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I Like It  
 
I like it, I like it 
I like the way 
you run your fingers through my hair 
And I love the way you tickle my chin  
And I like the way you let yourself in  
when your mommy´s not there  
 
I like it, I like it 
I like the things you say 
and all the things you do 
And I like the way you straighten my tie 
And I like the way you´re winking your eye  
And I know I like you 
And I know I like you  
 
Do that again  
You´re driving me insane 
Kiss me once more 
That´s another thing I like you for  
 
I like it, I like it  
I like the funny feelings when I´m with you  
And I like you more with every day  
And I like to always hearing you say 
you´re liking too  
You´re liking too  
 
Do that again  
You´re driving me insane 
Kiss me once more 
That´s another thing I like you for  
 
I like it, I like it 
I like the funny feelings when I´m with you  
With every day 
And I like to always hearing you say 
you´re liking too  
You´re liking too  
 
Whoa, I like it Whoa,  
Are you liking it too? 

Mám to rád  
 
Mám to rád, mám to rád 
Mám rád to 
jak projíždíš svými prsty moje vlasy 
A miluji to, jak mě lechtáš na bradě 
A mám rád to, jak si dovoluješ 
když tam není tvá matka  
 
Mám to rád, mám to rád 
Mám rád to, co říkáš 
a všechno co děláš 
A mám rád to, jak mi rovnáš vázanku 
A líbí se mi, jak mrkáš svým okem 
A já vím, že se mi líbíš 
A já vím, že tě mám rád  
 
Udělej to ještě jednou 
Vedeš mě úplně šíleně 
Polib mě ještě jednou 
To je další věc, proč tě mám rád  
 
Mám to rád, mám to rád 
Mám rád ty legrační pocity, když jsem s 
tebou 
A mám tě každým dnem ještě více rád 
A vždy rád slyším, když říkáš 
že to máš tady ráda 
Máš to taky ráda  
 
Udělej to ještě jednou 
Vedeš mě úplně šíleně 
Polib mě ještě jednou 
To je další věc, proč tě mám rád  
 
Mám to rád, mám to rád 
Mám rád ty legrační pocity, když jsem s 
tebou 
S každým dnem  
A vždy rád slyším, když říkáš 
že to máš tady ráda 
Máš to taky ráda  
 
má to rád 
Máš to taky ráda? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Television Set  
 
Did you see them running to me, babe  
Did you see the lights in their eyes  
Did you see the masses raising me  
Am I preaching them more lies  
 
I´m just a mass form communication  
I sell what everyone buys  
You know my appearances are changing  
Changing their minds and styles  
 
I´m just a Television Set  
I´m just a Television Set  
I´m just a Television Set  
 
You can have me in bed if you want me  
You just plug me into your wall  
And I give you sex if you want me  
Of I´ll give your nothing at all  
 
You can have me beg for good times  
You can have me beg for bad  
But if you only know that you´re like me  
I´ll return your instant demand  
 
I´m just a Television Set  
I´m just a Television Set  
I´m just a Television Set  
 
Did you see them running to me, babe 
Did you see the lights in their eyes  
Did you see the masses raising me  
Am I preaching them more lies  
 
I´m just a mass form communication 
I sell what everyone buys  
You know my appearances are changing  
Changing their minds and styles  
 
I´m just a Television Set  
I´m just a Television Set  
I´m just a Television Set 

Televizor  
 
Viděla si, jak mě uhání, miláčku? 
Viděla si ty světla v jejich očích? 
Viděla si ty masy, jak mě vyzvedávají? 
Kážu jim více lží?  
 
Jsem jen hmotná podoba komunikace 
Prodávám, co každý kupuje 
Ty víš, že můj vzhled se mění 
Mění jejich názory a styly  
 
Jsem jen Televizor 
Jsem jen Televizor 
Jsem jen Televizor  
 
Můžeš mě mít v posteli, jestli chceš 
zapojíš mě jen do zdi 
A dám ti sex, jestli chceš 
Nebo ti nedám vůbec nic  
 
Můžeš mě mít, pros o dobré chvíle 
Můžeš mě mít, pros o zlo 
Ale jen pokud víš, že jsi jako já 
Vyplním ti tvé naléhavé přání  
 
Jsem jen Televizor 
Jsem jen Televizor 
Jsem jen Televizor 
 
Viděla si, jak mě uhání, miláčku? 
Viděla si ty světla v jejich očích? 
Viděla si ty masy, jak mě vyzvedávají? 
Kážu jim více lží?  
 
Jsem jen hmotná podoba komunikace 
Prodávám, co každý kupuje 
Ty víš, že můj vzhled se mění 
Mění jejich názory a styly  
 
Jsem jen Televizor 
Jsem jen Televizor 
Jsem jen Televizor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Coming Back To You 
 
Maybe I´m still hurting,  
I can´t turn the other cheek  
But you know that I still love you;  
it´s just that I can´t speak.  
I looked for you in everyone  
and they called me on that too;  
I lived alone but I was only  
coming back to you. 
 
They´re shutting down the factory now  
just when all the bills are due  
and the fields they´re under lock and key 
though the rain and the sun come through. 
And springtime starts  
but then it stops  
in the name of something new  
and all my senses  
rise against this  
coming back to you. 
 
They´re handing down my sentence now 
and I know what I must do 
another mile of silence while I´m 
coming back to you. 
 
There are many in your life  
and many still to be 
Since you are a shining light,  
there´s many that you´ll see. 
But I have to deal with envy  
when you choose the precious few  
who´ve left their pride on the other side of  
coming back to you. 
 
Even in your arms I know,  
I´ll never get it right  
even when you bend  
to give me comfort in the night. 
I´ve got to have your word on this 
or none of it is true,  
and all I´ve said  
was just instead of  
coming back to you. 
 
Napsal: Leonard Cohen, 1984 

Návrat k Tobě 
 
Možná stále způsobuji bolest, 
nemohu se obrátit svou druhou tváří 
Ale ty víš, že tě stále miluji; 
a to tak, že to nemohu ani říct. 
Hledal jsem tě v každém 
a všichni se také u mě zastavovali; 
žil jsem sám, ale 
vracel jsem se zpět k tobě. 
 
Právě zavírají továrnu 
jen když všechny směnky jsou splatné 
a pole jsou pod zámkem a klíčem 
přestože déšť a slunce prochází. 
A jarní čas přichází,  
ale pak se zastavuje 
ve jménu něčeho nového 
a všechny moje pocity  
vystupují proti tomuto 
návratu zpět k tobě. 
 
Teď mi předávají můj rozsudek 
a já vím, co musím udělat 
další míle ticha zatímco 
se vracím zpět k tobě. 
 
Je toho mnoho v tvém životě 
a mnoho ještě bude 
Kvůli tomu, že si zářící světlo, 
ještě mnoho uvidíš. 
Ale já se musím podělit se závistí 
když si vybíráš vzácnou maličkost 
kdo opustil svou píchu na druhé straně 
a pak se vrátil zpět k sobě. 
 
Dokonce i v tvé náruči vím, 
že to nikdy nebudu moci napravit 
dokonce, když se rozhoduješ 
dát mi v noci pohodlí. 
Musím na to mít tvé slovo 
nebo nic, jestli je to pravda, 
a vše co jsem řekl,  
bylo jen místo toho, 
abych se vrátil zpět k tobě. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A Song For Europe 
 
Here as I sit  
At this empty cafe  
Thinking of you  
I remember 
 
All those moments  
Lost in wonder  
That we'll never  
Find again 
 
Though the world  
Is my oyster  
It's only a shell  
Full of memories 
 
And here by the Seine  
Notre-Dame casts  
A long lonely shadows 
 
Now - only sorrow  
No tomorrow  
There's no today for us  
Nothing is there  
For us to share  
But yesterday 
 
These cities may change  
But there always remains  
My obsession 
 
Through silken waters  
My gondola glides  
And the bridge - it sighs ... 
 
I remember  
All those moments  
Lost in wonder  
That we'll never  
Find again  
There's no more time for us 
 
Nothing is there for us to share  
But yesterdays 

Píseň pro Evropu 
 
Zde sedím 
V prázdné kavárně 
Přemýšlím o Tobě 
A vzpomínám 
 
Všechny ty chvíle 
Podivně ztracené 
Co nikdy 
Znovu nenajdeme 
 
I když mám 
Nedozírné možnosti 
Vše je jen skořápka 
Plná vzpomínek 
 
A zde u Seiny 
Notre-Damské věže 
Vrhají dlouhé osamělé stíny 
 
Teď - jen žal 
Žádný zítřek 
Není žádné dnes pro nás 
Nic zde není 
Pro nás pro oba 
Zato včera... 
 
Tato místa se mohou změnit 
Ale navždy zůstanou 
Mou posedlostí 
 
Klidnými vodami 
Má gondola pluje 
A most - povzdechne si jen... 
 
A vzpomínám 
Na všechny ty chvíle 
Podivně ztracené 
Co nikdy 
Znovu nenajdeme 
Náš čas vypršel 
 
Nic zde není pro nás 
Zato včera 
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