„Alibi (PL)” / ”Alibi (FR)” (Maleo Reggae Rockers)
Refren:
Nie będę tłumaczył się jak winny ktoś,
co złego w tym, że kocham cię?
Mam alibi, pytaj o co chcesz,
co złego w tym jest? x2

Refrain :
Je ne vais pas m’excuser comme un coupable
C’est rien de mauvais que je t’aime
J’ai un alibi, demande ce que tu veux,
Pourquoi c’est mauvais ? x2

Nie będę tłumaczył się,
że lato nie nadchodzi, a zima wciąż jest.
Nie będę tłumaczył się,
że budzik rano dzwoni i zawsze jest za wcześnie.
Nie czuję się winny ni trochę,
że raz wypada reszka, a raz wypada orzeł.
Nie odpowiadam za to wszystko,
co dzieje się beze mnie, co dzieje się za szybko!

Je ne vais pas m’excuser
que l’été ne vient pas, que l’hiver est là
Je ne vais pas m’excuser
que le réveil sonne et il est toujours trop tôt
Je n’me sens pas coupable
que parfois on lance pile et parfois on lance face
Je ne réponds pas de tout ça
ce qui passe sans moi, ce qui trop vite se passe

Refren: Nie będę tłumaczył się…

Refrain : Je ne vais pas m’excuser....

Co jest nie tak, że jest nie tak,
że koniec szach mat, robota wciąż nie idzie,
Ze wszystkich czterech stron fiasko
i nic się nie udaje od początku do końca?
Nic nigdy tu nie będzie działać
i zasady BHP nie pomogą ni trochę.
I nigdy tu nie będzie dobrze,
gdy serce stoi w miejscu, gdy serce wciąż nie
działa.

Qu’est-ce qui se passe qu’il n’va pas bien,
que c’est la fin, le travail ne va pas
De chaque côté un échec,
on ne réussit jamais à faire les choses jusqu’à la
fin
Rien ne fonctionnera ici
et les règles du travail ne peuvent pas aider
Et rien jamais n’ira bien
si ton cœur ne bouge pas, si ton cœur ne
fonctionne pas

Refren:
Nie będę tłumaczył się jak winny ktoś,
co złego w tym, że kocham cię?
Mam alibi, pytaj, o co chcesz,
co złego w tym jest?
Nie będę tłumaczył się
jak winny ktoś,
co złego w tym, że kocham cię?
Mam alibi, pytaj, o co chcesz,
ja kocham cię.

Refrain :
Je ne vais pas m’excuser comme un coupable
C’est rien de mauvais que je t’aime
J’ai un alibi, demande ce que tu veux,
Pourquoi c’est mauvais ?
Je ne vais pas m’excuser
Comme un coupable
C’est rien de mauvais que je t’aime
J’ai un alibi, demande ce que tu veux,
Mais moi je t’aime.

To pytanie zwykłe znam,
kto odpowiedź prostą ma?
A niby mówisz o tym samym co ja,
A niby czekasz tak samo jak ja.
Oddychaj głęboko, tak,
bo kiedy przyjdzie, nie wiesz sam, gdzie powieje
wiatr.
Nie ma chwili, by zawahać się, więc na pewno…

Cette question, je la connais,
qui la réponse peut me donner ?
Et tu veux dire la même chose que moi,
et tu attends comme j’attends moi
Respire profondément
Quand il viendra, tu n’sais pas où le vent
soufflera
Il n’y a pas de temps pour hésiter alors c’est sûr
que...

Refren: Nie będę tłumaczył się…

Refrain : Je ne vais pas m’excuser...
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