One World
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Text:
I hear a baby crying
A sad sound, a lonely sound
I want to take her in my arms
And then I dry away all the tears
I see a boy who’s frightened
A young boy with cold eyes
I long to say “You’re welcome here
You can be happy now that you’re warm”
We’re all a part of one world
We all can share the same dream
And if you just reach out to me
Then you will find, deep down inside
I’m just like you
Loud voices raised in anger
Speak harsh words, such cruel words
Why do they speak so selfishly?
When we have got so much we can share
So let your hearts be open,
And reach out with all your love
There are no strangers now
They are my brothers now
And we are one
We’re all a part of one world
We all can share the same dream
And if you just reach out to me
Then you will find, deep down inside
I’m just like you
We’re all a part of one world
We all can share the same dream
And if you just reach out to me
Then you will find, deep down inside
I’m just like you
I’m just like you

Překlad:

Slyším plakat miminko
Smutný zvuk, osamělý zvuk
Chtěla bych ho vzít do náruče
A pak mu osušit všechny slzy

Vidím chlapce, který se bojí
Malého chlapce se studenýma očima
Toužím mu říct „Jsi tu vítán
Teď můžeš být šťastný, když je ti teplo“
Jsme všichni součástí jednoho světa
Všichni můžeme sdílet stejný sen
A když ke mně jen natáhneš ruku
Tak zjistíš, že hluboko uvnitř
Jsem přesně jako ty
Hlasité hlasy zvýšené z naštvání
Říkají drsná slova, tak krutá slova
Proč mluví tolik sobecky?
Když toho máme tolik co sdílet
Tak mějte srdce otevřená
A natáhněte se se vší svojí láskou
Teď tu nejsou žádní cizinci
Teď jsou to moji bratři
A my jsme jeden

Jsme všichni součástí jednoho světa
Všichni můžeme sdílet stejný sen
A když ke mně jen natáhneš ruku
Tak zjistíš, že hluboko uvnitř
Jsem přesně jako ty

Jsme všichni součástí jednoho světa
Všichni můžeme sdílet stejný sen
A když ke mně jen natáhneš ruku
Tak zjistíš, že hluboko uvnitř
Jsem přesně jako ty
Jsem přesně jako ty
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