Io sì
Quando tu finisci le parole
sto qui
sto qui
forse a te ne servono due sole
sto qui
sto qui
quando impari a sopravvivere
e accetti l'impossibile
nessuno ci crede, io sì

Als je geen woorden meer hebt
ik ben hier
ik ben hier
misschien heb jij er maar twee nodig
ik ben hier
ik ben hier
als je leert te overleven
en het onmogelijke accepteert
gelooft niemand erin, ik wel

Non lo so io
che destino è il tuo
ma se vuoi
se mi vuoi sono qui
nessuno ti sente, ma io sì

Ik weet het niet
welk lot het jouwe is
maar als je wil
als je me wil, ben ik hier
niemand hoort je, maar ik wel

Quando tu non sai più dove
andare
sto qui

Als je niet meer weet waar je heen moet

sto qui

ik ben hier

scappi via o alzi le barriere

vlucht je weg of trek je muren op

sto qui
sto qui

ik ben hier
ik ben hier

Quando essere invisibile
è peggio che non vivere
nessuno ti vede
io sì

Wanneer onzichtbaar zijn
erger is dan niet leven
niemand ziet je
ik wel

Non lo so io
che destino è il tuo
ma se vuoi
se mi vuoi sono qui
nessuno ti vede, ma io sì

Ik weet het niet
welk lot het jouwe is
maar als je wil
als je me wil, ben ik hier
niemand ziet je, maar ik wel

Chi si ama lo sa
serve incanto e realtà
a volte basta quello che c'è
la vita davanti a sé

Wie elkaar lief heeft weet het
betovering en realiteitszin zijn nodig
soms volstaat wat er is:
het leven dat voor je ligt

Non lo so io
che destino è il tuo
ma se vuoi
se mi vuoi, sono qui
nessuno ti vede, io sì
nessuno ci crede, ma io sì

Ik weet het niet
welk lot het jouwe is
maar als je wil
als je me wil, ben ik hier
niemand ziet je, maar ik wel
niemand gelooft erin, maar ik wel

ik ben hier
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