Someday (Esmeralda’s Prayer)
Chloë Agnew - Celtic Woman CD + DVD, Walking in the Air CD + DVD
Živě: The Original Show (2005, 2006)
Hudba: Alan Irwin Menken; Text: Stephen Lawrence Schwartz
- původně jako soundtrack k Disneyho muzikálu The Hunchback of Notre Dame

Text:
Someday, when we are wiser
When the world’s older
When we have learnt
I pray someday we may yet
Live to live and let live
Someday, life will be fairer
Need will be rarer
And greed will not pay
God, speed this bright millenia
On its way, let it come
Someday
Someday, our fight will be won and
We’ll stand in the sun in
That bright afternoon
ʼTil then, on days when the sun is gone
We’ll hang on
If we wish upon the moon
There are some days, dark and bitter
Seems we haven’t got a prayer
But a prayer for something better
Is the one thing we all share
Someday, when we are wiser
When the whole world is older
When we have learnt
And I pray, someday we may yet
Live to live and oneday, someday
Someday, life will be fairer
Need will be rarer
And greed will not pay
God, speed this bright millenia
Let it come
If we wish upon the moon
Oneday, someday … someday, soon

Překlad:

Jednoho dne, až budeme moudřejší
Až bude svět starší
Až budeme poučení
Modlím se, abychom jednoho dne
Žili pro život a nechali žít

Jednoho dne bude život spravedlivější
Potřeba bude vzácnější
A chamtivost nebude k ničemu
Bože, urychli tohle jasné milénium
Na jeho cestě, nech jej přijít
Jednoho dne
Jednoho dne vyhrajeme náš boj
A budeme stát ve slunečním svitu
V to jasné odpoledne
Do té doby, ve dny kdy slunce je pryč
Vydržíme
Když se budeme modlit k měsíci

Jsou tu některé dny tmavé a hořké
Zdá se, že nemáme modlitbu
Ale modlitba za něco lepšího
Je ta jedna věc, kterou sdílíme všichni
Jednoho dne, až budeme moudřejší
Až celý svět bude starší
Až budeme poučení
Modlím se, abychom jednoho dne
Žili pro život a jednou, jednoho dne

Jednoho dne bude život spravedlivější
Potřeba bude vzácnější
A chamtivost nebude k ničemu
Bože, urychli tohle jasné milénium
Nech jej přijít
Když se budeme modlit k měsíci

Jednou, jednoho dne … jednoho dne, brzo …
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