DÉJAME SEGUIR SOÑANDO – Los Senderos
Donde todo es sentimiento,
donde sobran las palabras…
INTRODUCCIÓN
Quisiera encontrar palabras,
para describir este momento,
y es tan grande lo que siento
que hasta enmudece mi alma
y sólo reina el silencio.
Déjame seguir soñando,
quiero sentir que Tus ojos
en los míos se están clavando.
Déjame seguir soñando,
quiero sentirte tan cerca
que pueda escuchar los pasos
de los que te van llevando.
Y déjame soñar, Rocío,
que pueda siempre ese lunes

Gdzie wszystko jest uczuciem,
tam zbędne są słowa...
WSTĘP
Chciałbym znaleźć właściwe słowa,
aby opisać tę chwilę,
lecz serce me tak pełne jest uczuć,
że milknie moja dusza
otulona ciszą.
Pozwól mi nadal marzyć,
chcę czuć, że Twoje oczy
w moje są wpatrzone.
Pozwól mi nadal marzyć,
chcę być tak blisko Ciebie
by słyszeć kroki tych,
którzy Cię niosą na ramionach.
I pozwól mi marzyć, Rocío,
że będę co rok, w ten świąteczny poniedziałek
(Zesłania Ducha Świętego)
śpiewać Ci wraz z przyjaciółmi (Los Senderos)
aż nadejdzie ten dzień
w którym zakończy się moje życie,
i zostanę już z Tobą na zawsze.

cantarte junto a los míos,
hasta que llegue ese día
en el que acabe mi vida,
para estar siempre Contigo.

I
ENTRE UNA LLUVIA DE REZOS,
MI ORACIÓN ES DIFERENTE,
QUEJÍOS,
QUEJÍOS QUE VAN SONANDO,
YA TE TENGO FRENTE A FRENTE.

Pośród deszczu modlitw,
moja jest inna,
wśród błagań i lamentów
które wokół rozbrzmiewają
widzę przed sobą Twoją twarz.

Ref.
DÉJAME SEGUIR SOÑANDO,
SEGUIR SOÑANDO,
SEGUIR SOÑANDO,
PODER CANTARTE SI SALUD ME DIERAS
AÑO TRAS AÑO

Pozwól mi nadal marzyć,
nadal marzyć,
nadal marzyć,
że śpiewam dla ciebie z roku na rok (że tańczę dla Ciebie )
po kres moich dni…

II
TUS OJOS RESPLANDECIENTES,
LOS MÍOS ROMPEN EN LLANTO,
Y ESTÁN TUS OJOS,
TUS OJOS RESPLANDECIENTES,
LOS MÍOS ROMPEN EN LLANTO.
Y ES QUE ES TAN GRANDE
VER MI GENTE EN TU COSTERO
Y TÚ QUE ME ESTÁS MIRANDO. Ref.

Twoje oczy pelne blasku
z moich płyną łzy
patrzę w Twoje oczy,
Twoje oczy pelne blasku,
z moich płyną łzy.
Rozpiera mnie duma i radość
gdy widzę moich przyjaciół u Twojego boku
i Ciebie gdy na mnie patrzysz.

III
TRES CORAZONES LATIENDO
JUNTOS EN UN MISMO LATÍO,
SE HACEN CAMPANAS,
CAMPANAS DE SENTIMIENTOS,
TOCANDO PA TÍ, ROCÍO. Ref.

Trzy serca bijące
razem, w tym samym rytmie,
są jak dzwony,
dzwony uczuć,
one biją dla Ciebie, Rocío.

IV
QUISIERA PARAR EL TIEMPO
PARA ESTAR SIEMPRE A TU LAO,
Y SI ES UN SUEÑO,
Y SI TODO FUERA UN SUEÑO,
DÉJAME SEGUIR SOÑANDO. Ref.

Chciałbym zatrzymać czas
aby zawsze móc być u Twego boku,
i jeśli to tylko sen,
i jeśli wszystko było snem,
pozwól mi nadal śnić.

(znacznie więcej )

