
Text:

Now, when the world is shadowed and dark
Now, when the sky is empty of stars

Now, when the world is wrapped in sleep
In a quiet, endless and deep

In the silence of the night

Far off in a distance, a fire comes to life
A flicker of a flame breaks through the dark

Burning soft and bright, dancing with the light
Awakening the heavens and the Earth

Far across the ocean, a flame is rising high
Breaking through the shadows and the dark

Shining in the night, rising with the light
Here to wake the heavens and the Earth

Now, as the light starts to rise
Now, as the day opens wide

Now, as the dream slips away
You wake to the day
You wake to the light

Feel as your dream falls away
Feel as the dark turns to day

Leave the shadows behind
And the dream cold and blind

Turn into the light

[: Far off in a distance, a fire comes to life
A flicker of a flame breaks through the dark

Burning soft and bright, dancing with the light
Awakening the heavens and the Earth

Far across the ocean, a flame is rising high
Breaking through the shadows and the dark

Shining in the night, rising with the light
Here to wake the heavens and the Earth :] 2x

Here to wake the heavens and the Earth to life !

Překlad:

Teď, když je svět ve stínu a tmavý
Teď, když je obloha beze hvězd

Teď, když je svět zabalen ve spánku
V tichém, nekonečném a hlubokém

V tichu noci

Daleko v dáli přichází k životu oheň
Jiska ohně probleskla skrze tmu

Hoří jemně a jasně, tančí se světlem
Probouzí nebesa a Zemi

Daleko za oceánem se do výše zvedá plamen
Rozlouskne stíny a temnotu
Září nocí, vychází se světlem

Je tu, aby vzbudil nebesa a Zemi

Teď, když začíná vycházet hvězda
Teď, když se doširoka otevírá den

Teď, když sen odchází
Probouzíš se do dne

Probouzíš se do světla

Vnímej, jak tě opouští sen
Vnímej, jak se tma mění v den

Nech stíny za sebou
A slepý a studený sen

Změň ve světlo

[: Daleko v dáli přichází k životu oheň
Jiska ohně probleskla skrze tmu

Hoří jemně a jasně, tančí se světlem
Probouzí nebesa a Zemi

Daleko za oceánem se do výše zvedá plamen
Rozlouskne stíny a temnotu
Září nocí, vychází se světlem

Je tu, aby vzbudil nebesa a Zemi :] 2x

Je tu, aby probral nebesa a Zemi k životu !
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