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AAMMAARRAANNTTHH 

  
Předehra 
 

Baptised with a perfect name. 
The doubting one by heart. 
Alone without himself. 

 
War between him and the day. 

Need some one to blame. 
In the end, little he can do alone. 
 

Ref.: You believe but what you see. 
 You receive but what you give. 

 
 Caress the one, the Never-Fading. 

 Rain in your heart - the tears of snow-white sorrow. 
 Caress the one, the hiding amaranth. 
 In a land of the daybreak. 

 
Apart from the wandering pack. 

In this brief flight of time we reach. 
For the ones, whoever dare. 
 

Ref.: You believe but what you see. 
 You receive but what you give. 

 

 I: Caress the one, the Never-Fading. 

 Rain in your heart - the tears of snow-white sorrow. 

 Caress the one, the hiding amaranth. 

 In a land of the daybreak. :I 

 

Mezihra 
 

Reaching, searching for something untouched. 
Hearing voices of the Never-Fading calling. 
 

Calling … 
Calling … 

 

Ref.: I: Caress the one, the Never-Fading. 

 Rain in your heart - the tears of snow-white sorrow. 

 Caress the one, the hiding amaranth. 

 In a land of the daybreak. :I   

 Daybreak. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Rok vydání: 2007 

Album: DARK PASSION PLAY  
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AAMMAARRAANNTTHH 

  
Předehra 
 

Pokřtěn perfektním jménem. 
Pochybující svým srdcem. 
Osamělostí sám bez sebe. 

 
Válka mezi ním a dnem. 

Potřebuje na někoho hodit vinu. 
Nakonec toho sám zvládne málo. 
 

Ref.: Věříš, ale co vidíš. 
 Dostáváš, ale co dáváš. 

 
 Obejmi jej, ten nevadnoucí. 

 Déšť ve tvém srdci – slzy sněhobílého smutku. 
 Obejmi jej, toho skrývajícího se laskavce. 
 V zemi úsvitu. 

 
Stranou od putující smečky. 

V tomhle rychlém letu času saháme. 
Po těch, co se odváží. 
 

Ref.: Věříš, ale co vidíš. 
 Dostáváš, ale co dáváš. 

 

 I: Obejmi jej, ten nevadnoucí. 

 Déšť ve tvém srdci – slzy sněhobílého smutku. 

 Obejmi jej, toho skrývajícího se laskavce. 

 V zemi úsvitu. :I 

 

Mezihra 
 

Zdolávání, hledání něčeho nedotčeného. 
Slyší hlasy nevadnoucího volání. 
 

Volání … 
Volání … 

 

Ref.: I: Obejmi jej, ten nevadnoucí. 

 Déšť ve tvém srdci – slzy sněhobílého smutku. 

 Obejmi jej, toho skrývajícího se laskavce. 

 V zemi úsvitu. :I 

 Úsvitu. 

 
 

 
 

 

  

  

 Text napsal: 
 

TUOMAS HOLOPAINEN 
 

 



BBLLEESSSS  TTHHEE  CCHHIILLDD 

  
Předehra   
 

"I was born amidst the purple waterfalls.  
I was weak, yet not unblessed.  
Dead to the world. Alive for the journey.  

One night I dreamt a white rose withering.  
a newborn drowning a lifetime loneliness.  

I dreamt all my future. Relived my past.  
And witnessed the beauty of the beast." 
 

Mezihra 
 

Where have all the feelings gone?  
Why has all the laughter ceased?  

 
Ref.: Why am I loved only when I'm gone?  
 Gone back in time to bless the child.  

 Think of me long enough to make a memory.  
 Come bless the child one more time.  

 
Mezihra 
 

How can I ever feel again?  
Given the chance would I return?  

 
Ref.: Why am I loved only when I'm gone …  
  

Mezihra 
 

I've never felt so alone in my life.  
As I drank from a cup which was counting my time.  
There's a poison drop in this cup of Man.  

To drink it is to follow the left hand path.  
 

Mezihra 
 
Ref.: Why am I loved only when I'm gone?  

 Gone back in time to bless the child.  

 I: Think of me long enough to make a memory.  

 Come bless the child one more time. :I  

 
Mezihra 

 
"Where have all the feelings gone?  
Why is the deadliest sin - to love as I loved you?  

Now unblessed, homesick in time.  
Soon to be freed from care, from human pain.  

My tale is the most bitter truth: Time pays us but with earth, dust, and a dark, silent grave.  
Remember, my child: Without innocence the cross is only iron.  
Hope is only an illusion. 

And ocean Soul's nothing but a name …  
 

The Child bless thee & keep thee forever." 

Rok vydání: 2002 

Album: CENTURY CHILD  
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PPOOŽŽEEHHNNAATT  DDÍÍTTĚĚTTII 

  
Předehra   
 

"Narodil jsem se mezi purpurovými vodopády. 
Byl jsem slabý, dosud nepožehnaný. 
Mrtvý pro svět. Živý pro cestu. 

Jedné noci jsem snil o vadnoucí bílé růži. 
novorozeněti tonoucím v celoživotní osamělosti. 

Snil jsem celou svou budoucnost. Znovu jsem prožil svou minulost. 
A byl svědkem krásy bestie." 
 

Mezihra 
 

Kam zmizely všechny city? 
Proč ustal všechen ten smích? 

 
Ref.: Proč jsem milován pouze když jsem pryč? 
 Zpět v čase abych požehnal dítěti. 

 Přemýšlej o mně dost dlouho, aby sis mě zapamatoval. 
 Přijd ještě jednou požehnat dítěti. 

 
Mezihra 
 

Jak můžu někdy znovu cítit? 
Dostanu šanci na návrat? 

 
Ref.: Proč jsem milován pouze když jsem pryč … 
  

Mezihra 
 

Ještě nikdy jsem se ve svém životě necítil tak osamělý. 
Jako když jsem se napil z poháru, který počítal můj čas. 
V tom poháru Člověka je kapka jedu. 

Napít se z něj znamená dát se cestou levé ruky. 
 

Mezihra 
 
Ref.: Proč jsem milován pouze když jsem pryč? 

 Zpět v čase abych požehnal dítěti. 

 I: Přemýšlej o mně dost dlouho, aby sis mě zapamatoval. 

 Přijd ještě jednou požehnat dítěti. :I 

 
Mezihra 

 
"Kam zmizely všechny city? 
Proč je nejsmrtelnějším hříchem milovat tak, jak jsem miloval tebe? 

Teď nepožehnaný, v čase teskním po domově. 
Bzy budu osvobozen od péče, od lidské bolesti. 

Můj příběh je nejtrpčí pravda: Čas nám sice platí, ale zemí a prachem a temným tichým hrobem. 
Pamatuj, mé dítě: Bez nevinnosti je kříž pouhým železem. 
Naděje je pouhá iluze 

A Duše Oceánu není nic než jméno … 
 

Dítě ti požehná a bude tě střežit navěky." 

 Text napsal: 
 

TUOMAS HOLOPAINEN 
 

 



CCOOMMEE  CCOOVVEERR  MMEE 

  
Předehra   
 

Come wet a widow's eye.  
Cover the night with your love.  
Dry the rain from my beaten face.  

Drink the wine the red sweet taste of mine.  
 

Mezihra 
 
Ref.: Come cover me with you.  

 For the thrill.  
 Till you will take me in.  

 Come comfort me in you.  
 Young love must.  

 Live twice only for us.  
 
Mezihra 

 
For me.  

For you.  
Time devours passion's beauty.  
With me.  

With you.  
In war for the love of you.  

 
For me.  
For you.  

Time devours passion's beauty.  
With me.  

With you.  
Tonight any dream will do.  
 

Not a world but your fine grace.  
Seduction in sleepwalker's land.  

November dressed in May on your face.  
Holding us now the lovecropper's hand.  
 

Mezihra 
 

Come cover me with you.  
Come cover, come cover me now. 
 

Ref.: Come cover me with you.  
 For the thrill.  

 Till you will take me in.  
 Come comfort me in you.  
 Young love must.  

 Live twice only for us.  
 

Come cover me with you.  
Come cover, come cover me now. 

 
 
 

Rok vydání: 2000 

Album: WISHMASTER  
 

 

4:34 



PPŘŘIIJJĎĎ  AA  ZZAAKKRRYYJJ  MMĚĚ 

  
Předehra   
 

Přijď zvlhčit oči vdoviny. 
Zakryj noc svou láskou. 
Vysuš déšť z mé tváře vyčerpané. 

Napij se a vychutnej mou chuť, vínově červenou. 
 

Mezihra 
 
Ref.: Přijď a zakryj mě sebou. 

 Pro vzrušení. 
 Dokud mě nevezmeš dovnitř. 

 Přijď a utěš mě v sobě. 
 Mladá láska. 

 Musí po dvakráte pro nás žít.  
 
Mezihra 

 
Pro mě. 

Pro tebe. 
Čas požírá krásu vášně. 
Se mnou. 

S tebou. 
Ve válce o lásku tvou. 

 
Pro mě. 
Pro tebe. 

Čas požírá krásu vášně. 
Se mnou. 

S tebou. 
Dnes vystačí jakýkoli sen. 
 

To ne svět, ale tvůj půvab jemný. 
Pokušení v zemích náměsíčníka. 

Listopad oděný v Máj na tvé tváři. 
Teď nás drží ruka Amorova. 
 

Mezihra 
 

Přijď a zakryj mě sebou. 
Přijď a zakryj mě, přijď a zakryj mě  teď. 
 

Ref.: Přijď a zakryj mě sebou. 
 Pro vzrušení. 

 Dokud mě nevezmeš dovnitř. 
 Přijď a utěš mě v sobě. 
 Mladá láska. 

 Musí po dvakráte pro nás žít.  
 

Přijď a zakryj mě sebou. 
Přijď a zakryj mě, přijď a zakryj mě  teď. 

 
 
 

 Text napsali: 
 

TUOMAS HOLOPAINEN 

EMPPU VUORINEN 
 

 



DDEEEEPP  SSIILLEENNTT  CCOOMMPPLLEETTEE 

  
Předehra   
 

In your creation heaven did decree.  
That in your arms sweet death should dwell.  
 

Deep Silent Complete.  
Black velvet sea.  

The sirens are calling for me.  
 
Mezihra 

 
Saved my soul thinking "This song's a lie". 

Sand on the shore is so dry.  
 

Deep Silent Complete.  
Black velvet sea.  
Brave day sinking in endless night.  

 
Mezihra 

 
The age will say "This poet lies". 
Heaven never touched earthly face.  

The age will say "This night was ours". 
Blessed with the Deep.  

The Silent the Complete. 
 
Dohra 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Rok vydání: 2000 
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ÚÚPPLLNNÉÉ  HHLLUUBBOOKKÉÉ  TTIICCHHOO 

  
Předehra   
 

Ve své nebeské tvorbě jsi udělal rozhodnutí. 
že ve tvé náručí, smrt sladká bude. 
 

Naprosté hluboké ticho. 
Černě sametové moře. 

Sirény volají mě.  
 
Mezihra 

 
Zachránila jsem duši svou myslíce si "Ta píseň lže". 

Písek na pláži tak suchý je. 
 

Naprosté hluboké ticho. 
Černě sametové moře. 
Den odvážný v nekonečné noci.  

 
Mezihra 

 
Věk řekne "Ten básník lže". 
Nebesa se nikdy nedotkly mé pozemské tváře. 

Věk řekne "Tato noc byla naše". 
Hlubinou požehnáno. 

Naprosté hluboké ticho. 
 
Dohra 

 
 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Text napsal: 
 

TUOMAS HOLOPAINEN 

 

 



EEVVAA 

  
Předehra   
 

Six thirty winter morn. 
Snow keeps falling, silent dawn. 
A rose by any other name. 

Eva leaves her Swanbrook home. 
A kindest heart which always made. 

Me ashamed of my own. 
She walks alone but not without her name. 
 

Ref.: Eva flies away. 
 Dreams the world far away. 

 In this cruel children's game. 
 There's no friend to call her name. 

 Eva sails away. 
 Dreams the world far away. 
 The Good in her will be my sunflower field. 

 
Mocked by man to depths of shame. 

Little girl with life ahead. 
For a memory of one kind word. 
She would stay among the beasts. 

Time for one more daring dream. 
Before her escape, edenbeam. 

We kill with her own loving heart. 
 
Ref.: Eva flies away. 

 Dreams the world far away. 
 In this cruel children's game. 

 There's no friend to call her name. 
 Eva sails away. 
 Dreams the world far away. 

 The Good in her will be my sunflower field. 
 

Mezihra 
 
Ref.: Eva flies away. 

 Dreams the world far away. 
 In this cruel children's game. 

 There's no friend to call her name. 
 Eva sails away. 
 Dreams the world far away. 

 The Good in her will be my sunflower field. 
 

Dohra 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Rok vydání: 2007 

Album: DARK PASSION PLAY  
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EEVVAA 

  
Předehra   
 

6:30 zimního rána. 
Sníh nepřestává padat, bezhlučně dolů. 
Růže zvaná nějakým jiným jménem. 

Eva opouští její domovskou Labutí řeku. 
Nejlaskavější srdce vždy způsobí. 

Že se stydím za sebe sama. 
Jde sama ale ne bez svého jména. 
 

Ref.: Eva letí pryč. 
 Snít o světě daleko odsud. 

 V této kruté dětské hře. 
 Není žádný přítel aby zavolal její jméno. 

 Eva odplouvá pryč. 
 Snít o dalekém světě. 
 To dobré v ní bude mé slunečnicové pole. 

 
Podvedená mužem do hloubi zahanbení. 

Mladá dívka se životem před sebou. 
Pro vzpomínku jednoho druhu slova. 
Bude stát mezi bestiemi. 

Čas na další smělý sen. 
Před jejím únikem, paprsek z ráje. 

Zabili jsme s jejím milujícím srdcem. 
 
Ref.: Eva letí pryč. 

 Snít o světě daleko odsud. 
 V této kruté dětské hře. 

 Není žádný přítel aby zavolal její jméno. 
 Eva odplouvá pryč. 
 Snít o dalekém světě. 

 To dobré v ní bude mé slunečnicové pole. 
 

Mezihra 
 
Ref.: Eva letí pryč. 

 Snít o světě daleko odsud. 
 V této kruté dětské hře. 

 Není žádný přítel aby zavolal její jméno. 
 Eva odplouvá pryč. 
 Snít o dalekém světě. 

 To dobré v ní bude mé slunečnicové pole. 
 

Dohra 
 
 

 
 

 

  
 

 Text napsal: 
 

TUOMAS HOLOPAINEN 
 

 



EEVVEERR  DDRREEAAMM 

  
Ever felt away with me.  
Just once that all I need.  

Entwined in finding you one day.  
 
Ever felt away without me.  

My love, it lies so deep.  
Ever dream of me.  

 
Mezihra 
 

Would you do it with me.  
Heal the scars and change the stars.  

Would you do it for me.  
Turn loose the heaven within.  

 
I'd take you away.  
Cast away on a lonely day.  

Bosom for a teary cheek.  
My song can but borrow your grace.  

 
Ref.: Ever felt away with me. 
 Just once that all I need. 

 Entwined in finding you one day. 
 

 Ever felt away without me. 
 My love, it lies so deep. 
 Ever dream of me … Dream of me. 

 
Come out, come out wherever you are.  

So lost in your sea.  
Give in, give in for my touch.  
For my taste for my lust.  

 
Ref.: Ever felt away with me. 

 Just once that all I need. 
 Entwined in finding you one day. 
 

 Ever felt away without me. 
 My love, it lies so deep. 

 Ever dream of me. 
 
Your beauty cascaded on me.  

In this white night fantasy … Dream of me. 
 

Ref.: I: Ever felt away with me. 

 Just once that all I need. 
 Entwined in finding you one day. 

 
 Ever felt away without me. 

 My love, it lies so deep. 

 Ever dream of me. :I 

 

 

Rok vydání: 2002 

Album: CENTURY CHILD  
 

 

4:42 



KKAAŽŽDDÝÝ  SSEENN 

  
Když jsi se mnou daleko. 
Právě teď to všechno potřebuji. 

Propletené s nalezením tebe jeden den. 
 
Když jsi beze mne daleko. 

Má lásko, leží tak hluboko. 
Každý sen o mně. 

 
Mezihra 
 

Chtěl bys se mnou. 
Léčit jizvy a měnit hvězdy. 

Udělal bys to pro mne. 
Zase přišel do nebe. 

 
Vzala bych tě pryč. 
Odvrhnu pryč osamělý den. 

Prsa pro uslzenou tvář. 
Ale písní si nemohu půjčit tvou přízeň. 

 
Ref.: Když jsi se mnou daleko. 
 Právě teď to všechno potřebuji. 

 Propletené s nalezením tebe jeden den. 
 

 Když jsi beze mne daleko. 
 Má lásko, leží tak hluboko. 
 Každý sen o mně. 

 
Vyjdi, vyjdi, kdekoli jsi. 

Tak ztracena ve svém moři. 
Poddej se mému dotyku. 
Pro moji chuť a touhu. 

 
Ref.: Když jsi se mnou daleko. 

 Právě teď to všechno potřebuji. 
 Propletené s nalezením tebe jeden den. 
 

 Když jsi beze mne daleko. 
 Má lásko, leží tak hluboko. 

 Každý sen o mně. 
  
Tvá krása na mě dopadá jako vodopád. 

V této bílé noční fantazii. 
 

Ref.: I: Když jsi se mnou daleko. 

 Právě teď to všechno potřebuji. 
 Propletené s nalezením tebe jeden den. 

 
 Když jsi beze mne daleko. 

 Má lásko, leží tak hluboko. 

 Každý sen o mně. :I 

 

 

 Text napsal: 
 

TUOMAS HOLOPAINEN 
 

 



FFOORR  TTHHEE  HHEEAARRTT    

II  OONNCCEE  HHAADD 

  
Předehra   
 

Heaven today is but a way.  
To a place I once called home.  

Heart of a child, one final sigh.  
As another love goes cold.  
 

Once my heart beat to the rhythm of the falling snow.  
Blackened below, the river now flows.  

A stream of molten virgin snow.  
 
Ref.: For the heart I'll never have.  

 For the child forever gone.  
 The music flows, because it longs.  

 For the heart I once had.  
 

Mezihra 
 
Living today without a way.  

To understand the weight of the world.  
Faded and torn, old and forlorn.  

My weak and hoping heart.  
 
For the child, for the light.  

For the heart I once had.  
I'll believe and foresee.  

Everything I could ever be.  
 
Ref.: For the heart I'll never have.  

 For the child forever gone.  
 The music flows, because it longs.  

 For the heart I once had.  
 
Mezihra 

 
Time will not heal a Dead Boy's scars.  

Time will kill.  
 
Ref.: For the heart I'll never have.  

 For the child forever gone.  
 The music flows, because it longs.  

 For the heart I once had.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Rok vydání: 2007 

Album: DARK PASSION PLAY  
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PPRROO  SSRRDDCCEE,,    

KKTTEERRÉÉ  JJSSEEMM  KKDDYYSSII  MMĚĚLLAA 

  
Předehra   
 

Nebe dnes je ale cesta. 
Na místo kterému jsem kdysi říkala domov. 

Srdce dítěte, jeden poslední povzdech. 
Jak další láska vyprchá. 
 

Kdysi moje srdce bilo do rytmu padajícího sněhu. 
Dole zčernalá řeka už teče. 

Potok panenského sněhu, který roztál. 
 
Ref.: Pro srdce které už mít nebudu. 

 Pro dítě, které je navždy pryč. 
 Hudba se line, protože touží. 

 Po srdci, které jsem kdysi měla. 
 

Mezihra 
 
Žijíc dnes bez cesty. 

Abych porozuměla tíze světa. 
Blednoucí a roztržená, stará a opuštěná. 

Mé slabé a doufající srdce. 
 
Za dítě, za světlo. 

Za srdce, které jsem kdysi měla. 
Věřím a předvídám. 

Všechno co mohu být. 
 
Ref.: Pro srdce které už mít nebudu. 

 Pro dítě, které je navždy pryč. 
 Hudba se line, protože touží. 

 Po srdci, které jsem kdysi měla. 
 
Mezihra 

 
Čas neuzdraví jizvy Mrtvého Chlapce. 

Čas zabije. 
 
Ref.: Pro srdce které už mít nebudu. 

 Pro dítě, které je navždy pryč. 
 Hudba se line, protože touží. 

 Po srdci, které jsem kdysi měla. 
 
 
 

 

  

  
 

 Text napsal: 
 

TUOMAS HOLOPAINEN 
 

 



GGHHOOSSTT  LLOOVVEE  SSCCOORREE 

  
Předehra   
 
We used to swim the same moonlight waters. 
Oceans away from the wakeful day. 
 

Ref.: I: My fall will be for you. 

 My love will be in you. 
 If you be the one to cut me. 

 I will bleed forever. :I 

 
Scent of the sea before the waking of the world. 
Brings me to thee. 
Into the blue memory. 
 

Ref.: I: My fall will be for you. 

 My love will be in you. 
 If you be the one to cut me. 

 I will bleed forever. :I 

 
Into the blue memory. 
 
Mezihra 
 
A siren from the deep came to me. 
Sang my name my longing. 
Still I write my songs about that dream of mine. 
Worth everything I may ever be. 
 
The Child will be born again. 
That siren carried him to me. 
First of them true loves. 
Singing on the shoulders of an angel. 
Without care for love 'n loss. 
 
Mezihra 
 

I: Bring me home or leave me be. 

My love in the dark heart of the night. 
I have lost the path before me. 

The one behind will lead me. :I 

 
Take me. 
Cure me. 
Kill me. 
Bring me home. 
Every way. 
Every day. 
Just another loop in the hangman's noose. 
 
Take me, cure me, kill me, bring me home. 
Every way, every day. 
I keep on watching us sleep. 
 
Relive the old sin of Adam and Eve. 
Of you and me. 
Forgive the adoring beast. 
 
Mezihra 
 
Redeem me into childhood. 
Show me myself without the shell. 
Like the advent of May. 
I'll be there when you say. 
Time to never hold our love. 
 

I: My fall will be for you. 

My love will be in you. 
You were the one to cut me. 

So I'll bleed forever. :I   11x (do ztracena) 

 

 
 

Rok vydání: 2004 

Album: ONCE  
 

 

9:56 



DDUUCCHH  MMÁÁ  RRÁÁDD  VVÝÝSSLLEEDDEEKK 

  
Předehra   
 
Zvykli jsme si plavat ve stejných vodách měsíčního svitu. 
V oceánech daleko od bdělého dne. 
 

Ref.: I: Můj pád bude pro tebe. 

 Moje láska bude v tobě. 
 Když budeš tím, kdo mě pořeže. 

 Budu krvácet navždy. :I 

 
Stopa moře před probuzením ze světa. 
Mě unáší k tobě. 
Do modré vzpomínky. 
 

Ref.: I: Můj pád bude pro tebe. 

 Moje láska bude v tobě. 
 Když budeš tím, kdo mě pořeže. 

 Budu krvácet navždy. :I 

 
Do modré vzpomínky. 
 
Mezihra 
 
Siréna z hlubiny přišla ke mně. 
Zpívala mé jméno, moji touhu. 
Stále píšu písně o tom mém snu. 
Hodnotě všeho, čím jsem kdy mohla být. 
 
Dítě se znovu narodilo. 
Siréna ho odnesla ke mně. 
První z těch pravdivých lásek. 
Zpívajících na ramenou anděla. 
Bez dozoru nad láskou a ztrátou. 
 
Mezihra 
 

I: Zanes mě domů anebo mě nech tak. 

Moje lásko, v tmavé srdci noci. 
Ztratila jsem cestičku přede mnou. 

Právě on vzadu mě bude vést. :I 

 
Vezmi mě. 
Léč mě . 
Zabij mě. 
Zanes mě domů. 
Každým směrem. 
Každý den. 
Jen další smyčka na katově provazu. 
 
Vezmi mě, léč mě, zanes mě domů. 
V každém směru, každý den. 
Neustále strážím náš spánek. 
 
Odlehči starý hřích Adama a Evy. 
Mě a tebe. 
Odpusť zbožňovanému zvířeti. 
 
Mezihra 
 
Vykoupi mě do dětství. 
Ukaž mně - mně bez ulity. 
Jako příchod Května. 
Tam budu, když povíš. 
Čas na neudržení naší lásky ani na okamžik. 
 

I: Můj pád bude pro tebe. 

Moje láska bude v tobě. 
Když budeš tím, kdo mě pořeže. 

Budu krvácet navždy. :I   11x (do ztracena) 

 

 
 

 Text napsal: 
 

TUOMAS HOLOPAINEN 
 

 



KKUUOOLLEEMMAA  TTEEKKEEEE    

TTAAIITTEEIILLIIJJAANN 

  
Předehra   
 

Kerran vain haaveeni nähdä sain. 
En pienuutta alla tähtien tuntenut. 

 
Kerran sain kehtooni kalterit. 
Vankina sieltä kirjettä kirjoitan. 

 
Ref.:  Luojani, luoksesi anna minun tulla siksi miksi lapseni minua luulee. 

 
Sinussa maailman kauneus. 
Josta kuolema teki minusta taiteilijan. 

 
Ref.:  Luojani, luoksesi anna minun tulla siksi miksi lapseni minua luulee. 

 
Mezihra 

 
Ref.:  Luojani, luoksesi anna minun tulla siksi miksi lapseni minua luulee. 
 

I: Oman taivaan tänne loin. 

Anna minun päästä pois. :I 
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SSMMRRTT  ZZEE  MMĚĚ  UUDDĚĚLLAALLAA    

UUMMĚĚLLCCEE 

  
Předehra   
 

Pouze jedenkrát směl jsem zřít svůj sen. 
Necítil svou malost pod hvězdami. 

 
Kdysi jsem dostal mříže do své kolébky. 
Jako vězeň odtamtud píšu dopis. 

 
Ref.:  Pane můj, pro tebe, nech me stát se tím, kým si mé dítě myslí, že jsem. 

 
V tobě je krása světa. 
jejíž smrt ze mě učinila umělce. 

 
Ref.:  Luojani, luoksesi anna minun tulla siksi miksi lapseni minua luulee. 

 
Mezihra 

 
Ref.:  Pane můj, pro tebe, nech me stát se tím, kým si mé dítě myslí, že jsem. 
 

I: Zde stvořil jsem své vlastní nebe. Nech mě odejít. 

Zde stvořil jsem své vlastní nebe. Nech mě odejít. :I 

 

 
 
 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Text napsal: 
 

TUOMAS HOLOPAINEN 
 

 



NNEEMMOO 

  
Předehra   
 

This is me for forever. 
One of the lost ones. 
The one without a name. 

Without an honest heart as compass. 
 

This is me for forever. 

One without a name. 
These lines the last endeavor. 

To find the missing lifeline. 
 

Ref.: Oh how I wish. 

 For soothing rain. 
 All I wish is to dream again. 

 My loving heart. 
 Lost in the dark. 
 For hope I'd give my everything. 
 

My flower withered between. 
The pages two and three. 

The once and forever bloom gone with my sins. 
 

Walk the dark path. 
Sleep with angels. 
Call the past for help. 

Touch me with your love. 
And reveal to me my true name. 
 

Ref.: Oh how I wish … 
  

Oh how I wish. 
For soothing rain. 
Oh how I wish to dream again. 

Once and for all. 
And all for once. 

Nemo my name for evermore. 
 

Mezihra 
 

Nemo sailing home. 
Nemo letting go. 
 

Ref.: Oh how I wish … 
 

Oh how I wish. 
For soothing rain. 
Oh how I wish to dream again. 

Once and for all. 
And all for once. 

Nemo my name for evermore. 
 

Nemo my name for evermore. 
 

Dohra 
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NNEEMMOO 

  
Předehra   
 

Tohle jsem já, již navždy. 
Jeden ze ztracených. 
Ten beze jména. 

Bez upřímného srdce jako kompasu. 
 

Tohle jsem já, již navždy. 

Ten beze jména. 
Tyto řádky jsou poslední snahou. 

Jak najít chybějící záchranné lano. 
 

Ref.: Och, jak toužím. 

 Po konejšivém dešti. 
 Vše, co si přeji, je znovu snít. 

 Mé milující srdce. 
 Ztracené v temnotě. 
 Pro naději bych dal cokoli. 
 

Můj květ, vylisovaný mezi. 
Stránkami dvě a tři. 

Jednou provždy rozkvetl a odešel s mými hříchy. 
 

Kráčej temnou cestou. 
Uléhej s anděly. 
Zavolej minulost na pomoc. 

Dotkni se mě svou láskou. 
A prozraď mi mé skutečné jméno. 
 

Ref.: Och, jak toužím … 
  

Och, jak toužím. 
Po konejšivém dešti. 
Och, jak toužím znovu snít. 

Jednou a provždy. 
A vždy pro jednou. 

Nikdo je navěky mé jméno. 
 

Mezihra 
 

Nemo pluje domů. 
Nemo odchází. 
 

Ref.: Och, jak toužím … 
 

Och, jak toužím. 
Po konejšivém dešti. 
Och, jak toužím znovu snít. 

Jednou a provždy. 
A vždy pro jednou. 

Nemo je navěky mé jméno. 
 

Nemo je navěky mé jméno. 
 

Dohra 

 Text napsal: 
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THE PHANTOM OF THE OPERA 

  
CHRISTINE: 

In sleep he sang to me. - In dreams he came. 
That voice which calls to me. - And speaks my name. 

And do I dream again. - For now I find. 

The Phantom of the opera is there. - Inside my mind. 

 

FANTOM: 

Sing once again with me. - Our strange duet. 
My power over you. - Grows stronger yet. 

And though you turn from me. - To glance behind. 

The Phantom of the opera is there. - Inside your mind. 
 

CHRISTINE: 

Those who have seen your face. 

Draw back in fear. 
I am the mask you wear. 

 

FANTOM:  

It's me they hear. 
 

SPOLEČNĚ: 

Your spirit and my voice. - In one combined. 

The phantom of the opera is there. - Inside your mind. 
 

He's there the Phantom of the opera.  

Beware the Phantom of the opera. 

 

FANTOM: 

In all your phantasies. 
You always knew. 

That man and mystery. 

 
CHRISTINE: 

Were both in you. 

 

SPOLEČNĚ: 

And in this labyrinth. - Where night is blind. 
The phantom of the opera is there / here. 

Inside your / my mind. 

 
FANTOM: 

Sing my angel of music. 

Rok vydání: 2002 
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FANTOM OPERY 

 
CHRISTINE: 

Ve spánku mi zpíval. - Ve snech přicházel. 
Ten hlas, který mě volá. - A říká mé jméno. 

A když zase sním. - Tak zjišťuji. 

Že Fantom opery je tam. - V mé mysli. 
 

FANTOM: 

Zpívej zase se mnou. - Náš podivný duet. 

Má moc nad tebou. - Ještě zesílí. 
A ačkoliv se ode mne odvracíš. - Aby ses ohlédla. 

Fantom opery je tam. - Ve tvé mysli. 

 
CHRISTINE: 

Ti, kteří viděli tvou tvář. 

Utekli strachy. 

Jsem maska, kterou nosíš. 
 

FANTOM: 

Jsem to já, koho slyší. 

 
SPOLEČNĚ: 

Tvůj duch a můj hlas. - Spojeny v jeden. 

Fantom opery je tam. - V tvé mysli. 

 
Je tady, Fantom opery. 

Střez se Fantoma opery. 

 
FANTOM: 

Ve všech svých představách. 

Jsi to vždy věděla. 

Ten muž a tajemství. 
 

CHRISTINE: 

Obojí bylo v tobě. 

 
SPOLEČNĚ: 

A v tomto bludišti. - Kde noc je slepá. 

Fantom opery je tam / tady.  

V tvé / mé mysli. 
 

FANTOM: 

Zpívej, můj anděli hudby... 

Text napsal: 
 

RICHARD STILGOE 
 

Hudbu složil: 
 

ANDREW LLOYD WEBBER 

NIGHTWISH (úprava) 
 



SSHHEE  IISS  MMYY  SSIINN 

  
Předehra   
 

Take heed, dear heart.  
Once apart, she can touch nor me nor you.  
 

Dressed as one.  
A wolf will betray a lamb.  
 

Lead astray the gazers.  
The razors on your seducing skin.  
 

In the meadow of sinful thoughts.  
Every flower's perfect one. 
 

To paradise with pleasure haunted. 
Haunted by fear. 
 

Ref.: A sin for him.  
 Desire within.  

 Desire within.  
 A burning veil.  

 For the bride too dear for him.  
 A sin for him.  
 Desire within.  

 Desire within. 
 Fall in love with your deep dark sin.  
 

Mezihra 
 

I am the Fallen.  
You are what my sins enclose.  
 

Lust is not as creative.  
As its discovery.  
 

To paradise with pleasure haunted. 
Haunted by fear.  
 

Ref.: A sin for him …  
  

Mezihra 
 

Bless me, undress me.  

Pick your prey in a wicked way.  
God I must confess.  
I do envy the sinners. 
 

A sin for him.  

Desire within.  
A burning veil.  
For the bride too dear for him.  
 

Ref.: A sin for him …  
 

Dohra 
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OONNAA  JJEE  MMŮŮJJ  HHŘŘÍÍCCHH 

  
Předehra   
 

Dej si pozor, srdce drahé. 
Jakmile bude pryč, nebude se moci dotýkat ni mě, ni tebe. 
 

Oblečena jako. 
Vlk zrazující ovečku. 
 

Svede z cesty zírající. 
Čepele na tvé kůži svůdné. 
 

Na louce hříšných myšlenek. 
Každý květ dokonalý jest. 
 

Ráj potěšení. 
Pronásledovaný strachem. 
 

Ref.: Hřích pro něj. 
 Touha v nitru. 

 Touha v nitru. 
 Hořící závoj. 

 Pro nevěstu, jež příliš drahá jemu byla. 
 Hřích pro něj. 
 Touha v nitru. 

 Touha v nitru. 
 Zamiloval se do tvého temného hříchu. 
 

Mezihra 
 

Jsem padlá. 
Jsi to, co mé hříchy uzavírají. 
 

Chtíč není tak nápaditý. 
Jako jeho objevování. 
 

Ráj potěšení. 
Pronásledovaný strachem. 
 

Ref.: Hřích pro něj … 
  

Mezihra 
 

Žehnej mi, svlékej mě. 

Vezmi si svou kořist hříšným způsobem. 
Bože, zpovídám se Ti. 
Závidím hříšníkům. 
 

Hřích pro něj. 

Touha v nitru. 
Hořící závoj. 
Pro nevěstu, jež příliš drahá jemu byla. 
 

Ref.: Hřích pro něj … 
 

Dohra 

 Text napsal: 
 

TUOMAS HOLOPAINEN 

 

 



SSLLEEEEPPIINNGG  SSUUNN 

  
Předehra   
 

The sun is sleeping quietly. 
Once upon a century. 
Wistful oceans calm and red. 

Ardent caresses laid to rest. 
For my dreams I hold my life. 

For wishes I behold my nights. 
A truth at the end of time. 
Losing faith makes a crime. 

 
Ref.: I wish for this night-time to last for a life-time. 

 The darkness around me - shores of a solar sea. 
 Oh how I wish to go down with the sun. 

 Sleeping. 
 Weeping. 
 With you. 

 
Sorrow has a human heart. 

From my God it will depart. 
I'd sail before a thousand moons. 
Never finding where to go. 

222 days of light. 
Will be desired by a night. 

A moment for the poet's play. 
Until there's nothing left to say. 
 

Ref.: I wish for this night-time to last for a life-time. 
 The darkness around me - shores of a solar sea. 

 Oh how I wish to go down with the sun. 
 Sleeping. 
 Weeping. 

 With you. 
 

Mezihra 
 
Ref.: I wish for this night-time to last for a life-time. 

 The darkness around me - shores of a solar sea. 
 Oh how I wish to go down with the sun. 

 Sleeping. 
 Weeping. 
 With you. 
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SSPPÍÍCCÍÍ  SSLLUUNNCCEE 

  
Předehra   
 

Slunce spí tiše. 
Jednou po století. 
Vážné oceány tiché a rudé. 

Horké laskání uložilo k odpočinku. 
Na svém životě lpím pro své sny. 

Pro touhu spatřím svou noc. 
Pravda na konci času. 
Ztráta víry plodí zločin. 

 
Ref.: Toužím po tomto nočním čase, aby trval celý život. 

 Temnota okolo mě - pobřeží slunečního moře. 
 Oh, jak já toužím zapadnout se sluncem. 

 Spát. 
 Plakat. 
 S Tebou. 

 
Strach objímá lidská srdce. 

z vůle mého boha odejde. 
Dříve bych plul tisíce měsíců. 
Nikdy nenašel, kam jít. 

Dvě stě dvacet dva dnů světla. 
bude požadováno nocí. 

Moment pro básnické hrátky. 
Dokud tu zbude něco k řečení. 
 

Ref.: Toužím po tomto nočním čase, aby trval celý život. 
 Temnota okolo mě - pobřeží slunečního moře. 

 Oh, jak já toužím zapadnout se sluncem. 
 Spát. 
 Plakat. 

 S Tebou. 
 

Mezihra 
 
Ref.: Toužím po tomto nočním čase, aby trval celý život. 

 Temnota okolo mě - pobřeží slunečního moře. 
 Oh, jak já toužím zapadnout se sluncem. 

 Spát. 
 Plakat. 
 S Tebou. 

 
 

 
 

 

  

  

  

 Text napsal: 
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TTHHEE  RRIIDDDDLLEERR 

  
Předehra   
 

Riddler Riddler ask me why.  
The birds fly free on a mackerel sky.  
Ask me whither goes the wind.  

Whence the endless tick-tick stream begins.  
 

Make me guess if the earth is flat or round. 
Set a guessing if fantasies are unbound.  
If tales aren't just for children to see.  

That it's peace if sleep walks with me.  
 

Mezihra 
 

Ref.: As you wish.  
 For kingdom come.  
 The one to know all the answers.  

 You think you dwell in wisdoms sea.  
 Still sweet ignorance is the key.  

 To a poet's paradise.  
 Challenge the Riddler and you will see.  
 

Mezihra 
 

Riddler Riddler ask me why.  
All mothers beneath the Earth and sky.  
Hold their children's hands for a while.  

Their hearts forever - yours and mine.  
 

Make me wonder what's the meaning of life.  
What's the use to be born and then die.  
Make me guess who's the one.  

Behind the mask of Father and Son.  
 

Mezihra 
 
Ref.: As you wish …  

  
Mezihra 

 
For nature hates virginity.  
I wish to be touched.  

Not by the hands of where's and why's.  
But by the Oceans' minds.  

 
Ref.: As you wish.  
 For kingdom come.  

 The one to know all the answers.  
 You think you dwell in wisdoms sea.  

 Still sweet ignorance is the key.  
 To a poet's paradise.  

 
Ref.: As you wish …  
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HHAADDAAČČ 

  
Předehra   
 

Hadači, Hadači, zeptej se mě proč. 
Ptáci volně létají po makrelovém nebi. 
Zeptej se mě kam odlétá vítr. 

Kde začíná nekonečná říčka. 
 

Nech mě hádat, jestli je Země placatá nebo kulatá. 
Polož otázku, jestli jsou představy osvobozené. 
Jestli pohádky nejsou pouze pro děti. 

To je klid, když se mnou kráčí spánek. 
 

Mezihra 
 

Ref.: Jak si přeješ. 
 Království získá. 
 Ten, kdo zná všechny odpovědi. 

 Myslíš si, že dlíš v moudrosti moře. 
 Stále ještě je nevědomost klíčem. 

 K básníkovu ráji. 
 Vyzvi Hadače a uvidíš. 
 

Mezihra 
 

Hadači, Hadači, zeptej se mě proč. 
Všechny matky mezi nebem a zemí. 
Drží své děti za ruku jenom chvilku. 

Ale jejich srdce navždy - tvé i mé. 
 

Nech mě přemýšlet o tom, jaký je smysl života. 
Proč je obvyklé narodit se a pak zemřít. 
Nech mě hádat kdo se skrývá. 

Za maskou Otce a Syna. 
 

Mezihra 
 
Ref.: Jak si přeješ … 

  
Mezihra 

 
Protože příroda nenávidí panenství. 
Přeji si být dotčena. 

Ne rukame, kde a proč. 
Ale myšlením Oceánů. 

 
Ref.: Jak si přeješ. 
 Království získá. 

 Ten, kdo zná všechny odpovědi. 
 Myslíš si, že dlíš v moudrosti moře. 

 Stále ještě je nevědomost klíčem. 
 K básníkovu ráji. 

 
Ref.: Jak si přeješ … 
 

 Text napsali: 
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WWIISSHH  II  HHAADD  AANN  AANNGGEELL 

  
I wish I had an angel. 
For one moment of love. 

I wish I had your angel. 
Tonight. 
 

Mezihra   
 

Deep into a dying day. 

I took a step outside an innocent heart. 
Prepare to hate me fall when I may. 

This night will hurt you like never before. 
 

Old loves they die hard. 

Old lies they die harder. 
 

Ref.: I wish I had an angel. 

 For one moment of love. 
 I wish I had your angel. 

 Your Virgin Mary undone. 
 I'm in love with my lust. 
 Burning angel wings to dust. 

 I wish I had your angel tonight. 
 

I'm going down so frail and cruel. 
Drunken disguise changes all the rules. 
 

Old loves they die hard. 
Old lies they die harder. 
 

Ref.: I wish I had an angel ... 
  

Mezihra 
 

Greatest thrill. 
Not to kill. 

But to have the prize of the night. 
Hypocrite. 

Wannabe friend. 
13th disciple who betrayed me for nothing! 
 

Last dance, first kiss. 
Your touch, my bliss. 

Beauty always comes with dark thoughts. 
 

Mezihra 
 

Ref.: I wish I had an angel ... 
 

Mezihra 
 

I wish I had an angel. 

I wish I had an angel. 
I wish I had an angel. 

I wish I had an angel. 
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PPŘŘÁÁLLAA  BBYYCCHH  SSII  MMÍÍTT  AANNDDĚĚLLAA 

  
Přál(a) bych si mít anděla. 
Na jeden okamžik lásky. 

Přál(a) bych si mít tvého anděla. 
Tuto noc. 
 

Mezihra   
 

Hluboko do umírajícího dne. 

Vykročila jsem z neviného srdce. 
Připrav se nenávidět to, jak padám kdykoli můžu. 

Tato noc tě bude bolet, jako nikdy předtím. 
 

Staré lásky umírají těžce. 

Staré lži umírají ještě hůř. 
 

Ref.: Přál bych si mít anděla. 

 Na jeden okamžik lásky. 
 Přál bych si mít tvého anděla. 

 Tvou zničenou Pannu Marii. 
 Miluji svůj chtíč. 
 Spalující v prach andělská křídla. 

 Přál(a) bych si mít tvého anděla tuto noc. 
 

Padám na kolena tak slabá a krutá. 
Opilecká maska mění všechna pravidla. 
 

Staré lásky umírají těžce. 
Staré lži umírají ještě hůř. 
 

Ref.: Přál bych si mít anděla … 
  

Mezihra 
 

Největším vzrušením. 
Není zabít. 

Ale mít cenu noci. 
Pokrytec. 

Chce být přítelem. 
Třináctý učedník, který mě zradil pro nic! 
 

Poslední tanec, první polibek. 
Tvůj dotek, moje blaho. 

Krása vždy přichází s temnými myšlenkami. 
 

Mezihra 
 

Ref.: Přál bych si mít anděla … 
 

Mezihra 
 

Přál bych si mít anděla. 

Přál bych si mít anděla. 
Přál bych si mít anděla. 

Přál bych si mít anděla. 
 

 Text napsal: 
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WWIISSHHMMAASSTTEERR 

  
Ref.: I: Master!  

 Apprentice!  

 Heartborne, 7th Seeker.  

 Warrior!  

 Disciple!  

 In me the Wishmaster. :I 

 

Mezihra   … Elbereth … Lorien 

 

A dreamy-eyed child staring into night.  

On a journey to storyteller's mind.  

Whispers a wish speaks with the stars.  

The words are silent in him.  

Distant sigh from a lonely heart.  

I'll be with you soon, my Shalafi. 

Grey Havens my destiny.  

 

Ref.: Master!  

 Apprentice!  

 Heartborne, 7th Seeker.  

 Warrior!  

 Disciple!  

 In me the Wishmaster. 

 

Mezihra   … Silvara … Starbreeze  

 

Sla-Mori the one known only by Him.  

To august realms, the sorcery within.  

If you hear the call of arcane lore.  

Your world shall rest on Earth no more.  

A maiden elf calling with her cunning song.  

Meet me at the Inn of Last Home. 

Heartborne will find the way!  

 

Ref.: I: Master!  

 Apprentice!  

 Heartborne, 7th Seeker.  

 Warrior!  

 Disciple!  

 In me the Wishmaster. :I 

 

Mezihra 

 

Wishmaster.  

Crusade for Your will.  

A child, dreamfinder.  

The Apprentice becoming. 

 

Mezihra 

 

Ref.: I: Master!  

 Apprentice!  

 Heartborne, 7th Seeker.  

 Warrior!  

 Disciple!  

 In me the Wishmaster. :I   3x 
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VVLLÁÁDDCCEE  PPŘŘÁÁNNÍÍ 

  
Ref.: I: Mistr! 

 Učeň! 

 Zrozen z nitra, sedmý hledač. 

 Válečník! 

 Žák! 

 Ve mně, Vládce přání. :I 

 

Mezihra   … Elbereth … Lorien 

 

Dítě se zasněnýma očima, hledící do noci. 

Na cestě do vypravěčovy mysli. 

Šeptá přání, mluví s hvězdami. 

Slova jsou v něm tichá. 

Vzdálený vzdech z osamělého srdce. 

Brzy budu s tebou, můj Shalafi. 

Šedé přístavy jsou mým osudem. 

 

Ref.: Mistr! 

 Učeň! 

 Zrozen z nitra, sedmý hledač. 

 Válečník! 

 Žák! 

 Ve mně, Vládce přání. 

 

Mezihra   … Silvara … Hvězdný vánek  

 

On jediný zná Sla-Mori. 

Do majestátních říší plných kouzel. 

Jestli slyšíš volání tajemného učení. 

Tvůj svět by neměl být již více na Zemi. 

Elfí panna tě volá svou prohnanou písní. 

Setkáš se se mnou v Hostinci Poslední domov. 

Z nitra zrozen najde cestu. 

 

Ref.: I: Mistr! 

 Učeň! 

 Zrozen z nitra, sedmý hledač. 

 Válečník! 

 Žák! 

 Ve mně, Vládce přání. :I 

 

Mezihra 

 

Vládce přání. 

Tažení pro tvou vůli 

Dítě, hledač snů 

Stává se učedníkem. 

 

Mezihra 

 

Ref.: I: Mistr! 

 Učeň! 

 Zrozen z nitra, sedmý hledač. 

 Válečník! 

 Žák! 

 Ve mně, Vládce přání. :I   3x   

 
 

 Text napsal: 
 

TUOMAS HOLOPAINEN 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok vydání: 1997 

Album: ANGELS FALL FIRST 
 

 

1. Elvenpath 
2. Beauty And The Beast 
3. The Carpenter  
4. Astral Romance 
5. Angels Fall First 
6. Tutankhamen 
7. Nymphomaniac Fantasia 
8. Know Why The Nightingale 

Sings 
9. Lappi (Lapland) 

10. A Return To The Sea 
11. Once Upon A Troubadour 

 

Rok vydání: 1998 

Album: OCEANBORN 
 

 

1. Stargazers 
2. Gethsemane 
3. Devil & The Deep Dark Ocean 
4. Sacrament Of Wilderness 
5. Passion And The Opera 
6. Swanheart 
7. Moondance 
8. The Riddler 
9. The Pharaoh Sails To Orion 

10. Walking In The Air 
11. Sleeping Sun 
12. Nightquest 

 

Rok vydání: 2002 

Album: CENTURY CHILD 
 

 

1. Bless The Child 
2. End Of All Hope 
3. Dead To The World 
4. Ever Dream 
5. Slaying The Dreamer 
6. Forever Yours 
7. Ocean Soul 
8. Feel For You 
9. The Phantom Of The Opera 

10. Beauty Of The Beast 
11. Lagoon 
12. The Wayfarer 

 

Rok vydání: 2007 

Album: DARK PASSION PLAY 
 

 

1. The Poet And The Pendulum 
2. Bye Bye Beautiful 
3. Amaranth 
4. Cadence Of Her Last Breath 
5. Master Passion Greed 
6. Eva 
7. Sahara 
8. Whoever Brings The Night 
9. For The Heart I Once Had 

10. The Islander 
11. Last Of The Wilds 
12. 7 Days To The Wolves 
13. Meadows Of Heaven 
14. Escapist 
15. Erämaan Viimeinen 
16. The Heart Asks Pleasure First 

 

1. She Is My Sin 
2. The Kinslayer 
3. Come Cover Me 
4. Wanderlust 
5. Two For Tragedy 
6. Wishmaster 
7. Bare Grace Misery 
8. Crownless 
9. Deep Silent Complete 

10. Dead Boy’s Poem 
11. FantasMic 
12. Sleepwalker 

 

Rok vydání: 2000 

Album: WISHMASTER 
 

 

Rok vydání: 2004 

Album: ONCE 
 

 

1. Dark Chest Of Wonders 
2. Wish I Had An Angel 
3. Nemo 
4. Planet Hell 
5. Creek Mary’s Blood 
6. The Siren 
7. Dead Gardens 
8. Romanticide 
9. Ghost Love Score 

10. Kuolema Tekee Taiteilijan 
11. Higher Than Hope 
12. White Night Fantasy 
13. Live To Tell The Tale 

 

Rok vydání: 2011 

Album: IMAGINAERUM 
 

 

1. Taikatalvi 
2. Storytime 
3. Ghost River 
4. Slow, Love, Slow 
5. I Want My Tears Back 
6. Scaretale 
7. Arabesque 
8. Turn Loose The Mermaids 
9. Rest Calm 

10. The Crow, The Owl And The 
Dove 

11. Last Ride Of The Day 
12. Song Of Myself 
13. Imaginaerum 

  

Rok vydání: 2015 

Album: ENDLESS FORMS MOST BEAUTIFUL 
 

 

14. Shudder Before The Beautiful 
15. Weak Fantasy 
16. Élan 
17. Yours Is An Empty Hope 
18. Our Decades In The Sun 
19. My Walden 
20. Endless Forms Most Beautiful 
21. Edema Ruh 
22. Alpenglow 
23. The Eyes Of Sharbat Gula 
24. The Greatest Show On Earth 

 I.  Four Point Six 
 II.  Life 
 III.  The Toolmaker 
 IV.  The Understanding 
  V.  Sea-Worn Driftwood  

  



  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok vydání: 2001 

Album: FROM WISHES TO ETERNITY 
 

 

Rok vydání: 2006 

Album: END OF AN ERA 
 

 

1. The Kinslayer 
2. She Is My Sin 
3. Deep Silent Complete 
4. The Pharaoh Sails To Orion 
5. Come Cover Me 
6. Wanderlust 
7. Instrumental                                      

(Crimson Tide / Deep Blue Sea) 
8. Swanheart 
9. Elvenpath 

10. FantasMic (Part 3) 
11. Dead Boy’s Poem 
12. Sacrament Of Wilderness 
13. Walking In The Air 
14. Beauty & The Beast 
15. Wishmaster 

 

Red Warrior (intro) 
1. Dark Chest Of Wonders 
2. Planet Hell 
3. Ever Dream 
4. The Kinslayer 
5. The Phantom Of The Opera 
6. The Siren 
7. Sleeping Sun 
8. High Hopes 
9. Bless The Child 

10. Wishmaster 
11. Slaying The Dreamer 
12. Kuolema Tekee Taiteilijan 
13. Nemo 
14. Ghost Love Score 
15. Stone People 
16. Creek Mary’s Blood 
17. Over The Hills And Far Away 
18. Wish I Had An Angel 

All Of Them (outro) 

 

Rok vydání: 2004 

Album: END OF INNOCENCE 
 

 

Rok vydání: 2009 

Album: MADE IN HONG KONG 
 

 

1. Bye Bye Beautiful 
2. Whoever Brings The Night 
3. Amaranth 
4. The Poet And The Pendulum 
5. Sahara 
6. The Islander 
7. Last Of The Wilds 
8. 7 Days To The Wolves 
9. Escapist 

10. While Your Lips Are Still Red 
11. Cadence Of Her Last Breath (demo) 

1. How It All Began 
2. Tavastia Club, Backstage 
3. Bless The Child 
4. Tero‘s Duries 
5. Caverock 
6. First Steps 
7. Heavier Sound 
8. First Gigs 
9. Oceanborn 

10. Sami 
11. Finnish Midsummer Activities 
12. First Tour 
13. The Duties Of The Bass Player 
14. Losing The Innocence 
15. The Night Owl 
16. Souith Corea 
17. Unnecessary Footage … 
18. Adventures In Russia 
19. Wishmaster 
20. Practical Jokes 
21. Even More Unnecessary Footage … 
22. Dead Boy’s Poem / Slaying The Dreamer 
23. South America 
24. Century Child 
25. Kitee By Night 
26. What Makes Tuomas Tick? 
27. No Balance 
28. Slain Dreamer 
29. Keeping The Innocence 
30. The Innocent & The Credits 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuo        Porty       Mína     Honza     Jerry 



  
 

Amaranth 
Bless the Child 

Come Cover Me 
Deel Silent Complete 

Eva 
Ever Dream 

For the Heart I Once Had 
Ghost Love Score 

Kuolema Tekee Taiteilijan 
Nemo 

She Is My Sin 
Sleeping Sun 

The Phantom of the Opera 
The Riddler 

Wish I Had an Angel 
Wishmaster 

OObbssaahh 



 

 


