Bells of Christmas
Órla Fallon - Winter, Fire & Snow CD, Celtic Christmas CD + DVD
Hudba: Dan Shea; Text: John Bettis

Text:
December’s fingers touch my window
As I am looking out on a wind-blown night
I feel a sigh of magic arise
On shadowed winds
From the fields of rye
And then in the starry night
Refrain:
The Christmas bells ring a silver tune
The angels ring all around the moon
My fire burns by the holly tree
My dreams dance there in the flames for me
I see a place where laughter rings
Fear’s a forgotten thing
This winter world is changed to spring
When the bells of Christmas ring
Somewhere inside the sweeping darkness
There is unbroken love in the hardest life
Below these frozen meadows
Must be an April dawn
Tell me, where is light?
It comes in a distant time
Refrain
Sweet sound filling the air
Sweet sounds lifting the cares of the world
Like the old song gracefully flow
Old songs calling to all of the world
Fear’s a forgotten thing
When the bells of Christmas ring
Refrain
When the bells of Christmas ring

Překlad:

Prsty prosince se dotýkají mého okna
Jak se koukám ven do větrné noci
Cítím vzrůstat zvuk kouzel
Ve větrech ze stínu
Polí žita
A poté v noci plné hvězd

Refrén:
Vánoční zvnoky hrají stříbrnou melodii
Andělé zvoní všude kolem měsíce
Můj oheň hoří vedle cesmíny
Mé sny tam v plamenech pro mne tančí
Vidím místo, kde zvoní smích
Strach je zapomenutou věcí
Tenhle zimní svět je změněn v jaro
Když zvoní vánoční zvnoky
Někde tam v té dalekosáhlé tmě
Je nezlomená láska v nejtěžším životě
Pod těmihle zmrzlými lukami
Musí být dubnový rozbřesk
Řekněte mi, kde je světlo?
Přijde až za dlouhý čas
Refrén

Krásný zvuk naplňuje vzduch
Krásné zvuky odnáší starosti světa
Jako ta stará píseň uhlazeně plyne
Staré písně volají na všechny z tohoto světa
Strach je zapomenutou věcí
Když zvoní vánoční zvonky
Refrén

Když zvoní vánoční zvonky
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