
Text:

Oh it seems like only yesterday
I walked across your shadow

You glanced, I smiled, my life was there
Right in front of me

And when I took your hand and held it like
There was no tomorrow

Angels are not of this world
Nor are they meant to be

Come away with me to the waters and the wild
Come away if only for just a little while

I can’t stay
But you’re forever in my heart and in my mind
Come away before I have to open up my eyes

To my waking world

While they say we dream to keep the ones
We love a little closer

I slumber deep and drift away
And there you are with me

And they also say that memories fade
And nothing is forever

I know better ’cos true love
Lasts an eternity

Come away with me to the waters and the wild
Come away if only for just a little while

I can’t stay
But you’re forever in my heart and in my mind
Come away with me to the waters and the wild 

Where I take you…

In my arms I long to hold you
Watch my hopes and dreams unfold

Look so deep into your eyes
A blue million miles

You’re safe and warm and I’ll protect you
Never let this world reflect

Now’s your time so seize the moment
Your stars have aligned

Come away with me to the waters and the wild
Come away if only for just a little while

I can’t stay
But you’re forever in my heart and in my mind
Come away before I have to open up my eyes

To my waking world
My waking world

Překlad:

Zdá se to jen jako včera
Kdy jsem přešla přes tvůj stín

Tys letmo pohlédl, já se usmála, můj život byl tam
Přímo přede mnou

A když jsem tě vzala za ruku a držela ji jako
Kdyby neměl být už žádný zítřek

Andělé nejsou z tohoto světa
A ani býti nemají

Pojď pryč se mnou k vodám a divočině
Pojď pryč se mnou, i kdyby jen na chvilku

Nemohu zůstat
Ale ty jsi navždy v mém srdci a v mých myšlenkách

Pojď pryč se mnou, než budu muset otevřít oči
Do mého probouzejícího se světa

Ikdyž říkají že sníme, abychom udrželi ty
Které milujeme trochu blíže

Já hluboce spím a jsem unášena pryč
A tam jsi potom se mnou

A také se říká, že vzpomínky mizí
A nic tu není navždy

Ale já to vím líp, protože skutečná láska
Trvá věčnost

Pojď pryč se mnou k vodám a divočině
Pojď pryč se mnou, i kdyby jen na chvilku

Nemohu zůstat
Ale ty jsi navždy v mém srdci a v mých myšlenkách

Pojď pryč se mnou k vodám a divočině
Kam Tě vezmu

Toužím tě držet ve své náruči
Vidět své naděje a sny se rozprostřít

Dívat se ti tak hluboko do očí
Milion modrých mil

Jsi v bezpečí a v teple a já tě ochráním
Nikdy nenech tenhle svět přemýšlet
Teď je tvůj čas, tak tu chvíli využij

Tvé hvězdy se srovnaly

Pojď pryč se mnou k vodám a divočině
Pojď pryč se mnou, i kdyby jen na chvilku

Nemohu zůstat
Ale ty jsi navždy v mém srdci a v mých myšlenkách

Pojď pryč se mnou, než budu muset otevřít oči
Do mého probouzejícího se světa

Mého probouzejícího se světa
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