
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rok vydání: 1980 

Album: IRON MAIDEN 
 

 

Rok vydání: 1982 

Album: THE NUMBER OF THE BEAST 
 

 

Rok vydání: 1984 

Album: POWERSLAVE 
 

 

Rok vydání: 1988 

Album: SEVENTH SON OF A SEVENTH SON 
 

 

Rok vydání: 1981 

Album: KILLERS 
 

 

1. Prowler 
2. Remember Tomorrow 
3. Running Free 
4. Phantom Of The Opera 
5. Transylvania (instrumental) 
6. Strange World 
7. Sanctuary 
8. Charlotte The Harlot 
9. Iron Maiden 

 

1. The Ides Of March (instrumental) 
2. Wrathchild 
3. Murders In The Rue Morgue 
4. Another Life 
5. Genghis Khan (instrumental) 
6. Innocent Exile 
7. Killers 
8. Twilight Zone 
9. Prodigal Son 

10. Purgatory 
11. Drifter 

 

1. Invaders 
2. Children Of The Damned 
3. The Prisoner 
4. 22 Acacia Avenue 
5. The Number Of The Beast 
6. Run To The Hills 
7. Gangland 
8. Hallowed Be Thy Name 

 

1. Where Eagles Dare 
2. Revelations 
3. Flight Of Icarus 
4. Die With Your Boots On 
5. The Trooper 
6. Still Life 
7. Quest For Fire 
8. Sun And Steel 
9. To Tame A Land 

 

1. Aces High 
2. 2 Minutes To Midnight 
3. Losfer Words (Big ‘Ora) 

(instrumental) 

4. Flash Of The Blade 
5. The Duellists 
6. Back In The Village 
7. Powerslave 
8. Rime Of The Ancient Mariner 

 

1. Moonchild 
2. Infinite Dreams 
3. Can I Play With Madness 
4. The Evil That Men Do 
5. Seventh Son Of A Seventh Son 
6. The Prophecy 
7. The Clairvoyant 
8. Only The Good Die Young 

Rok vydání: 1983 

Album: PIECE OF MIND 
 

 

Rok vydání: 1986 

Album: SOMEWHERE IN TIME 
 

 

1. Caught Somewhere In Time 
2. Wasted Years 
3. Sea Of Madness 
4. Heaven Can Wait 
5. The Loneliness Of The Long 

Distance Runner 
6. Stranger In A Strange Land 
7. Deja-Vu 
8. Alexander The Great 

 



  

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Rok vydání: 1992 

Album: FEAR OF THE DARK 
 

 

Rok vydání: 1998 

Album: VIRTUAL XI 
 

 

Rok vydání: 2000 

Album: BRAVE NEW  WORLD 
 

 

Rok vydání: 1995 

Album: THE X FACTOR 
 

 

Rok vydání: 2003 

Album: DANCE OF DEATH 
 

 

Rok vydání: 2006 

Album: A MATTER OF LIFE AND DEATH 
 

 

Rok vydání: 2010 

Album: THE FINAL FRONTIER 
 

 

1. Be Quick Or Be Dead 
2. From Here To Eternity 
3. Afraid To Shoot Strangers 
4. Fear Is The Key 
5. Childhood’s End 
6. Wasting Love 
7. The Fugitive 
8. Chains Of Misery 
9. The Apparition 

10. Judas Be My Guide 
11. Weekend Warrior 
12. Fear Of The Dark 

1. Sign Of The Cross 
2. Lord Of The Flies 
3. Man On The Edge 
4. Fortunes Of War 
5. Look For The Truth 
6. The Aftermath 
7. Judgement Of Heaven 
8. Blood On The World’s Hands 
9. The Edge Of Darkness 

10. 2 A.M. 
11. The Unbeliever 

1. Futureal 
2. The Angel And The Gambler 
3. Lightning Strikes Twice 
4. The Clansman 
5. When Two Worlds Collide 
6. The Educated Fool 
7. Don’t Look To The Eyes 

Of A Stranger 
8. Como Estais Amigos 

1. The Wicker Man 
2. Ghost Of The Navigator 
3. Brave New World 
4. Blood Brothers 
5. The Mercenary 
6. Dream Of Mirrors 
7. The Fallen Angel 
8. The Nomad 
9. Out Of The Silent Planet 

10. The Thin Line Between 
Love & Hate 

 

1. Wildest Dreams 
2. Rainmaker 
3. No More Lies 
4. Montségur 
5. Dance Of Death 
6. Gates Of Tomorrow 
7. New Frontier 
8. Paschendale 
9. Face In The Sand 

10. Age Of Innocence 
11. Journeyman 

1. Different World 
2. These Colours Don’t Run 
3. Brighter Than A Thousand 

Suns 
4. The Pilgrim 
5. The Longest Day 
6. Out Of The Shadows 
7. The Reincarnation 

Of Benjamin Breeg 
8. For The Greater Good Of God 
9. Lord Of Light 

10. The Legacy 

1. 2Satellite 15…The Final Frontier 
2. El Dorado 
3. Mother Of Mercy 
4. Coming Home 
5. The Alchemist 
6. Isle Of Avalon 
7. Starblind 
8. The Talisman 
9. The Man Who Would Be King 

10. When The Wild Wind Blows 

Rok vydání: 1990 

Album: NO PRAYER FOR THE DYING 
 

 

1. Tailgunner 
2. Holy Smoke 
3. No Prayer For The Dying 
4. Public Enema Number One 
5. Fates Warning 
6. The Assassin 
7. Run Silent Run Deep 
8. Hooks In You 
9. Bring Your Daughter …     

To The Slaughter 
10. Mother Russia 

 



22  MMIINNUUTTEESS  TTOO  MMIIDDNNIIGGHHTT  
  
Předehra  
 

Kill for gain or shoot to maim. 
But we don't need a reason. 
The Golden Goose is on the loose. 

And never out of Season. 
Some blackened pride still burns inside. 

This shell of bloody treason. 
Here's my gun for a barrel of fun. 

For the love of living death. 
 
Ref.:  The killer's breed or the Deamon's seed. 

 The glamour, the fortune, the pain. 
 Go to war again, blood is freedom's stain. 

 But don't you pray for my soul anymore. 
 2 minutes to midnight. 
 The hands that threaten doom. 

 2 minutes to midnight. 
 To kill the unborn in the womb. 

 
Mezihra 
 

The blind men shout let the creatures out. 
We'll show the unbelievers. 

The Napalm screams of human flames. 
Of a prime time Belsen feast ... yeah! 
As the reasons for the carnage cut their meat. 

And lick the gravy. 
We oil the jaws of the war machine. 

And feed it with our babies. 
 
Ref.:  The killer's breed or the Deamon's seed … 

  
Mezihra 

 
The body bags and little rags of children. 
Torn in two. 

And the jellied brains of those whow remain. 
To put the finger right on you. 

As the Madmen play on words and make us all. 
Dance to their song. 
To the tune of starving millions. 

To make a better kind of gun. 
 

Ref.:  The killer's breed or the Deamon's seed … 
  

Midnight … midnight … midnight ... is all night ... 
Midnight … midnight … midnight ... is all night ... 
 

Dohra    Midnight … all night …! 
 

 

Rok vydání: 1984 

Album: POWERSLAVE 
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5:59 



22  MMIINNUUTTYY  DDOO  PPŮŮLLNNOOCCII  
  
Předehra   

 
Zabít pro zisk anebo zmrzačit.  
My ale nepotřebujeme žádný důvod.  

Zlatá Husa je vypuštěná.  
A nikdy mimo sezónu.  

Jen trochu černající pýchy hořící uvnitř.  
Tento plášť krvavé zrady.  
Tady je má zbraň, ať je spousta legrace.  

Pro lásku žijících mrtvých.  
 

Ref.:  Zabijácké plemeno nebo ďáblovo sémě.  
 Půvab, štěstí, bolest.  

 Jdi zas do války, krev je skvrnou svobody.  
 Ale už nikdy se nemodli za mou duši.  
 2 minuty do půlnoci.  

 Ruce, které hrozí zhoubou.  
 2 minuty do půlnoci.  

 Zabít nenarozené v děloze. 
 
Mezihra 

 
Slepec křičí: „Vypusťte zrůdy.  

Ukážeme těm bezvěrcům.“  
Napalmový křik lidských plamenů.  
V hlavním čase Belsenových hodů … joo!  

Jako odůvodnění toho masakru řežou jejich maso.  
A lížou šťávu.  

Mažeme čelisti válečného stroje.  
A krmíme ho našimi dětmi. 
 

Ref.:  Zabijákův rod nebo ďáblovo sémě … 
  

Mezihra 
 
Kusy těl a malé cáry dětí.  

Roztržených vejpůl.  
A rosolovité mozky přeživších.  

Ukazují právě na tebe.  
Blázni si hrají se slovíčky a nutí nás všechny.  
Tancovat, jak oni zpívají.  

Na melodii hladovějících miliónů.  
Jen aby vyrobili lepší druh zbraně. 

 
Ref.:  Zabijákův rod nebo ďáblovo sémě … 

  
Půlnoc … půlnoc … půlnoc ... je celá noc ... 
Půlnoc … půlnoc … půlnoc ... je celá noc ... 

 
Dohra    Půlnoc … celá noc …! 
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Text napsali: 
 

BRUCE DICKINSON 
ADRIAN SMITH 



BBRRAAVVEE  NNEEWW  WWOORRLLDD 
  
Předehra   

 
Dying swans - twisted wings - beauty not needed here. 
Lost my love - lost my life - in this garden of fear. 

I have seen - many things - in a lifetime alone. 
Mother love - is no more - bring this savage back home. 

 
Wilderness - house of pain - makes no sense of it all. 
Close this mind - dull this brain - Messiah before his fall. 

What you see - is not real - those who know will not tell. 
All is lost - sold your souls - to this brave new world. 

 
Ref.: A brave new world, in a brave new world. 

 A brave new world, in a brave new world. 
 In a brave new world, a brave new world. 
 In a brave new world, a brave new world. 

 
Dragon kings - dying queens - where is salvation now. 

Lost my life - lost my dreams - rip the bones from my flesh. 
Silent screams - laughing here - dying to tell you the truth. 
You are planned - and you are damned - in this brave new world. 

 
Ref.: A brave new world, in a brave new world. 

 A brave new world, in a brave new world. 
 In a brave new world, a brave new world. 
 In a brave new world, a brave new world. 

 
Mezihra   

 
Ref.: A brave new world, in a brave new world. 
 A brave new world, in a brave new world. 

 In a brave new world, a brave new world. 
 In a brave new world, a brave new world. 

 
Dying swans - twisted wings - bring this savage back home. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Rok vydání: 2000 

Album: BRAVE NEW WORLD 
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SSTTAATTEEČČNNÝÝ  NNOOVVÝÝ  SSVVĚĚTT  
 
Předehra   

 
Umírající labutě - zkroucená křídla - krása tu není potřebná. 
Má ztracená láska - můj ztracený život - v této zahradě strachu. 

Viděl jsem - mnoho věcí - v osamělém čase života. 
Není už více - mateřská láska - přiveď toho divocha zpět domů. 

 
Divočina - dům z bolesti - tomu všemu nedává žádný smysl. 
Uzavřete tuto mysl - utlumte tento mozek - Mesiáš je před svým pádem. 

To, co vidíte -  není reálné - ti, které znáte, nic neřeknou. 
Všechno je ztraceno - vaše duše prodány - tomuto statečnému novému světu. 

 
Ref.: Statečný nový svět, ve statečném novém světě. 

 Statečný nový svět, ve statečném novém světě. 
 Ve statečném novém světě, statečný nový svět.  
 Ve statečném novém světě, statečný nový svět. 

 
Dračí králové - umírající královny - kde je spása teď? 

Můj ztracený život - mé ztracené sny - trhají kosti z mého masa. 
Tiché výkřiky -  tady smích - umírá, aby vám vyjevil pravdu. 
Jste naplánovaní - a jste ztraceni - v tomto novém statečném světě. 

 
Ref.: Statečný nový svět, ve statečném novém světě. 

 Statečný nový svět, ve statečném novém světě. 
 Ve statečném novém světě, statečný nový svět.  
 Ve statečném novém světě, statečný nový svět. 

 
Mezihra   

 
Ref.: Statečný nový svět, ve statečném novém světě. 
 Statečný nový svět, ve statečném novém světě. 

 Ve statečném novém světě, statečný nový svět.  
 Ve statečném novém světě, statečný nový svět. 

 
Umírající labutě - zkroucená křídla - přiveď toho divocha zpátky domů. 
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Text napsali: 
 

DAVE MURRAY 

STEVE HARRIS 

BRUCE DICKINSON 

 



CCOOMMIINNGG  HHOOMMEE  
  
Předehra   
 

When I stand before you. 

Shining in the early morning sun.  

When I feel the engines roar.  

And I think of what we've done.  
 

Oh, the bittersweet reflection.  

As we kiss the earth goodbye.  

As the waves and echoes of the towns.  

Become the ghosts of time.  
 

Ref.: Over borders that divide the earthbound tribes.  

 No creed and no religion.  

 Just a hundred winged souls.  

 We will ride this thunderbird.  

 Silver shadows on the earth.  

 A thousand leagues away.  

 Our land of birth.  
 

To Albion's land, coming home.  

When I see the runway lights.  

In the misty dawn the night is fading fast.  
 

Coming home, far away as their vapor trails align.  

Where I've been tonight, you know I will not stay.  
 

Curving on the edge of daylight.  

'Til it slips into the void.  

Waited in the long night.  

Dreaming til the sun is born again.  

Stretched the fingers of my hand.  

Covered countries with my span.  

Just a lonely satellite.  

Speck of dust and cosmic sand.  
 

Ref.: Over borders that divide the earthbound tribes.  

 Through the dark Atlantic.  

 Over mounting stormy waves.  

 We will ride this thunderbird.  

 Silver shadows on the earth.  

 A thousand leagues away. 

 Our land of birth.  
 

To Albion's land, coming home.  

When I see the runway lights.  

In the misty dawn the night is fading fast.  
 

Coming home, far away as their vapor trails align.  

Where I've been tonight, you know I will not stay. 
 

Mezihra 
 

To Albion's land, coming home.  

When I see the runway lights.  

In the misty dawn the night is fading fast.  
 

Coming home, far away as their vapor trails align.  

Where I've been tonight, you know I will not stay. 
 

Coming home, far away when I see the runway lights.  

In the misty dawn the night is fading fast. 
 

Coming home, far away as their vapor trails align.  

Where I've been tonight, you know I will not stay. 
 

Dohra 

Rok vydání: 2010 

Album: THE FINAL FRONTIER 
 

 

5:52 
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PPŘŘIICCHHÁÁZZÍÍMMEE  DDOOMMŮŮ  
  
Předehra   
 

Když před tebou stojím. 

Zářící v brzkém ranním slunci. 

Když cítím burácení lokomotivy. 

A vybavuju si, co jsme udělali. 
 

Oh, ten hořkosladký obraz. 

Když jsme líbali zemi na rozloučenou. 

Když se kymácení a ozvěny měst. 

Změnily jen na přízraky času.  
 

Ref.: Přes hranice, rozdělující pozemní kmeny. 

 Žádné přesvědčení, ani žádné náboženství. 

 Jen stovka okřídlených duší. 

 Poletíme s tímto buřňákem. 

 Stříbrné stíny na zemi. 

 Tisíc mil daleko. 

 Je naše rodná země.  
 

Do země Albion, přícházíme domů. 

Vidím světla ranveje. 

V zamlženém rozbřesku noc rychle ustupuje. 
 

Přicházíme domů, tak daleko, kde se stezka vytrácí v oparu. 

Víš, že tam, kde jsem dnes večer byl, nezůstanu. 
 

Zakřivení na okraji denního světla. 

Dokud nesklouzne do prázdna. 

Čekající v dlouhé noci. 

Snící do doby, než se slunce znovu narodí. 

Protáhl jsem si prsty. 

Zakrývajíc krajiny celou šířkou ruky. 

Jen osamělý satelit. 

Smítko prachu a kosmického písku.  
 

Ref.: Přes hranice, rozdělující pozemní kmeny. 

 Žádné přesvědčení, ani žádné náboženství. 

 Jen stovka okřídlených duší. 

 Poletíme s tímto buřňákem. 

 Stříbrné stíny na zemi. 

 Tisíc mil daleko. 

 Je naše rodná země.  
 

Do země Albion, přícházíme domů. 

Vidím světla ranveje. 

V zamlženém rozbřesku noc rychle ustupuje. 
 

Přicházíme domů, tak daleko, kde se stezka vytrácí v oparu. 

Víš, že tam, kde jsem dnes večer byl, nezůstanu. 
 

Mezihra 
 

Do země Albion, přícházíme domů. 

Vidím světla ranveje. 

V zamlženém rozbřesku noc rychle ustupuje. 
 

Přicházíme domů, tak daleko, kde se stezka vytrácí v oparu. 

Víš, že tam, kde jsem dnes večer byl, nezůstanu. 
 

Přicházíme domů, tak dalek, kam až vidíme světla ranveje.  

V zamlženém rozbřesku noc rychle ustupuje. 
 

Přicházíme domů, tak daleko, kde se stezka vytrácí v oparu. 

Víš, že tam, kde jsem dnes večer byl, nezůstanu. 
 

Dohra 
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Text napsali: 
 

ADRIAN SMITH 

STEVE HARRIS 

BRUCE DICKINSON 

 



FFEEAARR  OOFF  TTHHEE  DDAARRKK 
  
Předehra 
 

I am a man who walks alone. 
And when I'm walking a dark road. 
At night or strolling through the park. 
 

When the light begins to change. 
I sometimes feel a little strange. 

A little anxious when it's dark. 
 

Ref.: Fear of the dark, fear of the dark. 

 I have constant fear that something's always near. 
 Fear of the dark, fear of the dark. 
 I have a phobia that someone's always there. 
 

Mezihra 
 

Have you run your fingers down the wall. 

And have you felt your neck skin crawl. 
When you're searching for the light? 
Sometimes when you're scared to take a look. 

At the corner of the room. 
You've sensed that something's watching you. 
 

Ref.: Fear of the dark, fear of the dark … 
  

Have you ever been alone at night. 

Thought you heard footsteps behind. 
And turned around and no one's there? 
And as you quicken up your pace. 

You find it hard to look again. 
Because you're sure there's someone there. 
 

Ref.: Fear of the dark, fear of the dark … 
  

Mezihra 
 

Fear of the dark, fear of the dark, fear of the dark, fear of the dark. 

Fear of the dark, fear of the dark, fear of the dark, fear of the dark. 
 

Mezihra 
 

Watching horror films the night before. 
Debating witches and folklores. 
The unknown troubles on your mind. 

Maybe your mind is playing tricks. 
You sense, and suddenly eyes fix. 

On dancing shadows from behind. 
 

Ref.: I: Fear of the dark, fear of the dark. 

 I have constant fear that something's always near. 

 Fear of the dark, fear of the dark. 

 I have a phobia that someone's always there. :I 
 

Mezihra 
  

When I'm walking a dark road. 
I am a man who walks alone. 

Rok vydání: 1992 

Album: FEAR OF THE DARK 
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SSTTRRAACCHH  ZZ  TTEEMMNNOOTTYY  
  
Předehra 
 

Jsem muž, který kráčí sám.  
A když kráčím temnou ulicí. 
V noci, nebo se procházím parkem. 
 

Když se světlo začne měnit.  
Někdy se cítím trochu divně.  

Tak trochu znepokojený, když je tma. 
 

Ref.: Strach z temnoty, strach z temnoty.  

 Mám pořád strach, že je něco nablízku.  
 Strach z temnoty, strach z temnoty.  
 Mám fobii, že tam vždy někdo je. 
 

Mezihra 
 

Už jsi sjížděl prsty po zdi.  

A cítil's, jak se ti svraštěla kůže na krku.  
Když si pátral po vypínači.  
Někdy, když se bojíš se podívat.  

Do rohu místnosti.  
Cítil's, že tě někdo pozoruj. 
 

Ref.: Strach z temnoty, strach z temnoty … 
  

Byl’s někdy sám v noci.  

Myslel’s, že’s za sebou zaslechl kroky.  
Otočil ses a nikdo tam nebyl.  
A jak zrychlíš krok.  

Zjistíš, že je těžké se podívat znovu.  
Protože si jsi jistý, že tam někdo je. 
 

Ref.: Strach z temnoty, strach z temnoty … 
  

Mezihra 
 

Strach z temnoty, strach z temnoty, strach z temnoty, strach z temnoty. 

Strach z temnoty, strach z temnoty, strach z temnoty, strach z temnoty. 
 

Mezihra 
 

Noc předtím sledovat horory.  
Debatovat o čarodějnicích a folkloru.  
Neznámé potíže v tvé mysli.  

Možná tě šálí zrak.  
Cítíš, a náhle se oči zastaví.  

Na tančících stínech vzadu. 
 

Ref.: I: Strach z temnoty, strach z temnoty.  

 Mám pořád strach, že je něco nablízku.  

 Strach z temnoty, strach z temnoty.  

 Mám fobii, že tam vždy někdo je. :I 
 

Mezihra 
 

Když kráčím temnou ulicí. 
Jsem muž, který kráčí sám. 

11 
 
 

Text napsal: 
 

STEVE HARRIS 



HHAALLLLOOWWEEDD  BBEE  TTHHYY  NNAAMMEE    
  
Předehra 

 
I'm waiting in my cold cell when the bell begins to chime. 
Reflecting on my past life and it doesn't have much time. 

'Cos at 5 o'clock they take me to the Gallows Pole. 
The sands of time for me are running low. 

 
Mezihra   … running low, yeah. 
 

When the priest comes to read me the last rites. 
I take a look through the bars at the last sights. 

Of a world that has gone very wrong for me. 
 

Can it be there's some sort of error. 
Hard to stop the surmounting terror. 
Is it really the end not some crazy dream. 

 
Somebody please tell me that I'm dreaming. 

It's not so easy to stop from screaming. 
But words escape me when I try to speak. 
 

Tears they flow but why am I crying. 
After all I am not afraid of dying. 

Don't believe that there is never an end. 
 
Mezihra 

 
As the guards march me out to the courtyard. 

Someone calls from a cell "God be with you". 
If there's a God then why has he let me die? 
 

As I walk all my life drifts before me. 
And though the end is near I'm not sorry. 

Catch my soul 'cos it's willing to fly away. 
 
Mark my words please believe my soul lives on. 

Please don't worry now that I have gone. 
I've gone beyond to see the truth. 

 
When you know that your time is close at hand. 
maybe then you'll begin to understand. 

Life down there is just a strange illusion. 
 

Mezihra 
 

Yeah … hellowed be thy name. 
Yeah … hellowed be thy name. 
 

Dohra    … yeah. 
 

 
 

Rok vydání: 1982 

Album: THE NUMBER  

 OF THE BEAST 
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PPOOSSVVĚĚŤŤ  SSEE  JJMMÉÉNNOO  TTVVÉÉ  
 
Předehra 

 
Čekám ve své studené cele, až zvon začne vyzvánět.  
přemýšleje nad prožitým životem, ale nezbývá mi mnoho času.  

Protože v 5 mě vezmou na šibenici.  
Písky času se mi téměř přesypaly. 

 
Mezihra   … téměř přesypaly, jé. 
 

Až přijde kněz přečíst mi poslední řádky.  
Podívám se skrz mříže, abych naposledy spatřil.  

Svět, který mi vyšel velmi špatně. 
 

Nemůže tohle být nějaká chyba.  
Jen těžko lze překonat tu hrůzu.  
Je toto opravdu konec nebo jen bláznivý sen.  

 
Prosím, řekněte někdo, že sním.  

Není lehké nekřičet.  
Ale když zkouším mluvit, slova mi unikají.  
Slzy tečou, ale proč pláču.  

Po tom všem se už nebojím umírání.  
Nevěřím, že je to konec. 

 
Mezihra 
 

Když mě stráže vyvedou na nádvoří.  
Někdo z cely zavolá: „Bůh s tebou.“  

Pokud je Bůh, proč mě nechá zemřít?  
 
Jak jdu, svůj život vidím před sebou.  

A ačkoliv je konec blízko, ničeho nelituji.  
Chyť mou duši, chce odletět pryč.  

 
Pamatuj si má slova, prosím.  
Věř, že má duše stále žije.  

Prosím neběduj, že jsem odešel.  
Šel jsem na druhou stranu, abych viděl pravdu.  

 
Až budeš vědět, že tvůj čas je na dosah ruky.  
Možná potom začneš chápat.  

Že život tam dole je jen divná iluze. 
 

Mezihra 
 

Jé, jé, jé … posvěť se jméno Tvé! 
Jé, jé, jé … posvěť se jméno Tvé! 
 

Dohra    … jé. 
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Text napsal: 
 

STEVE HARRIS 



HHEEAAVVEENN  CCAANN  WWAAIITT  
 
Předehra 
 

Can't understand what is happening to me. 

This isn't real, this is only a dream. 
But I never have felt, no I never have felt this way before. 

I'm looking down on my body below. 
I lie asleep in the midst of a dream. 
Is it now could it be that the angel of death has come for me? 

I can't believe that really my time has come. 
I don't feel ready, there's so much left undone. 

And it's my soul and I'm not gonna let it get away. 
 

Ref.: I: Heaven can wait. 

 Heaven can wait. 

 Heaven can wait. 

 Heaven can wait til another day. :I 
 

I have a lust for the Earth below and Hell itself is my only foe. 
'Cause I've no fear of dying, I'll go when I'm good and ready. 

I snatch a glimpse of the light's eternal rays. 
I see a tunnel, I stand amazed. 

At all of the people standing there in front of me. 
Into the paths of rightness I'll be led. 
Is this the place where the living join the dead? 

I wish I knew this was only just a nightmare. 
 

Ref.: I: Heaven can wait. 

 Heaven can wait. 

 Heaven can wait. 

 Heaven can wait til another day. :I 
 

Mezihra 
 

Take my hand, I'll lead you to the promised land. 

Take my hand, I'll give you immortality. 
Eternal youth, I'll take you to the other side. 
To see the truth, the path for you is decided. 
 

I: Oh…Oh…Oh…Oh … :I  6x 
 

Mezihra 
 

My body tingles, I feel so strange. 
I feel so tired, I feel so drained. 

And I'm wondering if I'll ever be the same again. 
Is this in limbo or in Heaven or Hell? 
Maybe I'm going down there as well. 

I can't accept my soul will drift forever. 
I feel myself floating back down to Earth. 

So could this be the hour of my rebirth? 
Or have I died or will I wake from dreaming? 
 

Ref.: I: Heaven can wait. 

 Heaven can wait. 
 Heaven can wait. 

 Heaven can wait til another day. :I  4x 

 

Dohra 

Rok vydání: 1986 

Album: SOMEWHERE IN TIME 
 

 

14 
 
 

7:21 



NNEEBBEE  MMŮŮŽŽEE  PPOOČČKKAATT  
 
Předehra 
 

Nerozumím, co se to se mnou děje.  

To není skutečné, je to jen sen.  
Ale nikdy jsem se necítil, ne nikdy jsem se takhle předtím necítil.  

Dívám se na své tělo tam dole.  
Ležím spící uprostřed snu.  
Je to teď, že by si pro mě přišel anděl smrti?  

Nemohu uvěřit, že opravdu nadešel můj čas.  
Necítím se připravený, je toho ještě tolik co udělat.  

A je to moje duše a já ji nenechám uniknout. 
 

Ref.: I: Nebe může počkat.  

 Nebe může počkat.  

 Nebe může počkat.  

 Nebe může počkat na jindy. :I 
 

Mám zálusk na Zemi pode mnou a peklo samo o sobě je jen nepřítel.  
Protože já se nebojím smrti, půjdu, až budu připravený.  

Uchopím záblesk světla věčných paprsků.  
Vidím tunel, stojím ohromený.  

Z všech těch lidí, co stojí přede mnou.  
Na cestu spravedlnosti budu zaveden.  
Je tohle místo, kde se živí připojují k mrtvým?  

Kéž bych si byl jistý, že je to jen noční můra. 
 

Ref.: I: Nebe může počkat.  

 Nebe může počkat.  

 Nebe může počkat.  

 Nebe může počkat na jindy. :I 
 

Mezihra 
 

Chyť se mé ruky, zavedu tě do země zaslíbené.  

Chyť se mé ruky, obdařím tě nesmrtelností.  
Věčným mládím, zavedu tě na druhou stranu.  
Abys znal pravdu, tvá cesta je již rozhodnuta. 
 

I: Oh…Oh…Oh…Oh … :I  6x 
 

Mezihra 
 

Mé tělo se chvěje, cítím se tak divně.  
Cítím se tak unavený, tak vyčerpaný.  

A zajímá mě, jestli někdy budu zase jako dřív.  
Je tohle předpeklí nebo nebe nebo peklo.  
Možná, že mohu jít tam i tam. 

Nemohu se smířit s tím, že má duše navždy odpluje.  
Cítím, jak pluju zpět na Zem.  

Tak že by to byla hodina mého znovuzrození?  
Nebo jsem zemřel nebo se probudím ze snu? 
 

Ref.: I: Nebe může počkat.  

 Nebe může počkat.  
 Nebe může počkat.  

 Nebe může počkat na jindy. :I  4x 
 

Dohra 
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Text napsal: 
 

STEVE HARRIS 



MMOOOONNCCHHIILLDD  
 
Seven deadly sins. 

Seven ways to win. 
Seven holy paths to hell. 
And your trip begins. 
 

Seven downward slopes. 
Seven bloodied hopes. 
Seven are you burning fires. 

Seven your desires … 
 

Předehra 
 

I am he the bornless one. 
The fallen angel watching you. 

Babylon, the scarlet whore. 
I'll infiltrate your gratitude. 
Don't you dare to save your son. 

Kill him now and save the young ones. 
Be the mother of birth strangled babe. 

Be the devils own, Lucifer's my name. 
 

Ref.: Moonchild - hear the mandrake scream. 
 Moonchild - open the seventh seal. 
 

I count the heads of those unborn. 

The accursed ones I'll find them all. 
If you die by your own hand. 
As a suicide you shall be damned. 

And if you try to save your soul. 
I will torment you - you shall not grow old. 

With every second and passing breath. 
You'll be so alone your soul will bleed to death. 
 

Ref.: Moonchild - hear the mandrake scream. 
 Moonchild - open the seventh seal. 

 Moonchild - you'll be mine soon child. 
 Moonchild - take my hand tonight. 
 

The twins they are exhausted, seven is this night. 

Gemini is rising as the red lips kiss to bite. 
Seven angels seven demons battle for his soul. 

When Gabriel lies sleeping, this child was born to die. 
 

Mezihra 
 

One more dies one more lives. 
One baby cries one mother grieves. 
For all the sins you will commit. 

You'll beg forgiveness and none I'll give. 
A web of fear shall be your coat. 

To clothe you in the night. 
A lucky escape for you young man. 
But I'll see you damned in endless night. 
 

Ref.: Moonchild - hear the mandrake scream. 

 Moonchild - open the seventh seal. 
 Moonchild - you'll be mine soon child. 

 Moonchild - take my hand tonight. 
 

Dohra  

Rok vydání: 1988 

Album: SEVENTH SON OF 

 A SEVENTH SON 
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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  DDÍÍTTĚĚ  
 
Sedm smrtelných hříchů.  

Sedm způsobů, jak zvítězit.  
Sedm svatých cest do pekla.  
A tvůj výlet začíná.  
 

Sedm šikmých svahů.  
Sedm zkrvavených nadějí.  
Sedm pálíš ohňů.  

Sedm tvých tužeb tvých … 
 

Předehra 
 

Já jsem on, ten nenarozený.  
Padlý anděl, tebe sledující.  

Babylon, šarlatová děvka.  
Prostoupím tvou vděčnost.  
Netroufal sis zachránit svého syna.  

Zab ho teď a zachraň ty mladé.  
Buď matkou zrození zaškrceného dítěte.  

Buď ďáblem samotným, Lucifer je jméno mé. 
 

Ref.: Měsíční dítě - slyš mandragoru křičet.  
 Měsíční dítě - otevři sedmou pečeť. 
 

Počítal jsem hlavy nenarozených.  

Těch prokletých, já je všechny najdu.  
Když zhyneš svou vlastní rukou.  
Spáchanou sebevraždou, měl bys být zatracen.  

A když se pokusíš zachránit svou duši.  
Bude tě to mučit – nezestárneš.  

S každou vteřinou a nádechem.  
Budeš tak sám, tvá duše vykrvácí k smrti. 
 

Ref.: Měsíční dítě - slyš mandragoru křičet.  
 Měsíční dítě - otevři sedmou pečeť.  

 Měsíční dítě - budeš mé brzké dítě.  
 Měsíční dítě - dnes vezmi mou dlaň.  
 

Dvojčata, ty jsou vyhubena, sedm je noc.  

Blíženec stoupá, když rudé rty líbá, až kouše.  
Sedm andělů, sedm démonů, zápasí o jeho duši.  

Když Gabriel leží a spí, dítě se zrodí, aby zemřelo.  
 

Mezihra 
 

Jeden dlalší zemře, jeden další žije.  
Jedno dítě pláče, jedna matka truchlí.  
Za všechny hříchy, co spácháš.  

Budeš prosit za odpuštění, žádné ti nedám.  
Pavučina strachu bude tvým pláštěm.  

Zahalí tě za noci.  
Zdařilý útěk tvůj, mladý muži.  
Ale já tě uvidím zatraceného v bezbřehé noci. 
 

Ref.: Měsíční dítě - slyš mandragoru křičet.  

 Měsíční dítě - otevři sedmou pečeť.  
 Měsíční dítě - budeš mé brzké dítě.  

 Měsíční dítě - dnes vezmi mou dlaň.  
 

Dohra  
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Text napsali: 
 

ADRIAN SMITH 

BRUCE DICKINSON 



NNOO  MMOORREE  LLIIEESS  
 
Předehra 
 

There's a darkened sky before me. 

There's no time to prepare. 
Salvage a last horizon. 

But no regrets from me. 
 

Maybe I'll be back some other day. 
To live again just who can say. 
In what shape or form that I might be. 

Just another chance for me. 
 

A hurried time no disgrace. 
Instead of racing to conclusion. 

And wishing all my life away. 
No-one can stop me now. 
 

Time is up it couldnt last. 
But there's more things I'd like to do. 

I'm coming back to try again. 
Someday maybe I'll wait till then. 
 

Ref.: I: No more lies. 

 No more lies. 
 No more lies. 

 No more lies. :I 
 

They're all sitting at my table. 

Talking tall and drinking wine. 
Their time is up just like me. 

But they just dont know it yet. 
 

So just a word of warning. 
When you're in your deepest dream. 
There's nothing you can hide from. 

I've got my eye on you. 
 

The clock is fast the hour is near. 
Eventful past is everclear. 

My life is set the time is here. 
I think I'm coming home. 
 

Ref.: I: No more lies … :I 
 

Mezihra 
 

A hurried time no disgrace. 
Instead of racing to conclusions. 

And wishing all your life away. 
No-one can stop me now. 
 

Time is up it couldnt last. 

But there's more things I have to do. 
I'm coming back to try again. 

Don't tell me this is the end. 
 

Ref.: I: Už žádné lži … :I 
 

No more lies, no more lies. 
 

Dohra   No more lies.  

Rok vydání: 2003 

Album: DANCE OF DEATH 
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UUŽŽ  ŽŽÁÁDDNNÉÉ  LLŽŽII  
 
Předehra 
 

Přede mnou se zatemňuje obloha.  

Žádný čas na přípravu.  
Zachránit poslední obzor. 

Ale nelitujte mě.  
 

Možná se jednoho dne vrátím.  
Abych žil znova, kdo ví.  
V jaké podobě to může být.  

Prostě další šance pro mě.  
 

Uspěchaná doba, žádná ostuda.  
Namísto závodění až do konce.  

Zaháním celý svůj život.  
Teď mě nikdo nezastaví.  
 

Není čas, nevydržím to.  
Je tu ale víc věcí, co bych chtěl udělat.  

Vrátím se a zkusím to znova.  
Jednou možná, počkám si. 
 

Ref.: I: Už žádné lži. 

 Už žádné lži.  
 Už žádné lži.  

 Už žádné lži. :I 
 

Všichni sedí u mého stolu.  

Povídají, přehánějí a pijí víno.  
Jejich čas je taky spočítaný.  

Ale oni to ještě nevědí.  
 

Tak jen varování.  
Když jsi v nejhlubších snech.  
Není tu nic, před čím by ses mohl schovat.  

Sleduji tě.  
 

Čas utíká rychle, hodina se blíží.  
Rušná minulost je vždy jasná.  

Můj život se naplnil, nadešel čas.  
Myslím, že jdu domů. 
 

Ref.: I: Už žádné lži … :I 
 

Mezihra 
 

Uspěchaná doba, žádná ostuda.  
Namísto závodění až do konce.  

Zaháním celý svůj život.  
Teď mě nikdo nezastaví.  
 

Není čas, nevydržím to.  

Je tu ale víc věcí, co bych chtěl udělat.  
Vrátím se a zkusím to znova.  

Neříkej mi, že to je konec. 
 

Ref.: I: Už žádné lži … :I 

 
Už žádné lži, už žádné lži. 
 

Dohra   Už žádné lži.  
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Text napsal: 
 

STEVE HARRIS 



NNOO  PPRRAAYYEERR  FFOORR  TTHHEE  DDYYIINNGG      
  
Předehra   

 
There are times when I’ve wondered. 
And times when I’ve cried. 

When my prayers, they were answered. 
At times when I’ve lied.  

But if you asked me a question. 
Would I tell you the truth?  
Now, there’s something to bet on. 

You’ve got nothing to lose. 
 

Mezihra 
 

When I’ve sat by the window. 
And gazed at the rain. 
With an ache in my heart. 

But never feeling the pain. 
And if you would tell me. 

Just what my life means. 
Walking a long road. 
Never reaching the end. 

 
Mezihra 

 
God give me the answer to my life. 
God give me the answer to my dreams. 

God give me the answer to my prayers. 
God give the answer to my being. 

 
Dohra 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Rok vydání: 1990 

Album: NO PRAYER  

 FOR THE DYING  
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ŽŽÁÁDDNNÁÁ  PPRROOSSBBAA  ZZAA  UUMMÍÍRRAAJJÍÍCCÍÍ  
  
Předehra   

 
Jsou doby, kdy se divím.  
A jsou doby, kdy pláču.  

Když jsou mé motlitby vyslyšeny.  
A doby, kdy lžu.  

Ale kdyby ses mě na něco zeptal.  
Řekl bych ti pravdu?  
Je tu něco, na co by se mělo vsadit.  

Nemáš co ztratit. 
 

Mezihra 
 

Když jsem seděl u okna.  
A zíral na déšť.  
S bolestí v srdci.  

Ale nikdy jsem necítil tu bolest.  
A kdybys mi řekl.  

Jaký má můj život smysl.  
Kráčím po dlouhé cestě.  
Nikdy jsem nedosáhl konce. 

 
Mezihra 

 
Bože, dej mi odpovědi k mému životu.  
Bože, dej mi odpovědi na mé sny.  

Bože, dej mi odpovědi na mé modlitby.  
Bože, dej mi odpovědi k mému bytí. 

 
Dohra 
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Text napsal: 
 

STEVE HARRIS 



OOUUTT  OOFF  TTHHEE  SSIILLEENNTT  PPLLAANNEETT  
  
Předehra 
 

I: Out of the silent planet. 

Out of the silent planet we are. :I  4x 

 

Mezihra 
 
Withered hands, withered bodies. 

Begging for salvation. 
Deserted by the hand of gods of their own creation.  

Nations cry underneath decaying skies above. 
You are guilty, the punishment is death. 
For all who li…ve. 

The punishment is death for all who li…ve. 
 

Ref.:  I: Out of the silent planet, dreams of desolation. 

 Out of the silent planet, come the demons of creation. :I    

 

Killing fields, grinding wheels crushed by equilibrium. 
Separate lives, no more disguise, no more second chances.  
Haggard wisdom spitting out the bitter taste of hate. 

I accuse you, before you know the crime it's all too la…te. 
Before you know the crime it's all too la…te.  

 

Ref.:  I: Out of the silent planet, dreams of desolation. 

 Out of the silent planet, come the demons of creation. :I    

 
Mezihra 
 

I: Out of the silent planet. 

Out of the silent planet we are. :I 

 

Mezihra 
 

Ref.:  I: Out of the silent planet, dreams of desolation. 

 Out of the silent planet, come the demons of creation. :I    

 
Mezihra 

 

I: Out of the silent planet. 

Out of the silent planet we are. :I   6x 

 
Dohra 

 
 
 

 
 

 
 

Rok vydání: 2000 

Album: BRAVE NEW WORLD 
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PPRRYYČČ  ZZ  TTIICCHHÉÉ  PPLLAANNEETTYY  
  
Předehra 

 

I: Pryč z tiché planety.  

Pryč z tiché planety, odkud pocházíme. :I  4x 

 
Mezihra 
 

Odumřelé ruce, odumřelá těla. 
Žebrají o spásu.  

Opuštěni rukami bohů, které sami stvořili.  
Národy pláčí pod upadající oblohou.  
Jste vinní, trestem je smrt. 

Pro všechny ži…vé. 
Trestem je smrt pro všechny ži…vé. 

 

Ref.:  I: Pryč z tiché planety, sny o zpustošení.  

 Pryč z tiché planety, přijďte, démoni stvoření. :I   2x 

 
Pole zabíjení, brusné kotouče zničené rovnováhou.  
Oddělené životy, už žádná přestrojení, žádné druhé šance.  

Nezkrotná moudrost plive hořkou chuť nenávisti.  
Obviním tě dřív, než poznáš zločin, už je příliš poz…dě. 

Než poznáš zločin, už je příliš poz…dě. 
 

Ref.:  I: Pryč z tiché planety, sny o zpustošení.  

 Pryč z tiché planety, přijďte, démoni stvoření. :I   2x 

 
Mezihra 

 

I: Pryč z tiché planety.  

Pryč z tiché planety, odkud pocházíme. :I 

 
Mezihra 

 

Ref.:  I: Pryč z tiché planety, sny o zpustošení.  

 Pryč z tiché planety, přijďte, démoni stvoření. :I   2x 

 

Mezihra 
 

I: Pryč z tiché planety.  

Pryč z tiché planety, odkud pocházíme. :I  6x 

 

Dohra 
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Text napsali: 
 

JANICK GERS 

BRUCE DICKINSON 

STEVE HARRIS 



PPRROODDIIGGAALL  SSOONN  
 
Předehra 

 
Listen to me Lamia. 
Listen to what I've got to say.  

I've got these feelings.  
And they won't go away.  

 
I've got these fears imide. 
That'll bring me to my knees.  

Oh help me Lamia.  
Or I'm sure I'll die, oh please.  

 
I feel unsettled.  

Now I know that I've done wrong.  
I've messed around with mystic things.  
And magic for too long.  

 
I feel I'm being paid.  

With this nightmare inside me.  
The devil's got a hold on my soul.  
And he just won't let me be.  

 
I'm on my knees, oh help me please.  

I'm on my knees, help me please.  
 
Ref.: Oh Lamia please try to help me.  

 The devil's got a hold of my soul.  
 And he won't let me be.  

 Lamia I've got this curse.  
 I'm turning to bad.  
 The devil's got a hold of my soul.  

 And it's driving me mad … Oooh.  
 

Mezihra 
 
Ref.: Oh Lamia please try to help me.  

 The devil's got a hold of my soul.  
 And he won't let me be.  

 Lamia I've got this curse.  
 I'm turning to bad.  
 The devil's got a hold of my soul.  

 And it's driving me mad … Oooh.  
 

Dohra 
 

  

  

  

  

Rok vydání: 1981 

Album: KILLERS 
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MMAARRNNOOTTRRAATTNNÝÝ  SSYYNN  
 
Předehra 

 
Poslouchej mě, Lamio.  
Poslouchej, co ti musím říct.  

Mám takové pocity.  
A ty ne a ne zmizet.  

 
Uvnitř se bojím.  
A to mě sráží na kolena.  

Oh, pomoz mi, Lamio.  
Jsem si jistý, že zemřu, oh, prosím.  

 
Cítím se nevyrovnaný.  

Teď vím, že jsem jednal špatně.  
Zahrával jsem si s tajemnem.  
A kouzly příliš dlouho.  

 
Cítím, že teď se mi to vrací.  

Těmito nočními můrami.  
Ďábel musí držet mou duši.  
A jen tak ji nepustí.  

 
Jsem na kolenou, oh pomoz mi, prosím. 

Jsem na kolenou, pomoz mi, prosím. 
 
Ref.: Oh, Lamio, prosím zkus mi pomoci.  

 Ďábel musí držet mou duši.  
 A nenechá mě jít.  

 Oh, Lamio, jsem prokletý.  
 Stávám se zlým.  
 Ďábel musí držet mou duši.  

 A to mě dohání k šílenství. 
 

Mezihra 
 
Ref.: Oh, Lamio, prosím zkus mi pomoci.  

 Ďábel musí držet mou duši.  
 A nenechá mě jít.  

 Oh, Lamio, jsem prokletý.  
 Stávám se zlým.  
 Ďábel musí držet mou duši.  

 A to mě dohání k šílenství. 
 

Dohra 
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Text napsal: 
 

STEVE HARRIS 



RREEVVEELLAATTIIOONNSS 
  
Předehra   
 

O God of Earth and Altar. 
Bow down and hear our cry. 
Our earthly rulers falter. 

Our people drift and die. 
The walls of gold entomb us. 

The swords of scorn divide. 
Take not thy thunder from us. 

But take away our pride. 
 
Mezihra 

 
Just a babe in the black abyss. 

No reason for a place like this. 
The walls are cold and souls cry out in pain. 
An easy way for the blind to go. 

A clever path for the fools who know. 
The secret of the Hanged Man - the smile of his lips. 

The light of the Blind - you'll see. 
The venom that tears my spine. 
The Eyes of the Nile are opening - you'll see. 

 
Mezihra    

 
She came to me with a serpent's kiss. 
As the Eye of the Sun rose on her lips. 

Moonlight catches silver tears I cry. 
So we lay in a black embrace. 

And the Seed is sown in a holy place. 
And I watched, and I waited for the Dawn. 
 

The light of the Blind - you'll see. 
The venom that tears my spine. 

The Eyes of the Nile are opening - you'll see. 
 
Mezihra   

 
Bind all of us together. 

Ablaze with Hope and Free. 
No storm or heavy weather. 
Will rock the boat you'll see. 

The time has come to close your eyes. 
And still the wind and rain. 

For the one who will be King. 
Is the Watcher in the Ring. 

It is You. 
 
It is You. 

 
 

 
 
 

Rok vydání: 1983 

Album: PIECE OF MIND 
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OODDHHAALLEENNÍÍ  
  
Předehra   

 
Ó bože země a oltáře.  
Klaníme se, vyslyš náše volání.  

Naši pozemští vůdci klopýtají.  
Naši lidé jsou štváni a umírají.  

Zdi ze zlata nás pohřbívají.  
Rozdělují se meče pohrdání.  
Neber nám svůj hrom.  

Ale seber nám naši pýchu.     (G.K. Chesterton: Anglický zpěvník) 
 

Mezihra 
 

Jako dítě v černé propasti.  
Bez důvodu být na takovém místě.  
Zdi jsou chladné a duše křičí v bolesti.  

Snadný způsob pro slepé.  
Chytrý způsob pro blázny, kteří znají.  

Tajemství Oběšence - úsměv na jeho tváři.  
Světlo Slepého – uvidíš.  
Jed, který mi trhá páteř.  

Otvírají se Oči Nilu – uvidíš. 
 

Mezihra    
 
Přišla ke mně s hadím polibkem.  

Jako Oko Slunce se rozzářil na jejích rtech.  
Měsíční světlo zachytává mé stříbrné slzy.  

A tak ležíme v temném objetí.  
A sémě je zaseto na svatém místě.  
Díval jsem se, čekal jsem na úsvit. 

 
Světlo Slepého – uvidíš.  

Jed, který mi trhá páteř.  
Otvírají se Oči Nilu – uvidíš. 
 

Mezihra   
 

Spoutá nás všechny dohromady.  
V plamenech Naděje a Svobody.  
Žádná bouřka nebo špatné počasí.  

Rozhoupeme loďku, uvidíš.  
Přišel čas zavřít oči.  

A utišit vítr a déšť.  
Pro toho, kdo bude Král.  

Je to Pozorovatel v kruhu.  
Jsi to ty. 
 

Jsi to ty. 
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Text napsal: 
 

BRUCE DICKINSON 



RRUUNN  TTOO  TTHHEE  HHIILLLLSS 
  
Předehra 

 
White man came across the sea. 
Brought us pain and misery. 

Killed our tribes killed our creed. 
Took our game for his own need. 

 
We fought him hard we fought him well. 
Out on the plains we gave him hell. 

But many came to much for Cree. 
Oh will we ever be set free? 

 
Riding through dustclouds and barren wastes. 

Galloping hard on the plains. 
Chasing the redskins back to their holes. 
Fighting them at their own game. 

Murder for freedom the stab in the back. 
Women and children and cowards attack. 

 
Ref.:  Run to the hills - run for your lives. 
 Run to the hills - run for your lives. 

 
Soldier blue in the barren wastes. 

Hunting and killing their game. 
Raping the women and wasting the men. 
The only good Indians are tame. 

Selling them whiskey and taking their gold. 
Enslaving the young and destroying the old. 

 
Ref.:  Run to the hills - run for your lives. 
 Run to the hills - run for your lives. 

 
Mezihra   

 
Yee … eee … eee … eee … aaa …. aaa … aaa … aaa! 
 

Ref.:  I: Run to the hills - run for your lives. 

 Run to the hills - run for your lives. :I 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Rok vydání: 1982 

Album: THE NUMBER  

 OF THE BEAST 
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UUTTEEČČ  DDOO  KKOOPPCCŮŮ  
  
Předehra 

 
Přes moře k nám přišel bílý muž. 
Přinesl nám bídu a utrpení. 

Zabil naše kmeny, zabil naši víru. 
Udělal z nás to, co potřeboval. 

 
Bojovali jsme s ním tvrdě, bojovali jsme s ním dobře. 
Na pláních jsme mu připravili peklo. 

Ale přišlo jich hodně, pro kmen Cree (indiánský kmen) příliš mnoho. 
Budeme vůbec někdy svobodní? 

 
Jezdí přes mračna prachu a neúrodnou půdu. 

Těžko cválají pláněmi. 
Zahánějí indiány zpět do jeskyní. 
Bojují proti nim jejich vlastními zbraněmi. 

Vraždí pro svobodu a bodají do zad. 
Na ženy a děti zbabělci útočí. 

 
Ref.:  Uteč do kopců - zachraň si život. 
 Uteč do kopců - zachraň si život. 

 
Vojáci v modrém (modré kabáty = armáda Severu, kavalerie) na neúrodných pláních. 

Loví a zabíjejí zvěř. 
Znásilňují ženy a ničí muže. 
Jedině dobří indiáni jsou poslušní. 

Prodávají jim whisky a berou jim zlato. 
Zotročují mladé a ničí staré. 

 
Ref.:  Uteč do kopců - zachraň si život. 
 Uteč do kopců - zachraň si život. 

 
Mezihra   

 
Jéé … ééé … ééé … ééé … ááá …. ááá … ááá … ááá! 
 

Ref.:  I: Uteč do kopců - zachraň si život. 

 Uteč do kopců - zachraň si život. :I 
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Text napsal: 
 

STEVE HARRIS 



RRUUNNNNIINNGG  FFRREEEE 
  
Předehra  … O.K. 
 

Just sixteen, a pickup truck. 
Out of money, out of luck. 
I've got nowhere to call my own. 

Hit the gas, and here I go. 
 

Ref.: I'm running free - yeah, I'm running free. 
 I'm running free - yeah, Oh I'm running free. 

 
Spent the night in an L. A. jail. 
And listened to the sirens wail. 

They ain't got a thing on me. 
I'm running wild, I'm running free. 

 
Ref.: I'm running free - yeah, I'm running free. 
 I'm running free - yeah, Oh I'm running free. 

 
Mezihra 

 
Ref.: I'm running free - yeah, I'm running free. 
 I'm running free - yeah, Oh I'm running free. 

 
Mezihra 

 
Puller here at the Bottle Top. 
Whiskey, dancing, disco hop. 

Now all the boys are after me. 
And that's the way it's gonna be. 

 

Ref.: I: I'm running free - yeah, I'm running free. 

 I'm running free - yeah, Oh I'm running free. :I  3x 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Rok vydání: 1980 

Album: IRON MAIDEN 
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BBĚĚŽŽÍÍMM  ZZAA  SSVVOOBBOODDOOUU  
 
Předehra  … O.K. 

 
Je mi právě 16, stará dodávka.  
Bez prachů, bez štěstí.  

Nemám žádné místo, kterému bych říkal, že je mé vlastní.  
Beru benzín a odcházím. 

 
Ref.: Běžím za svobodou - jé, běžím za svobodou.  
 Běžím za svobodou - jé, oh, já běžím za svobodou. 

 
Strávil jsem noc ve vězení v L.A. 

A poslouchal jsem vytí sirén.  
Ale na mě nemají.  

Divočím, běžím za svobodou. 
 
Ref.: Běžím za svobodou - jé, běžím za svobodou.  

 Běžím za svobodou - jé, oh, já běžím za svobodou. 
 

Mezihra 
 
Ref.: Běžím za svobodou - jé, běžím za svobodou.  

 Běžím za svobodou - jé, oh, já běžím za svobodou. 
 

Mezihra 
 
Přimáčkl jsem ji na hrdlo flašky.  

Whiskey, tanec, disko skok.  
Všichni ti kluci jsou za mnou.  

A tak to má bejt. 
 

Ref.: I: Běžím za svobodou - jé, běžím za svobodou.  

 Běžím za svobodou - jé, oh, já běžím za svobodou. :I  3x 
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PAUL Di’ANNO 
STEVE HARRIS 



TTHHEE  CCLLAAIIRRVVOOYYAANNTT 
  
Předehra    
 

Feel the sweat break on my brow. 
Is it me or is it shadows that are. 
Dancing on the walls. 

Is this a dream or is it now. 
Is this a vision or normality I see. 

Before my eyes. 
 

Mezihra 
 
I wonder why I wonder how. 

That it seems the powers getting stronger. 
Every day. 

I feel a strength an inner fire. 
But I'm scared I won't be able to control it anymore. 
 

Mezihra 
 

Ref.: I: There's a time to live and a time to die. 

 When it's time to meet the maker. 
 There's a time to live but isn't it strange. 

 That as soon as you're born you're dying. :I 

 
Mezihra 

 
Just by looking through your eyes. 

He could see the future penetrating right. 
In through your mind. 
See the truth and see your lies. 

But for all his power couldn't foresee his own demise. 
 

Mezihra 
 

Ref.: I: There's a time to live and a time to die. 

 When it's time to meet the maker. 
 There's a time to live but isn't it strange. 

 That as soon as you're born you're dying. :I 

 
Dohra   … and reborn again? 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Rok vydání: 1988 

Album: SEVENTH SON OF 

 A SEVENTH SON 
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JJAASSNNOOVVIIDDEECC  
  
Předehra   

 
Cítím pot stékající po mém čele.  
Jsem to já, nebo to jsou stíny.  

Tancující na zdi.  
Je to sen, nebo je to teď. 

Je to vize, nebo skutečnost.  
Před mýma očima. 
 

Mezihra 
 

Divím se proč, divím se jak.  
Zdá se, že síla roste.  

Den ode dne.  
Cítím sílu a vnitřní oheň.  
Ale bojím se, že už to dále nebudu schopen ovládat. 

 
Mezihra 

 

Ref.: I: Je čas žít, a čas zemřít.  

 Když je čas potkat Stvořitele.  

 Je čas žít, ale není to divné.  

 Že jakmile se zrodíš, umíráš. :I 

 

Mezihra 
 

Pouhým pohledem tvýma očima.  
Může vidět budoucnost pronikající.  
Tvou myslí.  

Vidí pravdu, a vidí tvé lži.  
Ale přes všechnu svou sílu nemůže předvídat svou vlastní smrt. 

 
Mezihra 
 

Ref.: I: Je čas žít, a čas zemřít.  

 Když je čas potkat Stvořitele.  
 Je čas žít, ale není to divné.  

 Že jakmile se zrodíš, umíráš. :I 

 

Dohra   … a opět se znovuzrodíš?  
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Text napsal: 
 

STEVE HARRIS 



TTHHEE  LLOONNGGEESSTT  DDAAYY  
  
Předehra   
 

In the gloom the gathering storm abates. 
In the ships gimlet eyes await. 

The call to arms to hammer at the gates. 
To blow them wide throw evil to its fate. 
 

All summers long the drills to build the machine. 
To turn men from flesh and blood to steel. 
From paper soldiers to bodies on the beach. 

From summer sands to armageddon's reach. 
 

Overlord, your master not your god. 

The enemy coast dawning grey with scud. 
These wretched souls puking, shaking fear. 

To take a bullet for those who sent them here. 
 

The world's alight, the cliffs erupt in flame. 

No escape, remorseless shrapnel rains. 
Drowning men no chance for a warrior's fate. 
A choking death enter hell's gate. 
 

Ref.: Sliding we go, only fear on our side. 
 To the edge of the wire. 

 And we rush with the tide. 
 Oh the water is red. 

 With the blood of the dead. 
 But I'm still alive, pray to God I survive. 
 

 I: How long on this longest day. 

 'Til we finally make it through. 
 How long on this longest day. 

 'Til we finally make it through. :I 
 

The rising dead, faces bloated torn. 
They are relieved, the living wait their turn. 

Your number's up, the bullet's got your name. 
You still go on, to hell and back again. 
 

Valhalla waits, valkyries rise and fall. 
The warrior tombs, lie open for us all. 

A ghostly hand reaches through the veil. 
Blood and sand, we will prevail. 
 

Ref.: Sliding we go, only fear on our side … 
  

 I: How long on this longest day … :I 
 

Mezihra 
 

Ref.: I: How long on this longest day. 

 'Til we finally make it through. 

 How long on this longest day. 

 'Til we finally make it through. :I 
 

Dohra 

Rok vydání: 2006 

Album: A MATTER OF  

 LIFE AND DEATH 
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NNEEJJDDEELLŠŠÍÍ  DDEENN  
  
Předehra   
 

V šeru nasbíraná bouře slábne. 
Na lodích pronikavé oči čekají. 

Volání do zbraní, beranidla na brány. 
Udeřit jejich širokým hodem zla do svého osudu. 
 

Všechny roky dlouho vrtali, aby postavili stroj. 
Změnit lidi z masa a krve na ocel. 
Od papírových vojáků k tělům na pláži. 

Z letních písků dosáhnout k pohromě. 
 

Suverén, tvůj mistr ne tvůj Bůh. 

Nepřátelské pobřeží svítá s poryvy. 
Tyto mizerné duše se vracejí, třesou se strachy. 

Vezmi náboj pro toho, kdo je sem poslal. 
 

Svět je osvětlen, útesy vybuchují v plamenech. 

Není úniku, bez výčitek prší šrapnely. 
Utopení muži, žádná šance pro osud bojovníků. 
Škrtící smrt otevírá brány pekla. 
 

Ref.: Klouzavě jdeme, pouze strach je na naší straně. 
 Na okraj drátu. 

 A spěcháme se s přílivem. 
 Och, voda je rudá. 

 Od krve mrtvých. 
 Ale já jsem stále naživu, modlím se k Bohu za přežití. 
 

 I: Jak dlouho v tento nejdelší den. 

 Než to dokončíme. 
 Jak dlouho v tento nejdelší den. 

 Než to dokončíme. :I 
 

Vstávání mrtvých, oteklé roztrhané tváře. 
Jsou osvobozeny, žijící čekají, než na ně přijde řada. 

Tvé číslo je vytaženo, kulka má tvé jméno. 
Ty pořád pokračuješ do pekla a zpět zase. 
 

Valhalla čeká, Valkýry stoupají a klesají. 
Hrobky bojovníků leží otevřené pro nás všechny. 

Přízračná ruka sahá skrz závoj. 
Krev a písek, my zvítězíme. 
 

Ref.: Klouzavě jdeme, pouze strach je na naší straně … 
  

 I: Jak dlouho v tento nejdelší den … :I 
 

Mezihra 
 

Ref.: I: Jak dlouho v tento nejdelší den. 

 Než to dokončíme. 

 Jak dlouho v tento nejdelší den. 

 Než to dokončíme. :I 
 

Dohra 
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Text napsali: 
 

ADRIAN SMITH 

STEVE HARRIS 

BRUCE DICKINSON 

 



TTHHEE  NNUUMMBBEERR  OOFF  TTHHEE  BBEEAASSTT  
 
Woe to you, Oh Earth and Sea. 
For the Devil sends the beast with wrath. 

Because he knows the time is short ... 
Let him who hath understanding reckon the number of the beast. 

For it is a human number. 
Its number is Six hundred and sixty six. 
 

 
I left alone my mind was blank. 

I needed time to think to get the memories from my mind. 
 
What did I see can I believe that what I saw. 

That night was real and not just fantasy. 
 

Just what I saw in my old dreams were they. 
Reflections of my warped mind staring back at me. 
 

’Cos in my dreams it's always there the evil face that twists my mind. 
And brings me to despair. 

 
The night was black was no use holding back. 

’Cos I just had to see was someone watching me. 
In the mist dark figures move and twist. 
Was this all for real or some kind of hell. 

666 the number of the beast. 
Hell and fire was spawned to be released. 

 
Torches blazed and sacred chants were praised. 
As they start to cry hands held to the sky. 

In the night the fires burning bright. 
The ritual has begun Satan's work is done. 

666 the number of the beast. 
Sacrifice is going on tonight. 
 

Mezihra 
 

This can't go on I must inform the law. 
Can this still be real or some crazy dream. 
But I feel drawn towards the evil chanting hordes. 

They seem to mesmerise me ... can't avoid their eyes. 
666 the number of the beast. 

666 the one for you and me. 
 
I'm coming back I will return. 

And I'll possess your body and I'll make you burn. 
I have the fire I have the force. 

I have the power to make my evil take it's course. 
 
Dohra 
 

Rok vydání: 1982 

Album: THE NUMBER  

 OF THE BEAST 
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ČČÍÍSSLLOO  BBEESSTTIIEE  
  
Běda vám, ó země a moře.  
Pro ďábla posílá bestii s hněvem. 

Protože on ví, že čas se krátí.  
Nech toho, který pochopil, jak se počítá číslo bestie.  

Pro něj je to lidské číslo.  
To číslo je 666. 
 

 
Zůstal jsem sám a moje mysl byla prázdná.  

Potřeboval jsem čas na to, abych si mohl projít své vzpomínky.  
 
Tomu co jsem viděl, mohu věřit.  

Noc byla opravdová a né pouhou fantazií.  
 

Právě to, co jsem vídal ve svých starých snech.  
Byli to ony stíny mé pokřivené mysli, zírajíc zpět na mě.  
 

Protože v mých snech je vždycky zlá tvář, která překrucuje mé názory.  
A přivádí mě k zoufalství.  

 
Noc byla černá a bylo zbytečné se bránit. 

Protože jsem musel vidět to, že mě někdo sledoval.  
Ve víření a kroucení rozplizlých tmavých čísel.  
Bylo vše reálné, nebo to bylo jakýmsi druhem pekla.  

666, to je číslo děsu.  
Peklo s ohněm se vylíhlo, aby bylo osvobozeno.  

 
Pochodně plály a svaté nápěvy byly odříkány.  
Když začaly plakat, ruce zdvižené k obloze.  

Do noci hořely jasné ohně.  
Rituál začal, Satanovo dílo bylo dokonáno.  

666, to je číslo děsu.  
Oběť je chystána pro tuto noc. 
 

Mezihra 
 

Takhle to nemůže jít dál, musím informovat zákon.  
Může to být zrovna tak pravda, jako nějaký potrhlý sen.  
Ale cítím, že jsem přitahován zlými zpívajícími hordami.  

Vypadá to, že mě očarovaly, nemohu se vyhnout jejich očím.  
666, to je číslo děsu.  

666, to je číslo pro tebe a pro mě.  
 
Vrátím se zpátky.  

A stanu se vlastníkem tvého těla a způsobím, že budeš hořet.  
Mám oheň, mám sílu.  

Mám moc způsobit, aby se mé zlo dalo do pohybu. 
 
Dohra 
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Text napsal: 
 

STEVE HARRIS 



TTHHEE  TTRROOOOPPEERR 
  
Předehra   
 

You'll take my life but I'll take yours too. 
You'll fire your musket but I'll run you through. 
So when you're waiting for the next attack. 

You'd better stand there's no turning back. 
 

The Bugle sounds and the charge begins. 
But on this battlefield no one wins. 

The smell of acrid smoke and horses breath. 
As I plunge on into certain death. 
 

Óóóóóóó … Óóóóóóó 
 

Mezihra 
 
The horse he sweats with fear we break to run. 

The mighty roar of the Russian guns. 
And as we race towards the human wall. 

The screams of pain as my comrades fall. 
 
We hurdle bodies that lay on the ground. 

And the Russians fire another round. 
We get so near yet so far away. 

We won't live to fight another day. 
 
Óóóóóóó … Óóóóóóó 

 
Mezihra   

 
We get so close near enough to fight. 
When a Russian gets me in his sights. 

He pulls the trigger and I feel the blow. 
A burst of rounds take my horse below. 

 
And as I lay there gazing at the sky. 
My body's numb and my throat is dry. 

And as I lay forgotten and alone. 
Without a tear I draw my parting groan. 

 
Óóóóóóó … Óóóóóóó 
 

Dohra 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Rok vydání: 1983 
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VVOOJJÁÁKK  
  
Předehra   

 
Vezmeš mi život, a já vezmu tvůj.  
Vypálíš z muškety, ale já tě probodnu.  

Takže jestli čekáš na další útok.  
Měl by ses vzmužit, není cesty zpět. 

 
Zazní polnice a řežba začíná.  
Ale na tomhle bitevním poli nikdo nevyhrává.  

Pach štiplavého kouře a koňského dechu.  
Jak se vrhnu do náruče jisté smrti. 

 
Óóóóóóó … Óóóóóóó 

 
Mezihra 
 

Kůň se potí a strachem se rozbíháme.  
Ruská děla mocně hřmějí.  

A jak se ženem proti lidské zdi.  
Výkřiky bolesti jak mí druzi padají.  
 

Skáčeme přes překážky tvořené těly.  
A Rusové pálí další salvu. 

Už jsme tak blízko a prace tak daleko.  
Nebudem žít, abychom bojovali znovu. 
 

Óóóóóóó … Óóóóóóó 
 

Mezihra   
 
Dostali jsme se dost blízko k boji. 

Když si mě Rus vzal na mušku. 
Zmáčkl spoušť a já cítím tu ránu  

Dávka střel sráží mého koně dolů. 
 
A jak tu ležím a zírám na oblohu.  

Necítím tělo a mám vyschlo v krku.  
A jak ležím zapomenutý a osamělý.  

Bez slzy tu naposledy vydechnu. 
 
Óóóóóóó … Óóóóóóó 

 
Dohra 
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Text napsal: 
 

STEVE HARRIS 



WWAASSTTEEDD  YYEEAARRSS 
  
Předehra   
 

From the coast of gold, across the seven seas. 
I'm travellin' on, far and wide. 
But now it seems, I'm just a stranger to myself. 

And all the things I sometimes do, it isn't me but someone else. 
 

I close my eyes, and think of home. 
Another city goes by in the night. 

Ain't it funny how it is, you never miss it 'til its gone away. 
And my heart is lying there and will be 'til my dying day. 
 

Ref.: So understand. 
 Don't waste your time always searching. 

 For those wasted years. 
 Face up … make your stand. 
 And realise you're living in the golden years. 

 
Too much time on my hands, I got you on my mind. 

Can't ease this pain, so easily. 
When you can't find the words to say it's hard to make it through another day. 
And it just makes me wanna cry and throw my hands up to the sky. 

 
Ref.: So understand. 

 Don't waste your time always searching. 
 For those wasted years. 
 Face up … make your stand. 

 And realise you're living in the golden years. 
 

Mezihra   
 

Ref.: I: So understand. 

 Don't waste your time always searching. 
 For those wasted years. 

 Face up … make your stand. 

 And realise you're living in the golden years. :I 

 

Dohra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok vydání: 1986 

Album: SOMEWHERE IN TIME 
 

 

40 
 
 

5:07 



PPRROOMMAARRNNĚĚNNÁÁ  LLÉÉTTAA  
  
Předehra   

 
Ze zlatého pobřeží, přes sedm moří.  
Plavím se, široko daleko.  

Ale teď se zdá, že jsem se sám sobě odcizil.  
A všechny ty věci, které někdy dělám, to nejsem já, ale někdo jiný.  

 
Zavírám oči a myslím na domov.  
V noci míjíme další město.  

Není to taková sranda, jak to vypadá, nezjistíš, žes o to přišel, dokud to není pryč. 
A má srdce tu leží a bude až do dne mé smrti. 

 
Ref.: Tak rozuměj.  

 Neplýtvej čas pátráním. 
 Po těch promarněných letech.  
 Postav se … k tomu čelem  

 A uvědom si, že žiješ ve zlatých časech. 
 

Příliš mnoho času, myslím na tebe.  
Nemohu utišit tu bolest, tak snadno.  
Když nemůžeš najít slova, kterými bys to vyjádřil, je těžké tím projít znovu.  

Chce se mi z toho brečet a pozvednout ruce k nebi. 
 

Ref.: Tak rozuměj.  
 Neplýtvej čas pátráním. 
 Po těch promarněných letech.  

 Postav se … k tomu čelem  
 A uvědom si, že žiješ ve zlatých časech. 

 
Mezihra   
 

Ref.: I: Tak rozuměj.  

 Neplýtvej čas pátráním. 
 Po těch promarněných letech.  

 Postav se … k tomu čelem  

 A uvědom si, že žiješ ve zlatých časech. :I 

 
Dohra 
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Text napsal: 
 

ADRIAN SMITH 



WWAASSTTIINNGG  LLOOVVEE 
  
Předehra   
 

Maybe one day I'll be an honest man. 
Up till now I'm doing the best I can. 
Long roads, long days, of sunrise, to sunset. 

Sunrise to sunset. 
 

Dream on brother, while you can. 
Dream on sister, I hope you find the one. 

All of our lives, covered up quickly. 
By the tides of time. 
 

Ref.: Spend your days full of emptyness. 
 Spend your years full of loneliness. 

 Wasting love, in a desperate caress. 
 Rolling shadows of nights. 
 

Mezihra 
 

Dream on brother, while you can. 
Dream on sister, I hope you find the one. 
All of our lives, covered up quickly. 

By the tides of time. 
 

Sands are flowing and the lines are in your hand. 
In your eyes I see the hunger, and the desperate cry that tears the night. 
 

Ref.: Spend your days full of emptyness. 
 Spend your years full of loneliness. 

 Wasting love, in a desperate caress. 
 Rolling shadows of nights. 
 

Mezihra   
 

Ref.: I: Spend your days full of emptyness. 

 Spend your years full of loneliness. 
 Wasting love, in a desperate caress. 

 Rolling shadows of nights. :I 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Rok vydání: 1992 

Album: FEAR OF THE DARK 
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PPRROOMMAARRNNĚĚNNÁÁ  LLÁÁSSKKAA 

 
Předehra   

 
Možná jednoho dne budu čestný muž.  
Doteď jsem dělal to nejlepší, co jsem mohl.  

Dlouhé silnice, dlouhé dny, od svítání do soumraku.  
Od svítání do soumraku.  

 
Sni o bratru, dokud můžeš.  
Sni o sestře, doufám, že najdeš tu jedinou.  

Všechny naše životy, rychle přikryté.  
Přílivem času. 

 
Ref.: Prožíváš dny plné prázdnoty.  

 Prožíváš roky plné osamělosti.  
 Marníš láskou v zoufalém pohlazení.  
 Kymácející se stíny noci. 

 
Mezihra 

 
Sni o bratru, dokud můžeš.  
Sni o sestře, doufám, že najdeš tu jedinou.  

Všechny naše životy, rychle přikryté. 
Přílivem času.  

 
Čas plyne a osud je ve tvých rukou.  
V tvých očích vidím touhu a zoufalý pláč ozývající se nocí. 

 
Ref.: Prožíváš dny plné prázdnoty.  

 Prožíváš roky plné osamělosti.  
 Marníš láskou v zoufalém pohlazení.  
 Kymácející se stíny noci. 

 
Mezihra   

 

Ref.: I: Prožíváš dny plné prázdnoty.  

 Prožíváš roky plné osamělosti.  

 Marníš láskou v zoufalém pohlazení.  

 Kymácející se stíny noci. :I 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Text napsali: 
 

BRUCE DICKINSON 
JANICK GERS 
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