
Text:

Stories never end
Till they come to conclusions

Oh, Carolina Rua
Has a hand in my confusion

Waits for me to choose
Wwhich quarter to bend in

To Susie-make-me-blue
Or the readhead I’m attending

Now Carolina Rua
Has my heart and all I want to do

Is go down the windy road
Where my Carolina goes

Go down the crooked road
Where Carolina goes to school

Mo Carolina Rua do you love me ?
Tell me true, tell me…

Oh, standing on three queens
I thought the game was over

Then, from the blue
Carolina’s at my shoulder
Oh, laughter in her eyes

And a smile that touches all the guys

Go down the windy road
Where my Carolina goes

Go down the crooked road
Where Carolina goes to school

Mo Carolina Rua do you love me ?
Tell me true, tell me…

Oh, laughter in her eyes
And a smile that touches all the guys

Mo Carolina Rua do you love me ?
Tell me true, tell me true…

Oh, Carolina Rua
Has my heart and all I want to do

Is go down the windy road
Where my Carolina goes

Go down the crooked road
Where Carolina goes to school

Mo Carolina Rua do you love me ?
Tell me true, tell me…

Překlad:

Příběhy nikdy nekončí dřív
Než přijde závěr
Ó, zrzka Karolína

Může za mé zmatení
Čeká, než si vyberu

Kam se vrtnu
K Zuzce, co mne rozesmutní
Nebo k zrzce, co ji navštěvuji

Teď zrzka Karolína
Moje srdce má, a jediné co chci

Je jít tou větrnou cestou
Kudy moje Karolína kráčí
Jít tou křivolakou cestou

Kudy jde Karolína do školy
Má zrzko Karolíno, miluješ mne?
Řekni mi po pravdě, řekni mi…

Se třemi královnami v ruce
Jsem myslel, že jsem prohrál

A pak, zčistajasna
Karolína je za mými zády

Ó, se smíchem v jejích očích
A úsměvem, co zachytí každý muž

Jít tou větrnou cestou
Kudy moje Karolína kráčí
Jít tou křivolakou cestou

Kudy jde Karolína do školy
Má zrzko Karolíno, miluješ mne?
Řekni mi po pravdě, řekni mi…

Ó, se smíchem v jejích očích
A úsměvem, co zachytí každý muž
Má zrzko Karolíno, miluješ mne?

Řekni mi po pravdě, řekni mi po pravdě…

Ó zrzka Karolína
Moje srdce má, a jediné co chci

Je jít tou větrnou cestou
Kudy moje Karolína kráčí
Jít tou křivolakou cestou

Kudy jde Karolína do školy
Má zrzko Karolíno, miluješ mne?
Řekni mi po pravdě, řekni mi…
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