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ཞིམ་པོ་མེད་ང་ཆང་ཡིན་ཆོག་པས་ཆང་ཞིག་འང་བཞིན་ཡོད།
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Come on, 鼓起你的勇气  
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ཁོ་རེ་དང་མོ་རེ།

把所有 Trouble 
ས་འོག་ལ་ས་ཤོག ་ལ་གགས་ཤོག
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ANU by ANU Ranglug
It may not be sweet but it’s a wine that I am drinking
It may not be melodious but it’s a song that I am singing
Whatever, burying all the grumblings under the ground
Like before, like myself
I am going on my path

Unhappily I am roaming over foreign lands since I have no power
Though my eyes are wet I am faking a smile on my faceThough my eyes are wet I am faking a smile on my face
Whatever, burying every memory in my heart
Like before, like a dream
I am walking for the sake of a dream

Now we are left with not much time
Now it’s time to go, it’s time for us to leave
All the friends and lovers, boys and girls
Do not go too far on the roadDo not go too far on the road
Your dream is still way too long
However strong the hope is, don’t let it go

Come on, summon up your courage
Brothers and sisters, swindlers and cheaters
Lies and empty talk diffuse like bubbles on water
Ones who can carry out practice stretching like drops of liquid gold
You and them, Arey Pherey AreyYou and them, Arey Pherey Arey
He and she, take all your trouble
Bury it under the ground, dump it into the water
Scatter it into the wind, burn it in the fire
Please, please
Now if we remain like this making fools of ourselves
Sons fooling their fathers, then this is really auspicious…

(It may not be sweet but it’s a wine that I am drinking(It may not be sweet but it’s a wine that I am drinking
It may not be melodious but it’s a song that I am singing
Unhappily I am roaming over foreign lands since I have no power
Though my eyes are wet I am faking a smile on my face) x2

Whatever, burying every memory in my heart
Like before, like a dream,
I am walking for the sake of a dream
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