
Text:

Let’s dance in style, let’s dance for a while
Heaven can wait we’re only watching the skies

Hoping for the best but expecting the worst
Are you going to drop the bomb or not?

Let us die young or let us live forever
We don’t have the power but we never say never

Sitting in a sandpit, life is a short trip
The music’s for the sad men

Can you imagine when this race is won
Turn our golden faces to the sun

Praising our leaders we’re getting in tune
The music’s played by madmen

Refrain:
Forever young, forever young

Do you really wanna live forever, forever and ever

Forever young, forever young
Do you really wanna live forever

Forever young

Some are like water, some are like the heat
Some are a melody and some are the beat

Sooner or later they all will be gone
Why don’t they stay young

It’s so hard to get old without a cause
I don’t want to perish like a fading horse

Youth is like diamonds in the sun
And diamonds are forever

So many adventures couldn’t happen today
So many songs we forgot to play

So many dreams swing out of the blue
We let them come true

[: Refrain :] 2x
Young…

[: Refrain :] 2x
Young…

Forever young…

Překlad:

Pojďme stylově tančit, pojďme chvíli tančit,
Nebe počká, jen hledíme na oblohu

Doufáme v tom nejlepší, ale čekáme to nejhorší
Shodíš tu bombu, nebo ne?

Nech nás umřít mladé, nebo ať žijeme navždy
Nemáme tu sílu, ale nikdy neřekneme ne
Sedíce v pískovišti, život je krátký výlet

Hudba je pro smutné muže

Dokážeš si představit, až eten závod bude vyhraný
Otočíme naše zlaté tváře ke slunci

Chválíce naše vůdce, že se dostáváme do melodie
Hudbu hrají blázni

Refrén:
Navždy mladý, navždy mladý

Určitě chceš žít navždy, navždy a napořád?

Navždy mladý, navždy mladý
Určitě chceš žít navždy, navždy

Navždy mladý?

Někteří jsou jako voda, někteří jsou jako horko
Někteří jsou melodie a někteří jsou rytmus

Dřív nebo později budou všichni pryč
Proč nezůstanou mladí

Je to tak těžké zestárnout bez důvodu
Nechci shnít jako mizející kůň

Mládí je jako diamanty ve slunci
A diamanty jsou věčné

Tolik dobrodružství se nemohlo stát dnes
Tolik písní, co jsme zapomněli zahrát

Tolik snů vyplouvá ze smutku
A my z nich uděláme realitu

[: Refrén :] 2x
Mladý…

[: Refrén :] 2x
Mladý…

Navždy mladý…
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