
She′d take the world off my shoulders 

 

داره یشونه هام برم  یرو از رو  مسئولیت های سنگیناون )دختر(   

 

If it was ever hard to move 

اگه حرکت کردن برام سخت باشه  ی حت  

 

She’d turn the rain to a rainbow 

کنه یم  لی(  تبد یکمون )شاد  ن یبارون  )غم( رو به رنگ اون   

 

When I was living in the blue 

از هیچی خبر نداشتم که  ی وقت  

 

Why then, if she′s so perfect? 

ره ینظی ب  نقدریپس اگه اون ا  

Do I still wish that it was you? 

ی کنم که تو جاش بود  ی چرا من هنوز آرزو م  

 

Perfect don’t mean that it’s working 

( یستینداره ) چون اون دختر تو ن ی ا دهیبرام فا  ش بودن ر ینظی ب  

 

So what can I do? (Ooh) 

 پس من چکار کنم؟ )اوه( 

 

[Pre-Chorus] 
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When you′re out of sight in my mind 

ی هر لحظه تو فکرم ی ول ، یست یجلو چشمام ن  نکه یبا ا   

[Chorus] 

 

′Cause sometimes I look in her eyes 

کنم یوقتا که به چشماش نگاه م  ی بعض  

And that’s where I find a glimpse of us 

کنم  ی م دایپ  رمونو یو اونجاست که تصو   

And I try to fall for her touch 

لمس کردنش غرق بشم  ی کنم تو یم  یو سع   

But I′m thinking of the way it was 

کنم  ی فکر م جوری که بودیم  من به  یول  

Said, “I’m fine” and said, “I moved on” 

دم یگفت من خوبم و ادامه م  

I′m only here passing time in her arms 

نجام ی ن زمان تو آغوشش اوند من فقط بخاطرگذر  

Hoping I’ll find a glimpse of us 

م   امیدوارم بتونم تصویری از خودمون رو پیدا کن  

 

[Verse 2] 

 

Tell me he savors your glory 

بره ی( از شکوه تو لذت م یکه باهاش  ی )پسر یگ یم م به  
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Does he laugh the way I did? 

خنده؟  ی م دم؛یخند  ی که من م ی اونجور  

Is this a part of your story? 

ته؟ یاز زندگ ی بخش  نم یا  

One that I had never lived 

توش نداشتم   ییجا  چی که من ه یزندگ  

Maybe one day you′ll feel lonely 

ی کن ییاحساس تنها  ی روز هی  د یشا  

And in his eyes, you’ll get a glimpse 

ی نی )از من رو( بب ر یتصو  ه یچشماش،    یتو   و  

 

Maybe you’ll start slippin′ slowly and find me again 

یآروم آروم نظرت برگرده و دنبال من بگرد  د یشا   

[Pre-Chorus] 

 

When you′re out of sight in my mind 

یهر لحظه تو فکرم ی ول ، یست یجلو چشمام ن  نکه یبا ا    

[Chorus] 

  

′Cause sometimes I look in her eyes 

کنم یوقتا که به چشماش نگاه م  ی بعض  

And that’s where I find a glimpse of us 

کنم  ی م دایپ  رمونو یو اونجاست که تصو   

And I try to fall for her touch 

لمس کردنش غرق بشم  ی توکنم  یم  یسع  و  
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But I′m thinking of the way it was 

کنم  ی فکر م جوری که بودیم من به  یول  

Said, “I’m fine” and said, “I moved on” 

دم یگفت من خوبم و ادامه م  

I′m only here passing time in her arms 

نجام ین زمان تو آغوشش ا وند من فقط بخاطرگذر یول  

Hoping I’ll find a glimpse of us 

کنم  دایاز خودمون رو پ  ی ریبتونم تصو  دوارم یام  

[Bridge] 

 

 

 

Ooh-ooh-ooh 

اووه -اووه-اووه  

 

Ooh-ooh-ooh 

اووه -اووه-اووه  

 

[Chorus] 

 

′Cause sometimes I look in her eyes 

کنم یوقتا که به چشماش نگاه م  ی بعض  

And that’s where I find a glimpse of us 

کنم  ی م دایپ  رمونو یو اونجاست که تصو   
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And I try to fall for her touch 

لمس کردنش غرق بشم  ی کنم تو یم  یو سع   

But I′m thinking of the way it was 

کنم  ی فکر م جوری که بودیم من به  یول  

Said, “I’m fine” and said, “I moved on” 

دم یگفت من خوبم و ادامه م  

I′m only here passing time in her arms 

نجام ین زمان تو آغوشش ا وند من فقط بخاطرگذر یول  

Hoping I’ll find a glimpse of us 

کنم  دایاز خودمون رو پ  ی ریبتونم تصو  دوارم یام  
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