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Text:
So it goes, history shows
Deserts must expand
And camels sail like wooden ships
Like women on the strand
There’s sand on Second Avenue
And the wind blows like a train
Taxis light up like a string of pearls
Around the block again
And I remembered everything
And every windowpane
Every word came back to me
The way it used to be
Then I saw your face across the street
And my heart was home again
There’s a bus that leaves at 8:15
And another one at 10:00
Should I climb aboard, risk everything
And ride it to the end
Watch the hills like roller coasters
Up against the sky
And wish that you were here by me
So close that I could die
You said love wrecks everything
And none of us survive
So I got over you last night
And I am still alive
Then I saw your face across the street
And my heart was home again
And I remembered everything
And every windowpane
Every word came back to me
The way it used to be
Then I saw your face across the street
And my heart was home
And my heart was home … again

Překlad:

Tak to chodí, jak ukazuje historie
Pouště se musí rozšířit
A velbloudi plují jako dřevěné lodě
Jako ženy na pobřeží

Na 2. Avenue je písek
A vítr vane jako vlak
Taxíky se rozsvěcují jako řetěz perel
Znovu kolem bloku
A já si všechno pamatovala
Každou okenní tabuli
Každé slovo se mi vrátilo
Tak, jak bylo dřív

Pak jsem uviděla tvoji tvář přes ulici
A mé srdce bylo zpět doma

V 8:15 odjíždí autobus
A další potom v 10:00
Měla bych nastoupit a riskovat všechno?
A dojet to až do konce
Pozorovat kopce jako horské dráhy
Vzhůru proti obloze
A přát si, abys byl tu u mne
Tak blízko, že bych mohla umřít

Říkals, že láska všechno zničí
A ani jeden nepřežijeme
Tak jsem se přes tebe včera večer přenesla
A stále žiju
Pak jsem uviděla tvoji tvář přes ulici
A mé srdce bylo zpět doma
A já si všechno pamatovala
Každou okenní tabuli
Každé slovo se mi vrátilo
Tak, jak bylo dřív

Pak jsem uviděla tvoji tvář přes ulici
A mé srdce bylo zpět doma
A mé srdce bylo zpět … doma

