
Text:

Sailing, sailing ...

Somewhere beyond the sea
Somewhere waiting for me

My lover stands on golden sands
And watches the ships that go sailing

Somewhere beyond the sea
He’s there watching for me

If I could fly like birds on high
Then straight to his arms I’d go sailing

It’s far beyond the stars
It’s near beyond the moon

I know beyond a doubt
My heart will lead me there soon

We’ll meet beyond the shore
We’ll kiss just like before

Happy we’ll be beyond the sea
And never again I’ll go sailing

Sailing. sailing, sailing, sailing, sailing ...

We’ll meet, I know we’ll meet beyond the shore
We’ll kiss just as before

Happy we’ll be beyond the sea
And never again I’ll go sailing

Sailing, sailing ...

No more sailing
No more sailing

Překlad:

Plavba, plavba…

Někde za mořem
Někde na mne čeká

Můj milenec stojí na zlatých píscích
A pozoruje lodě, které vyplouvají

Někde za mořem
Je tam a dívá se po mně

Kdybych mohla létat vysoko jako ptáci
Tak bych plula přímo do jeho náruče

Je to daleko za hvězdami
Je to daleo za měsícem

Vím bez pochyby
Že mne tam mé srdce brzo povede

Potkáme se na pobřeží
Budeme se líbat jako dřív

Budeme šťastní tam za mořem
A už nikdy nevypluju znovu

Plavba, plavba, plavba, plavba, plavba

Potkáme se, vím že se potkáme na pobřeží
Budeme se líbat jako dřív

Budeme šťastní tam za mořem
A už nikdy nevypluju znovu

Plavba, plavba…

Už žádná plavba
Už žádná plavba
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