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Princess Ja Myung (2009)
Despre film s-a mai scris. As mai adauga doar ca actiunea serialului se petrece cu mai bine de
2000 de ani in urma. Daca ati vazut serialele Jumog si The The Kingdom of the wind, aceasta
este practic continuarea. Este povestea printului Hodong, fiul lui Muhyul (stranepotul lui
Jumong). Este o frumoasa poveste de dragoste, dar trista.
Pe mine m-a fermecat si coloana sonora: "Baek Ji Young - Love Is Not A Crime"
1. "Nu poti", chiar daca se spune "Nu poti"
Nu-l pot ajuta, ma uit la fata lui, din nou
Chiar daca inima mea este rupta de lacrimile mele
Nu-mi pot intoarce capul
Inima mea il vrea de atat timp.
R: Este iubirea un pacat? Este acest sentiment imoral?
Chiar daca ei spun ca este gresit, voi accepta pedeapsa
Numai daca pot sa-l am.
Pieptul meu este amortit si inima mea simte ca explodeaza
Chiar daca el ma uraste si spune ca ma va rani cu cuvinte aspre
Nu pot decât sa-l iubesc
Chiar daca am devenit un pacatos.
2. Chiar daca îmi petrec ziua plângând, nu ma pot opri
Inima mea pastreaza dorul de el
Acest sentiment am încercat asa de greu sa-l ascund, dar nu pot
Asta ma supara
Inima imi spune ca nu pot trai fara el.
R: Este iubirea un pacat? Este acest sentiment imoral?
Chiar daca ei spun ca este gresit, voi accepta pedeapsa
Numai daca pot sa-l am.
Pieptul meu este amortit si inima mea simte ca explodeaza
Chiar daca el ma uraste si spune ca ma va rani cu cuvinte aspre
Nu pot decât sa-l iubesc
Chiar daca am devenit un pacatos.
3. Daca intr-o zi am putut sa-l tin timid, doar o singura data
Si sa pot sa-l iubesc
Chiar daca inima mea se transforma în neagra cenusa
Voi astepta, voi astepta
Daca el va veni la mine, doar o singura data
Eu voi deveni un pacatos.
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