Carol of the Bells
Chloë, Lisa K., Méav, Órla - A Christmas Celebration DVD, Celtic Family Christmas CD
Živě: A Christmas Celebration Symphony Tour (2011 - Chloë, Lisa K., Lisa L., 2012 - Chloë, Susan McFadden, Lisa L.)
Pozn.: Na CD “A Christmas Celebration” vyšla velmi podobná verze pouze s Maíréad Nesbitt a sborem
Hudba: Mykola Dmytrovych Leontovich; Text: Peter J. Wilhousky
Text:
Choir: [: Ding, dong, ding, dong, ding :] 4x
Hark! How the bells, sweet silver bells
All seem to say “Throw cares away“
Christmas is here, bringing good cheer
To young and old, meek and the bold
“Ding, dong, ding, dong”, that is their song
With joyful ring, all carolling
One seems to hear, words of good cheer
From everywhere, filling the air
Ding, dong, ding, ding, dong
Oh, how they pound, raising the sound
O’er hill and dale, telling their tale
Gaily they ring, while people sing
Songs of good cheer, Christmas is here
[: Merry, merry, merry, merry Christmas :] 2x
Hark! How the bells, sweet silver bells
All seem to say, “Throw cares away“
Christmas is here, bringing good cheer
To young and old, meek and the bold
“Ding, dong, ding, dong”, that is their song
(Ding, do - ong, ding)
With joyful ring, all carolling
One seems to hear, words of good cheer
From everywhere, filling the air
[: Merry, merry, merry, merry Christmas :] 2x
On, on they send, on without end
Their joyful tone, to every home
Choir: [: Ding, dong, ding, dong ding :] 2x
Christmas is here, bringing good cheer
To young and old, meek and the bold
“Ding, dong, ding, dong”, that is their song
With joyful ri - ing ...
Ding, dong, ding, dong, bong !

Překlad:

Sbor: [: Bim, bam, bim, bam, bim :] 4x

Slyšte jak zvonky, sladké stříbrné zvonky
Všechny jakoby říkaly „Odhoď starosti“
Vánoce jsou tady, přináší dobrou náladu
Mladým i starým, pokorným i odvážným

„Bim, bam, bim, bam“, to je jejich píseň
S veselým zvoněním, všechny koledují
Zdálo by se, že slyšíme slova dobré zábavy
Odevšud naplňovat vzduch
Bim, bam, bim, bim, bam

Ó, jak bijí, zesilují zvuk
Přes kopce i údolí, vypráví svůj příběh
Vesele zvoní, zatímco lidé zpívají
Písně veselí a radosti, Vánoce jsou tu

[: Veselé, veselé, veselé, veselé Vánoce :] 2x
Slyšte jak zvonky, sladké stříbrné zvonky
Všechny jakoby říkaly „Odhoď starosti“
Vánoce jsou tady, přináší dobrou náladu
Mladým i starým, pokorným i odvážným

„Bim, bam, bim, bam“, to je jejich píseň
(Bim, ba - am, bim)
S veselým zvoněním, všechny koledují
Zdálo by se, že slyšíme slova dobré zábavy
Odevšud naplňovat vzduch

[: Veselé, veselé, veselé, veselé Vánoce :] 2x
Dál, dál posílají, dál bez přestání
Svoji veselou melodii do každého domu
Sbor: [: Bim, bam, bim, bam, bim :] 2x

Vánoce jsou tady, přináší dobrou náladu
Mladým i starým, pokorným i odvážným
„Bim, bam, bim, bam“, to je jejich píseň
S veselým zvo - ně - ním …
Bim, bam, bim, bam, bum !

Zdroj informací: http://en.wikipedia.org/wiki/Carol_of_the_bells

