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Tonight a tiny angel 
امشب فرشته کوچکی

Sleeps on my knees
بر زانوی من خوابیده است

 She’s only five years old
او تنها پنج سال دارد

But her heart is bigger than the seas
اما قلبش از دریاها بزرگرت است

Tonight our house is filled
امشب خانه ما پر است

With the sound of the angels’ wings
از صدای بال های فرشتگان

She has so many more friends
او در آسامن ها دوستان

In the skies than on the earth
بسیار بیشرتی دارد تا در زمین

Oh my daughter
ای دخرتم!

You’re my soul
تو جان منی

You’re my calm in the storm
تو در طوفان آرامش منی
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All my dreams will come true
همه آرزوهای من به حقیقت خواهد پیوست

Cause of you
تنها به دلیل وجود تو

You are a part of me
تو پاره تن من هستی

And the light of my eyes is you
و نور چشم من تویی

When longing for Heaven I breathe in
هر وقت مشتاق بهشت می شوم

Your scent anew
عطر تو را دوباره نفس می کشم

You’re a part of me
تو پاره تن منی

And the light of my eyes is you
و نور چشم من تویی

 When longing for Heaven I breathe in
هر وقت مشتاق بهشت می شوم

Your scent anew
عطر تو را دوباره نفس می کشم

You shine like the moon
تو مثل ماه می درخشی
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And the stars revolve around you
و ستاره ها دور تو می گردند

You dream of a holy sun rising
تو خواِب یک خورشید مقدس را می بینی در حال طلوع

And this dead world starting to bloom
و این جهان مرده رشوع به شکفنت می کند

Oh my daughter
ای دخرتم!

You’re my soul
تو جان منی

You’re  my calm in the storm
تو در طوفان آرامش منی

All my dreams will come true
همه آرزوهای من به حقیقت خواهد پیوست

Cause of you
تنها به دلیل وجود تو

You are a part of me
تو پاره تن من هستی

And the light of my eyes is you
و نور چشم من تویی

When longing for Heaven I breathe in
هر وقت مشتاق بهشت می شوم
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Your scent anew
عطر تو را دوباره نفس می کشم

You’re a part of me
تو پاره تن منی

And the light of my eyes is you
و نور چشم من تویی

When longing for Heaven I breathe in
هر وقت مشتاق بهشت می شوم

Your scent anew
عطر تو را دوباره نفس می کشم

The angels are talking about you
فرشته ها درباره تو حرف می زنند

They know you have a mission on the earth
آنها می دانند که تو رسالتی در زمین داری

Hard and unique
سخت و بی مانند

I close my eyes praying for you
من چشامنم را می بندم و برایت دعا می کنم

And softly kiss your cheek
و آرام گونه ات را می بوسم

You are a part of me
تو پاره تن من هستی
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And the light of my eyes is you
و نور چشم من تویی

When longing for Heaven I breathe in 
هر وقت مشتاق بهشت می شوم

Your scent anew 
عطر تو را دوباره نفس می کشم

You’re a part of me 
تو پاره تن من هستی

And the light of my eyes is you 
و نور چشم من تویی

When longing for Heaven I breathe in 
هر وقت مشتاق بهشت می شوم

Your scent anew 
عطر تو را دوباره نفس می کشم
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