band in the history of popular music.
With Paul McCartney, he formed a songwriting
partnership that is one of the most celebrated of
the 20th century.

Imagine

Уяви собі

Imagine there's no Heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today

Уяви, що немає раю
Це просто, ти лиш спробуй.
Жодного пекла під ногами,
Лише рай над головами
Уяви, що усі люди
Живуть одним лиш днем.

You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Можливо, скажеш, що я мрійник,
Та я не єдиний такий.
Маю надію – одного разу
Й ти будеш серед нас,
І світ об'єднається.

Metallica

Metallica was formed in 1981 by
drummer Lars Ulrich and guitarist
and
vocalist
James
Hetfield,
Metallica have become one of the most
influential and commercially successful
rock bands in history, having sold 100
million albums worldwide and playing
to millions of fans the world over. They
have scored almost a dozen multiplatinum albums.
Nothing Else Matters
So close no matter how far
Couldn’t be much more from the heart
Forever trusting who we are
And nothing else matters
Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don’t just say
No, nothing else matters
Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
No, nothing else matters.
Never cared for what they do
Never cared for what they know
And I know.
So close no matter how far
Couldn’t be much more from the heart
Forever trusting who we are
No, nothing else matters
Never cared for what they do
Never cared for what they know
And I know.
Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don’t just say
No, nothing else matters.
Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
No, nothing else matters.
Never cared for what they say

Все інше – пусте
Близька річ далеко не бува
Для серця більшого нема
Хто ми є, завжди пам’ятай
А все інше – пусте.
Я сам мало зробив речей
Відповідальність не скидай з плечей
Більше справ, а не лиш речей
А все інше – пусте.
Вір, я ціль колись досягну
Кожен день щось нове знайду
Глянь навколо по-новому
А все інше – пусте.
Що би інші не робили
Що б від тебе не хотіли
Думай сам.
Близька річ далеко не буває
Для серця більшого немає
Хто ми є, завжди пам’ятай
А все інше – пусте.
Що би інші не робили
Що б від тебе не хотіли
Думай сам.
Я сам мало зробив речей
Відповідальність не скидай з плечей
Більше справ, а не лиш речей
А все інше – пусте.
Вір, я ціль колись досягну
Кожен день щось нове знайду
Глянь навколо по-новому
А все інше – пусте.

Never cared for games they play
Never cared for what they do
Never cared for what they know
And I know.

Що би інші не казали
В які іграшки б не грали
Що би інші не робили
Що б від тебе не хотіли
Думай сам...

Michael Jackson

Michael Joseph Jackson (August 29,
1958 – June 25, 2009) was an American
singer-songwriter, dancer, businessman and
philanthropist. Often referred to by the
honorific nickname "King of Pop", or by his
initials MJ, Jackson is recognized as the
most successful entertainer of all time by
Guinness World Records. His contributions
to music, dance, and fashion, along with his
publicized personal life, made him a global
figure in popular culture for over four
decades.
Black or white

Чорний чи білий

I took my baby
On a saturday bang
Boy is that girl with you
Yes we're one and the same

Я взяв свою крихітку
На суботню вечірку
Хлопче, вона з тобою?
Так, ми одне ціле.

Now I believe in miracles
And a miracle
Has happened tonight

Тепер я вірю в чудеса
І чудо
Трапилось сьогодні.

But, if you're thinkin'
About my baby
It don't matter if you're
Black or white

Але якщо ти думаєш
Про мою дівчину,
Немає значення чи ти
Чорний чи білий.

They print my message
In the saturday sun
I had to tell them
I ain't second to none

Вони пишуть моє послання
Під суботнім сонцем.
Я мав заявити їм,
Я – неперевершений.

And I told about equality
And it's true
Either you're wrong
Or you're right

Я розповідав про рівність,
І це правда.
Немає значення помиляєшся ти
Чи правий.

But, if you're thinkin'
About my baby
It don't matter if you're
Black or white

Але якщо ти думаєш
Про мою дівчину,
Немає значення чи ти
Чорний чи білий.

I am tired of this devil
I am tired of this stuff
I am tired of this business
So when the
Going gets rough

Я зморився від цього зла,
Я зморився від цього.
Я зморився від цієї справи.
Коли все переходить
Межу жорстокості

I ain't scared of
Your brother
I ain't scared of no sheets
I ain't scare of nobody
Girl when the
Goin' gets mean

Я не боюся
Твого брата
Я не боюсь жодного поганця
Не боюся нікого
Дівчино, коли все сходить
До підлості і низості.

[Rap]
Protection
For gangs, clubs
And nations
Causing grief in human relations
It's a turf war
On a global scale
I'd rather hear both sides оf the tale
See, it's not about races
Just places, faces
Where your blood
Comes from
Is where your space is
I've seen the bright
Get duller
I'm not going to spend
My life being a color

[Реп]
Захист
Для банд, клубів
І націй.
Причина бід у всіх стосунках людей.
Це боротьба за сфери впливу
В світових масштабах.
Я би вислухав обидві сторони
Зрозумій, справа не в расах,
А в місцях, обличчях,
Звідки родом
Твоя кров.
Саме там твоє місце.
Я бачив, як згасав той,
Хто був яскравим.
Я не збираюсь усе життя
Прожити "кольоровим".

[Michael]
Don't tell me you agree with me
When I saw you kicking dirt in my eye

[Майкл]
Не кажи, що згоден зі мною,
Я бачив, ти обманюєш.

But, if
You're thinkin' about my baby
It don't matter if you're black or white

Але, якщо
Ти думаєш про мою крихітку,
Немає значення чи ти чорний чи білий.

I said if
You're thinkin' of
Being my baby
It don't matter if you're black or white

Я сказав, якщо
Ти думаєш про те,
Щоб стати моєю дівчиною,
Немає значення – чорна ти чи біла.

I said if
You're thinkin' of
Being my brother
It don't matter if you're
Black or white
It's black, it's white
It's tough for you
To get by
It's black , it's white, whoo

Я сказав, якщо
Ти думаєш про те,
Щоб стати моїм братом,
Немає значення – чорний ти чи білий
Чорний, білий,
Для тебе важко
Бути прийнятним.
Чорний, білий, …

Roy Orbison
Roy Kelton Orbison (April 23, 1936 – December 6, 1988), also known
by the nickname The Big O, was an American singer-songwriter, best
known for his distinctive, powerful voice, complex compositions, and
dark emotional ballads. Orbison grew up in Texas and began singing in
a rockabilly/country and western band in high school until he was
signed by Sun Records in Memphis. His greatest success came with
Monument Records between 1960 and 1964, when 22 of his songs
placed on the Billboard Top Forty, including "Only the Lonely", "Crying",
and "Oh, Pretty Woman".

Pretty woman
Pretty woman, walking down the street
Pretty woman, the kind I like to meet
Pretty woman
I don’t believe you, you’re not the truth
No one could look as good as you
Mercy!
Pretty woman, won’t you pardon me
Pretty woman, I couldn’t help but see
Pretty woman
That you look lovely as can be
Are you lonely just like me
Wow!
Pretty woman, stop a while
Pretty woman, talk a while
Pretty woman, give your smile to me
Pretty woman, yeah yeah yeah
Pretty woman, look my way
Pretty woman, say you’ll stay with me
'Cause I need you,
I’ll treat you right
Come to me baby,
be mine tonight!
Pretty woman, don’t walk on by
Pretty woman, don’t make me cry
Pretty woman, don’t walk away, hey…okay
If that’s the way it must be, okay
I guess I’ll go on home, it’s late
There’ll be tomorrow night, but wait!
What do I see?
Is she walking back to me?
Yeah, she’s walking back to me
Oh, oh, Pretty woman!

Гарна жінка
Красуня йде по вулиці,
Красуня, з якою я хотів би познайомитись,
Гарна жінка
Красуне, я не вірю, ти ніби міраж
Ніхто не зрівняється з тобою.
О, Боже!
Красуне, пробач мене,
Красуне, я не можу не дивитись!
Гарна жінка
Ти виглядаєш неймовірно,
Ти теж самотня, як і я?
Вау!
Красуне, зупинись на мить,
Красуне, давай поговоримо хвильку,
Красуне, подаруй мені посмішку,
Красуне, так, так, так,
Красуне, поглянь в мою сторону,
Красуне, скажи, що залишишся зі мною!
Тому що ти потрібна мені,
Я буду добре ставитись до тебе,
Йди до мене дівчино,
Будь моєю сьогодні!
Красуне, не проходь повз,
Красуне, не змушуй мене страждати,
Красуне, не йди, ей, ну гаразд,
Якщо так судилось, нехай.
Мабуть, піду додому, вже пізно.
Завтра прийде ще одна ніч, але чекай!
Що я бачу?
Вона йде до мене?
Так, вона йде до мене!
О, Красуне!

"Sway" is the English version of "¿Quién será?", a 1953 mambo
song by Mexican composer Luis Demetrio. The most famous
English version is that of Dean Martin recorded in 1954. English
lyrics are by Norman Gimbel. Since then the song has been
recorded and remixed by many artists.

When marimba rhythms start to play
Dance with me, make me sway
Like a lazy ocean hugs the shore
Hold me close, sway me more

Коли заграє маримба,
Запроси мене на танець,
Як лінивий океан обіймає узбережжя,
Обійми мене міцно, потанцюй зі мною.

Like a flower bending in the breeze
Bend with me, sway with ease
When we dance you have a way with me
Stay with me, sway with me

Як квітка, яку обдуває вітер,
прогнись зі мною, легко покачуючись,
Ти знаєш, як вести мене в танці,
Будь зі мною, танцюй зі мною.

Other dancers may be on the floor
Dear, but my eyes will see only you
Only you have the magic technique
When we sway I go weak

На танцмайданчику можуть бути інші
танцівники, але, милий, бачу лиш тебе,
Тільки у тебе чарівна техніка,
Коли ми танцюємо, я божеволію.

I can hear the sounds of violins
Long before it begins
Make me thrill as only you know how
Sway me smooth, sway me now

Я чую звуки скрипок
Задовго до того, як вони заграють,
Дозволь мені тремтіти так, як лиш тобі
відомо, танцюймо плавно, танцюймо зараз.

The Beatles
The Beatles were an English rock band
formed in Liverpool in 1960. Their bestknown lineup, consisting of John Lennon,
Paul McCartney, George Harrison, and
Ringo Starr, became considered by many as
the greatest and most influential act of the
rock era. The Beatles utilized several
genres, ranging from pop ballads to
psychedelic
rock,
often
incorporating
classical elements in innovative ways. In the early 1960s, their
enormous
popularity
first
emerged
as
"Beatlemania".

Let it Be
When I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness she is standing right in front of me,
speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.
And when the broken hearted people living in the world agree,
there will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is still a chance that they will see,
there will be an answer. let it be.
Let it be, let it be, .....
And when the night is cloudy, there is still a light, that shines on me,
shine until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music, mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be, .....
Коли в біді я, Матір Божа
Завжди з'являється мені,
Й слова шепоче мудрі – Нехай будe
Я бачу дивне світло,
Що іде від Неї, у пітьмі,
Вона шепоче мудрість – Нехай будe
Нехай будe, Нехай будe
Нехай будe, Нехай будe
Вона шепоче мудрість Нехай будe
Живуть з розбитим серцем люди,

Змирились і живуть собі,
Відповіддю буде Нехай будe
Але завжди є шанс зустріти
Своє кохання у житті
Відповіддю буде Нехай будe
Нехай будe, Нехай будe
Нехай будe, Нехай будe
Ти повтори цю мудрість Нехай будe
Вночі на небі хмари,
Та я бачу світло у вікні
Воно на мене сяє – Нехай будe
Від музики я знов прокинусь,
Діва з'явиться мені,
Шепочучи знов мудрість – Нехай будe
Нехай будe, Нехай будe
Нехай будe, Нехай будe
Ти повтори цю мудрість Нехай будe
Yesterday

Учора

Yesterday, all my troubles seemed
so far away
Now it look as though they're here
to stay
Oh, I believe in yesterday

Ще вчора усі мої біди
здавались такими далекими,
А сьогодні я не уявляю
своє життя без них.
Але все ж я вірю,
що коли-небудь минуле повернеться.

Suddenly, I'm not half the man I
used to be
There's a shadow hanging over me
Oh, yesterday came suddenly

Раптом я став уже не тим,
ким був раніше,
Наді мною нависла тінь,
Учора настало так неочікувано.

Why she had to go I don't know, she
wouldn't say
I said something wrong, now I long
for yesterday

Чому вона мусила йти, я не знаю,
Вона не сказала мені.
Я сказав щось не те,
Я хочу повернути вчорашній день.

Yesterday, love was such an easy game
to play
Now I need a place to hide away
Oh, I believe in yesterday

Ще вчора кохання було
лиш простою грою
А сьогодні вимушений ховатись.
Та я вірю, колись минуле повернеться.

Whitney Houston
Whitney
Elizabeth

Houston

(August 9, 1963 – February 11, 2012)
was an American recording artist,
singer, actress, producer, and model.
In 2009, the Guinness World Records
cited her as the most awarded
female act of all time. Houston was
one of the world's best-selling music
artists, having sold over 200 million
records worldwide.

I will always love you

Я буду завжди кохати тебе

If I should stay
I would only be in your way.
So I'll go but I know
I'll think of you
Every step of the way.

Якби я залишилась,
Я б лиш заважала тобі на цьому шляху.
Тому я піду, але знаю,
Я буду думати про тебе
На кожному кроці…

And I will always love you.
I will always love you.
You my darling you mmm...

І я буду завжди кохати тебе.
Я буду завжди кохати тебе.
Тебе, мій любий, тебе…

Bittersweet memories,
That is all I'm taking with me.
So goodbye, please don't cry.
We both know I'm not what you, you need.

Гірко-солодкі спогади,
Це все, що я буру з собою.
Тож бувай. Будь ласка, не плач.
Ми обоє знаємо, я – не та, що тобі потрібна.

And I will always love you.
I will always love you.

І я буду завжди кохати тебе.
Я буду завжди кохати тебе.

I hope life treats you kind
And I hope you have
All you've dreamed of.
And I'm wishing you joy
And happiness.
But above all this, I'm wishing you love.

Сподіваюсь, життя буде добрим до тебе
І сподіваюсь, ти будеш мати
Все, про що мріяв.
І бажаю тобі радості
І щастя.
Але, перш за все, бажаю тобі кохання.

And I will always love you.
I will always love you.
I, I will always love you.
You, darling I love you.
I'll always, I'll always love you.

І я буду завжди кохати тебе.
Я буду завжди кохати тебе.
Я, я буду завжди кохати тебе.
Тебе, мій любий, я кохаю.
Я буду завжди, завжди кохати тебе.

Ani Lorak
Karolina Miroslavivna Kuiek, popularly known as Ani
Lorak (born 27 September 1978) is a Ukrainian pop
singer, songwriter, actress, entrepreneur, and former UN
Goodwill Ambassador. Having received Ukraine's most
prestigious and honorary title, the People's Artist of
Ukraine, Lorak has been cited as one of the most
powerful and influential women in her country, as well
as ranked one of the most beautiful women from Eastern
Europe. Lorak represented Ukraine at the Eurovision
Song Contest 2008 with the song "Shady Lady" and came
in 2nd place behind Dima Bilan from Russia.
Shady Lady

Загадкова жінка

You've been my superstar
But it's not what you are
You've been my super hero
Since I've lived in your shade
Every step that I made
Brought me nothing but zero
But I'm staying alive
And now I'm changin' my life
With a burning desire
No one knows who I am
But I don't give a damn
Gonna set you on fire

Ти був моєю супер-зіркою,
Але це не те чим ти є.
Ти був моїм супер-героєм,
Відколи я жила в твоїй тіні
Кожен зроблений мною крок
Не приносив мені нічого.
Але я вижила
І я змінила своє життя
З палючим бажанням
Ніхто не знає ким я є
Але мені все одно - пошлю все до біса .
Я переможу тебе.

Shady lady – I'm gonna strike like thunder
Are you ready? I wanna make you wonder
Rollin' steady – I'm gonna make you shiver
My heart is burning
Shady lady – I'm gonna strike like thunder
Are you ready? I wanna make you wonder
Rollin' steady – I'm gonna make you shiver
My heart is burning now

Жінка-тінь – я б'ю як грім.
Ви готові? Я змушу Вас здивуватись.
Як ураган – я змушу тебе тремтіти.
Моє серце палає

Just take a look at me
Deep inside and you'll see
All I kept under cover
There is one thing I bet
You're about to regret
I'm no longer your lover
I've just turned one more page
I belong to the stage
Baby, don't call me baby

Просто подивіться на мене
Глибоко всередину і Ви побачите
Все, що я тримаю всередині
Закладаюся на одну річ,
Ти шкодуєш, що
Я більше не твоя кохана
Я просто перегорнула ще одну сторінку
Я належу сцені
Коханий, не називай мене "кохана"!

Shady lady – I'm gonna strike like thunder
Are you ready? I wanna make you wonder
Rollin' steady – I'm gonna make you shiver
My heart is burning now

Жінка-тінь – я б'ю як грім.
Ви готові? Я змушу Вас здивуватись.
Як ураган – я змушу тебе тремтіти.
Моє серце палає

(Shady lady)
(Shady lady)
I wanna light you up and leave you alone
I am a brand new star that you've never known
I wanna light you up and leave you alone
I am a brand new star that you've never known
(Shady lady)
(Are you ready?)
Shady lady – I'm gonna strike like thunder
Are you ready? I wanna make you wonder
Rollin' steady – I'm gonna make you shiver
My heart is burning now

Я піднесу тебе догори і залишу там
Я нова супер-зірка якої Ви ще не знали
Я піднесу тебе догори і залишу там
Я нова супер-зірка якої Ви ще не знали
Приспів ...

Ой летіли дикі гуси – Wild Geese
Українська народна пісня – Ukrainian folk song
Слова: Юрій Рибчинський
Lyrics: Y. Rybchynskyi
Музика: Ігор Поклад
Music: I. Poklad

Оригінал:

Переклад:

Ой, летіли дикі гуси
Ой летіли у неділю дощову
Впало пір'я на подвір'я
Закотилось, як повір'я, у траву.

Hey, the wild geese have been flying
They have flown above the village through the rain
They have lost a little feather...
Do you know will you be happy once again?

Ой, летіли дикі гуси
Ой, летіли дикі гуси через ліс
Не кажи своїй подрузі,
Хто тобі корали зоряні приніс.

Hey, the wild geese have been flying
They have flown above the wood towards sundown
Please don't tell to anybody
Who gives you the happiness, who is your love

Як постука нічка темна
У віконце знов
Не питай мене даремно
Про мою любов.

You should never tell and say
What your secret is
'Cause your love can fly away
Like the wild gees

Ой, летіли в день осінній
Дикі гуси до самотньої верби
Там, де двоє, там - весілля,
А, де троє - перші ягоди журби.

Hey, the wild geese still be flying
They have flown so far away from their place
If your best friend makes you crying
You should know she envies to your pretty face

Ой, летіли до світання
Дикі гуси через марево ночей
Бережи своє кохання
Ти, дівчино, від корисливих очей.

Hey, the wild geese still be flying
They are going to the sunrise through the night
If you wanna still be loving
Keep yourself away from envy's heavy sight

Ой, летіли понад вечір
Дикі гуси через ліс і зелен гай
Ти відкрий подрузі двері,
Але серце їй своє не відкривай.

Girl, your friendship may be strong
But sometimes the best friend steals the lover out
You can open up your door
But don't ever open up your loving heart

Notes

