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You Are The Reason 

Calum Scott, Leona Lewis 

There goes my heart beating 

'Cause you are the reason 

I'm losing my sleep 

Please come back now 

And there goes my mind racing 

And you are the reason 

That I'm still breathing 

I'm hopeless now 

I'd climb every mountain 

And swim every ocean 

Just to be with you 

And fix what I've broken 

Oh, 'cause I need you to see 

That you are the reason 

There goes my hand shaking 

And you are the reason 

My heart keeps bleeding 

I need you now 

If I could turn back the clock 

I'd make sure the light defeated the dark 

I'd spend every hour of every day 

Keeping you safe 

And I'd climb every mountain 

And swim every ocean 

Just to be with you 

And fix what I've broken 

Oh, 'cause I need you to see 

That you are the reason, oh 

(I don't wanna fight no more) 

(I don't wanna hurt no more) 

(I don't wanna cry no more) 

(Come back, I need you to hold me closer now) 

You are the reason, oh 

(Just a little closer now) 

(Come a little closer now) 

(I need you to hold me tonight) 
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I'd climb every mountain 

And swim every ocean 

Just to be with you 

And fix what I've broken 

'Cause I need you to see 

That you are the reason 

 

 

 تو دلیلی  

 کالم اسکات  لئونا لویس

   

 قلبم به طپش می افتد 

 چون دلیلش تو هستی  

 خواب از چشمانم می رود

 لطفا همین االن برگرد.

 و ذهن من درگیر است

 و  تو دلیلش هستی  

 من هنوز نفس می کشم 

 من هم اکنون نا امیدم 

 می خواهم از همه کوه ها باال بروم

 و در تمام اقیانوسها شنا کنم 

 فقط با تو باشم 

 و هر چیز را که شکستم را از درست کنم 

 آه، چون نیاز دارم تو را ببینم 

 تو دلیل آن هستی 

 دستانم به لرزه افتاده اند. 
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 و تو دلیلش هستی 

 خون از قلبم سرازیر است

من به تو نیاز دارم.   

 اگر می توانستم ساعت را به عقب برگردانم  

 مطمئن می شدم که نور تاریکی را شکست می دهد. 

 من هر ساعت را در هر روز صرف می کنم 

تو را در امان نگه دارم تا   

 می خواهم از همه کوه ها باال بروم

اقیانوسها شنا کنم و در تمام   

 فقط با تو باشم 

 و هر چیز را که شکستم را از درست کنم 

 آه، چون نیاز دارم تو را ببینم 

 تو دلیل آن هستی 

 تو دلیل هستی، آه

 نمی خواهم دیگر بجنگم 

ه دارم.از دارم تا خود را به تو نزدیک نگبرگرد، به تو نی  

 تو دلیل هستی، آه

 ) فقط کمی نزدیکتر لطفا( 

می نزدیکتر بیا ()فقط ک  

 ) اکنون کمی نزدیکتر بیا( 

نگه دارم.(نزد تو به تو نیاز دارم تا خود را امشب   ( 

 می خواهم از همه کوه ها باال بروم

 و در تمام اقیانوسها شنا کنم 

 فقط با تو باشم 
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 و هر چیز را که شکستم را از درست کنم 

 آه، چون نیاز دارم تو را ببینم 

 تو دلیل آن هستی 
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