
Text:

In the morning when you rise
I bless the sun, I bless the skies

I bless your lips, I bless your eyes
My blessing goes with you

In the nighttime when you sleep
Oh I bless you while a watch I keep

As you lie in slumber deep
My blessing goes with you

This is my prayer for you
There for you, ever true
Each, every day for you

In everything you do

And when you come to me
And hold me close to you

I bless you and you bless me, too

When your weary heart is tired
If the world would leave you uninspired

When nothing more of love’s desired
My blessing goes with you

When the storms of life are strong
When you’re wounded, when you don’t belong

When you no longer hear my song
My blessing goes with you

This is my prayer for you
There for you, ever true
Each, every day for you

In everything you do

And when you come to me
And hold me close to you

I bless you and you bless me, too

I bless you and you bless me, too

Překlad:

Ráno když vstáváš
Žehnám slunci, žehnám nebesům

Žehnám Tvým rtům, žehnám Tvým očím
Mé požehnání jde s Tebou

V nočním čase když spíš
Ti žehnám zatímco hlídám

Jak ležíš v hlubokém spánku
Mé požehnání jde s Tebou

Tohle je má modlitba pro Tebe
Tu pro Tebe, vždy věrného

Každý všechen den pro Tebe
Ve všem co děláš

A když ke mně přijdeš
A držíš si mne blízko

Já Ti žehnám a Ty mi žehnáš též

Když je Tvé vyčerpané srdce unavené
Když Ti život nedává inspiraci

Když netoužíš než po lásce
Mé požehnání jde s Tebou

Když bouře života jsou silné
Když jsi zraněný a nikam nepatříš

Když už neslyšíš mou píseň
Mé požehnání jde s Tebou

Tohle je má modlitba pro Tebe
Tu pro Tebe, vždy věrného

Každý všechen den pro Tebe
Ve všem co děláš

A když ke mně přijdeš
A držíš si mne blízko

Já Ti žehnám a Ty mi žehnáš též

Já Ti žehnám a Ty mi žehnáš též

The Blessing
Lisa Kelly - A New Journey CD + DVD

Živě: The Original Show (2005, 2006), A New Journey (2007, 2008)

Hudba & Text: Brendan Graham, David Downes

Zdroj informací: Celtic Woman songbook


