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CASA DE PAPEL SOUNDTRACK 

Kindly Translated by Sāmir 

 If I stay with you , If I'm choosing wrong     إذا بقيت معك ، إذا اخترت الخطأ

 I don't care at all    ال يهمني على اإلطالق

 If I'm loosing now But I'm winning late    إذا خسرت اآلن ، و فزت في وقت متأخر

 That's all I want   هذا كل ما اريد

 

بعض المساحة  ألنني أشعر بك اآلن نحن بحاجة إلى    Now we need some space 'Cause I feel for 

you 

 And I wanna change    وأريد التغيير

 Growing up alone, it seems so short    النمو وحيداً ، يبدو قصيراً جدا

 I can't explain    ال أستطيع أن أشرح

 

في القدر ثقحدث في المستقبل ، مهما ي     Whatever happens in the future , Trust in destiny 

شيء آخر ، حتى عندما تشعر صنع أي ال تحاول     Don't try to make anything else , Even when 

you feel 
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 I don't care at all , I am lost    ال يهمني على اإلطالق ، أنا ضائع

 I don't care at all    ال يهمني على اإلطالق

 Lost my time, my life is going on    فقدت وقتي ، حياتي مستمرة

 

نفسي لتجديدسأكون قويًا للغاية ، أبحث      I will be so strong Looking for a new version of 

myself 

كل ما أريده هو أن أكون جزًءا من عالمي الجديدألن ا    Cause now all I want is to be a part of my 

new world 

 

 

 Whatever happens in the future, trust in destiny     في القدر ثقكل ما يحدث في المستقبل ،   

 Don't try to make anything else even when     ال تحاول صنع أي شيء آخر ، حتى عندما تشعر

you feel 

 

 I don't care at all I am lost     ال يهمني على اإلطالق ، أنا ضائع

 I don't care at all I am lot      ال يهمني على اإلطالق

؟ انا وحيداملك كل شيءلماذا ال      Why not have it all , I am lone 

 I don't care at all    ال يهمني على اإلطالق

 Lost my time, my life is going on     فقدت وقتي ، حياتي مستمرة

 


