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*Overthinker = anglické označení pro osobu, která neustále moc přemýšlí (analyzuje, plánuje…) 

In Bloom 
(ENG)       (Překlad) 

Intro: 
I’ ve been hanging around this place for quite a while 

it seems like a safe space, so what is the problem?  

I keep asking myself why do I tend to feel lonely over here  

the thought is a trigger to a gun and my mind starts racing –  

 

Už nějakou dobu se tu potloukám, 

vypadá to tu vcelku bezpečně, tak co se děje? 

Stále se sama sebe ptám, proč si tu občas připadám osaměle, 

tato myšlenka je spouští startovní pistole a moje mysl se rozběhne 

na plné obrátky 

1st verse: 
In this deafening silence  

all I can hear is the voice of my own,  

whispering, asking: „What are you doing,“  

going around and around,  

analyzing, fantasizing,  

am I alright or am I already crazy? 

 
V tomto ohlušujícím tichu,  

vše, co slyším, je můj vlastní hlas, 

šeptá a ptá se: „Co děláš?“  

pořád a pořád dokola, 

analyzuje, fantazíruje, 

jsem v pořádku, nebo už blázním? 

Pre-chorus: 
Look up and all I can see is the huge glimmering sky,  

fake stars are smiling at me and I know it’s all just a lie 

 

Podívám se nahoru a vše, co vidím, je tahle obrovská třpytící se 

obloha, 
umělé hvězdy se na mě usmívají a já vím, že to celé je jen lež 

Chorus:  Just like a rose in a dome of glass,  

I’m trapped in my head all the time  

nowhere else to go, stumbling in the dark  

nothing else to do just bloom - day and night 

Tak jako růže pod skleněným poklopem, 

jsem stále uvězněná ve své hlavě, 

není kam jinam jít, klopýtám ve tmě, 

nemám nic jiného na práci, jen kvést – ve dne v noci 

Bloom, bloom, bloom – nothing else to do, anyways –  

I bloom until it hurts 

Rozkvétat – stejně nemám nic jiného na práci – 

Kvetu, až to bolí 

Solo  

2nd verse: 
I’m standing tall, acting proud,  

just like I’ve always been taught 

Make sure to set the goals,  
find your purpose,  

and create the life that you want, right? 

Keep my petals to the sun, even though it’s not shining,  

always show the best of myself 

 

Stojím vzpřímeně, vystupuji sebevědomě,  

tak, jak mě vždy všichni učili 

Stanov si cíle,  
najdi svůj smysl 

a vytvoř si ideální život po svém, že? 

Okvětní plátky směrem ke slunci, i když zrovna nesvítí, 

vždy ukázat jen svou nejlepší stránku 

All this sounds great, but I feel the need to change, 

But how and when? 

You know this feeling if you’re an overthinker* just like me. 

Tohle všechno  zní skvěle, ale já cítím, že potřebuji změnu 

Ale jakou a kdy? 

Tenhle pocit znáte, pokud jste overtinker* tak jako já. 

Pre-chorus: 
Look up and all I can see is the huge glimmering sky,  

fake stars are smiling at me and I know it’s all just a lie 

 

Podívám se nahoru a vše, co vidím, je tahle obrovská třpytící se 

obloha, 

umělé hvězdy se na mě usmívají a já vím, že to celé je jen lež 

Chorus: Just like a rose in a dome of glass,  
I keep myself in expectations all the time  

Too many things to do, but I’ve got no time,  

what’s the stuff I do? - Oh, I bloom, day and night  

Tak jako růže pod skleněným poklopem, 
celou dobu držím sebe sama v očekávání 

Moc věcí na práci, a já vůbec nemám čas, 

Co že to vlastně dělám – no, rozkvétám, ve dne v noci 

Bloom, bloom, bloom – oh, I bloom  

Even though it hurts 

Rozkvétám – ano, rozkvétám 

I když to bolí 

Solo  

Bridge:   Will it work out if I don't go by the plan, 
will I still be the same, if I turn the other way? 

Just like a butterfly, that you hold too tight, 

so scared to let him go, don’t want him to be alone, 

Destroy the boundaries, switch from fear to love 
and let it go – let him fly 

Vyjde to, když nepůjdu podle plánu 

zůstanu stejná, když zabočím jiným směrem? 

Tak jako motýla, kterého pevně svíráš, 

bojíš se nechat ho jít, nechceš, aby byl sám 

Zboř své hranice, přeměň strach na lásku 
a nech to být – nech ho vzlétnout 

Outro  


