„Myśl o Meryl Streep”

Pomyśl jak się wybić,
I na scenę wejść
Myśl o Katherine Hepburn
Myśl o Winslet Kate,
Pomyśl o uczuciach
Co Cię dręczą tak,
Pomyśl jak ich użyć,
Myśl o Meryl Streep
Nie, nie zwariowałam
Pracując non stop,
Zróbmy dziś eksplozję,
I szaleństwa moc
Myślę o emocjach/uczuciach
które w sobie mam
Wiem już jak ich użyć,
Myśl o Meryl Streep
Tam w środku skrywam piękny i barwny świat

fl

Nic nie musi być źle
Ani dobrze, aż tak
To we mnie jest prawdziwy skarb
I aktorka wie, co pokazać, co schować na dnie
Pokaż co w sobie masz, by błyszczeć na scenie
Najlepsze na koniec zatrzymaj zawsze
Nadchodzi moment, gotowa bądź
To jest twój czas, by rolę grać
Oczko, uśmiech, irt
Więcej z siebie daj,
Pokaż trochę więcej,
i rzuć jakiś żart,
Choć serce się łamie,
Wstrzymaj swoje łzy,,
Kiedyś ich użyjesz,
Kiedyś ich użyjesz,
Kiedyś ich użyjesz,
Myśl o Meryl Streep.

„Zagrajmy parę”
Zawsze byliśmy jak
Rodzeństwo, z siostrą brat
To tak uroczo razem być
Wiedzieć musisz dziś
Co to znaczy i
że z Tobą ja zmieniłam się, na zawsze
I jeszcze to, chociaż wiem,
że Chowałam na dnie,, Co naprawdę dziś czuję
Spróbujmy dzisiaj, nie chcę tracić czasu
Spróbujmy dzisiaj, kto wie co to będzie.
Dlaczego, dlaczego, dlaczego nie?
Zagrajmy parę
Nam nie trzeba więcej nic by zagrać parę,
I już grać ją tak po kres
Znajdźmy dzisiaj dobry start,
Ja role dla nas mam,
By światu dać

tej miłości żar

Zagrajmy parę, parę jak ze snów!
I powiedzieć chcę,
Co to znaczy i,
że z Tobą ja zmieniłam się, na zawsze
I jeszcze to, chociaż wiem,
Że chowałam na dnie,
Co naprawdę dziś czuję
Spróbujmy dzisiaj, nie chcę tracić czasu
Spróbujmy dzisiaj, kto wie co to będzie.
Dlaczego, dlaczego, dlaczego nie?
Zagrajmy parę
Nam nie trzeba więcej nic by zagrać parę,
I już grać ją tak po kres
Znajdźmy dzisiaj start i grajmy zawsze tak,
By światu dać

tej miłości żar

Zagrajmy parę, parę jak ze snów!

