
Text:

Days and years
Praying for our love, our future

So silently
Kept inside our hearts so deeply

Time went by
Never changed and stayed inside us

So preciously
Carrying all the love for you

Refrain:
No one ever would say a word 

’Bout the story we know
Never let the legend vanish

No one ever would tell the truth
The secret we know

Our long-cherished dream
Holding your soul so gratefully

Living with faith in you and love
To save our home

To save our beautiful our dearest one
That we love

Our precious Princess so divine

Time went by
Never changed and stayed inside us

So preciously
Carrying all the love for you

Refrain

Feeling your soul
Somewhere so close

Feeling the bond with you and us
Someday we’ll see

How much you mean
To us our dearest one in this world

Our precious Princess so divine 

Překlad:

Dny a roky
Modlící se za naši lásku, naši budoucnost

Tak potichu
Držena tak hluboko v našich srdcích

Čas běžel
Nikdy se nezměnil a zůstal v nás

Tak silně
Nesoucí veškerou lásku k tobě

Refrén:
Nikdo by neřekl jediné slovo

O příběhu, který známe
Nenechte nikdy legendu zmizet
Nikdo by nikdy neřekl pravdu

Tajemstí které víme
Náš dlouho opatrovaný sen

Držící tvoji duši tak vděčně
Žijící s vírou a láskou v tebe

Abychom zachránili náš domov
Abychom zachránili naši nádhernou, nejdražší

Kterou milujeme

Naši vzácnou a tak dokonalou princeznu

Čas běžel
Nikdy se nezměnil a zůstal v nás

Tak silně
Nesoucí veškerou lásku k tobě

Refrén

Cítící tvoji duši
Někde tak blízko

Cítící to spojení mezi tebou a námi
Jednoho dne uvidíme

Jak moc znamenáš
Pro nás, naše nejdražší na tomhle světě
Naše vzácnou a tak dokonalá princezna
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