The Christmas Song
Lisa Kelly - A Christmas Celebration CD + DVD
Živě: A Christmas Celebration Symphony Tour (2011, 2012 - Susan McFadden)
Hudba: Melvin Howard Tormé,;Text: Robert Wells, Melvin Howard Tormé - napsáno ke zchlazení mysli v parném létě 1944
Poznámka: výraz “Jack Frost” je personifikovaným vyjádřením pro tuhou zimu a štiplavý mráz

Text:
Chestnuts roasting on an open fire
Jack Frost nipping at your nose
Yuletide carols being sung by a choir
And folks dressed up like Eskimos
Everybody knows some turkey and some mistletoe
Help to make the season bright
Tiny tots with their eyes all aglow
Will find it hard to sleep tonight
They know that Santa’s on his way
He’s loaded lots of toys and goodies on his sleigh
And every mother’s child is gonna spy
To see if reindeer really know how to fly
And so I’m offering this simple phrase
To kids from one to ninety-two
Although it’s been said many times, many ways
Merry Christmas to you
And every mother’s child is gonna spy
To see if reindeer really know how to fly
So I’m offering this simple phrase
To kids from one to ninety-two
Although it’s been said many times, many ways
Merry Christmas, merry Christmas
Merry Christmas to you

Překlad:

Kaštany pečící se na otevřeném ohni
Mráz štípající u nosu
Vánoční koledy zpívané sborem
A lidé oblečení jako eskimáci
Každý ví, že trocha krůty a jmelí
Dělá sezónu zářící
Malá škvrňata s rozzářenýma očima
Budou dnes těžko usínat

Ví, že je Santa na cestě
Naložil spoustu hraček a dobrot na své saně
A máma každého dítěte bude sledovat
Jestli sobi opravdu umějí létat

A proto nabízím tuhle jednoduchou frázi
Dětem od jednoho do dvaadevadesáti
Ikdyž to bylo řečeno mnohokrát, mnoha způsoby
Veselé Vánoce vám přeju
A máma každého dítěte bude sledovat
Jestli sobi opravdu umějí létat

Proto nabízím tuhle jednoduchou frázi
Dětem od jednoho do dvaadevadesáti
Ikdyž to bylo řečeno mnohokrát, mnoha způsoby
Veselé Vánoce, veselé Vánoce
Veselé Vánoce vám přeju

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

