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Text:
No one on Earth could feel like this
I’m thrown and overblown with bliss
There must be an Angel
Playing with my heart
I walk into an empty room
And suddenly my heart goes boom
It’s an orchestra of Angels
And they’re playing with my heart, yeah
Refrain:
[: Must be talking to an Angel :] 6x

No one on Earth could feel like this
I’m thrown and overblown with bliss
There must be an Angel
Playing with my heart
And when I think that I’m alone
It seems there’s more of us at home
It’s a multitude of Angels
And they’re playing with my heart
Refrain
I must be hallucinating
Watching Angels celebrating
Could this be reactivating
All my senses dislocating
This must be a strange deception
By celestial intervention
Leaving me the recollection
Of your heavenly connection
Refrain
I walk into an empty room
And suddenly my heart goes boom
It’s an orchestra of Angels
Playing with my heart…
[: Refrain :] 2x

Překlad:

Nikdo na zemi se nemůže takhle cítit
Jsem zaskočena a zaplavena blažeností
Musí tu být anděl
Co si hraje s mým srdcem
Vejdu do prázdné místnosti
A náhle se mé srdce rozbuší
Je tu orchestr andělů
A ti si hrají s mým srdcem

Refrén:
[: Musím si povídat s andělem :] 6x

Nikdo na zemi se nemůže takhle cítit
Jsem zaskočena a zaplavena blažeností
Musí tu být anděl
Co si hraje s mým srdcem
A když si myslím, že jsem sama
Zdá se, že je nás t udoma víc
Je tu celá spousta andělů
A ti si hrají s mým srdcem
Refrén

Musím mít halucinace
Když vidím anděly slavit
Mohlo by tohle být znovuoživení
Všechny mé smysly jsou vykolejené
Tohle musí být zvláštní podvod
Kvůli nebeské intervenci
Co mi nechá vzpomínky
Na tvé spojení s nebesy
Refrén

Vejdu do prázdné místnosti
A náhle se mé srdce rozbuší
Je tu orchestr andělů
Hrajících si s mým srdcem…
[: Refrén :] 2x
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