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Text:

A child begins with one single step
Then walks a million miles

And though these wings are not ready yet
I will try to ly

My eyes can’t see
My arms can’t reach

I need strength when I’m weak
I need your faith in me

Don’t walk in front of me
I was not born to follow
Don’t walk behind me

We were all born to lead
Don’t walk without me

I might need you tomorrow
Walk right beside me

Be the real friend I need

If you take small stones, one at a time
You will move that whole mountain

If you climb each rainbow, it’s gold that you’ll ind
And shelter from the rain

My ears can’t hear
My heart can’t feel

I need strength when I’m weak
I need your faith in me

Don’t walk in front of me
I was not born to follow
Don’t walk behind me

We were all born to lead
Don’t walk without me

I might need you tomorrow
Walk right beside me

Be the real friend I need

Walk right beside me
Be the real friend I need

Překlad:Dítě začíná jediným krokemA pak kráčí milion milA ikdyž tahle křídla ještě nejsou připravenáJá zkusím letětMé oči nevidíMé paže nedosáhnouKdyž jsem slabá, potřebuji síluPotřebuji, abys ve mne věřilNekráčej přede mnouNejsem narozena k následováníNekráčej za mnouVšichni jsme zrozeni véstNekráčej beze mneMohla bych tě zítra potřebovatKráčej přímo vedle mneBuď skutečný přítel, kterého potřebujuKdyž vezmeš malé kamínky, hezky jeden po druhémPřesuneš celou horuKdyž vylezeš na každou duhu, najdeš tam zlatoA úkryt před deštěmMé uši neslyšíMé srdce necítíKdyž jsem slabá, potřebuji síluPotřebuji, abys ve mne věřilNekráčej přede mnouNejsem narozena k následováníNekráčej za mnouVšichni jsme zrozeni véstNekráčej beze mneMohla bych tě zítra potřebovatKráčej přímo vedle mneBuď skutečný přítel, kterého potřebujuKráčej přímo vedle mneBuď skutečný přítel, kterého potřebuju
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