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Text:

Překlad:

Goodnight my angel
Ttime to close your eyes
And save these questions
For another day
I think I know what
You’ve been asking me
I think you know what
I’ve been trying to say

Dobrou noc, můj andílku
Čas zavřít své oči
A ušetřit si tyhle otázky
Na další den
Myslím si, že vím
Na co ses mne ptal
Myslím, že víš
Co jsem se snažila říct

I promised I would never leave you
And you should always know
I never will be far away
Goodnight my angel
Now it’s time to sleep
And still so many things
I want to say
Remember all the songs
You sang for me
When we went sailing
On emerald bay
And like a boat out on the ocean
I’m rocking you to sleep
The water’s dark and deep
Inside this mother’s heart
You’ll always be a part of me
Goodnight my angel
Now it’s time to dream
And dream how wonderful
Your life will be
Some day a child may cry
And if you sing this lullaby
Then in your heart
There will always be a part
Of me…

Slíbila jsem ti, že tě nikdy neopustím
A měl bys vždycky vědět
Že nikdy nebudu daleko
Dobrou noc, můj andílku
Teď je čas spát
A pořád je tu toho tolik
Co bych chtěla říct
Pamatuju si všechny písničky
Co jsi mi zpíval
Když jsme se plavili
Po smaragdové zátoce
A jako loďka na oceánu
Ukolébávám tě ke spánku
Voda je tmavá a hluboká
V srdci téhle mámy
Vždycky budeš mojí součástí
Dobrou noc, můj andílku
Teď je čas snít
A snít, jak nádherný
Bude tvůj život

Jednoho dne může plakat dítě
A když zazpíváš tuhle ukolébavku
Tak ve tvém srdci
Bude navždy část
Ze mne…
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