
Text:

I pray you’ll be our eyes
And watch us where we go

And help us to be wise
In times when we don’t know

Let this be our prayer
As we go our way
Lead us to a place

Guide us with your grace
To a place where we’ll be safe

I pray we’ll find your light
And hold it in our hearts

When stars go out each night
Remind us where you are

Let this be our prayer
When shadows fill our day

Lead us to a place
Guide us with your grace

Give us faith so we’ll be safe

We ask that life be kind
We ask that life be kind

And watch us from above
And watch us from above

We hope each soul will find
We hope each soul will find

Another soul to love
Another soul to love

Let this be our prayer
Just like every child

Needs to find a place
Guide us with your grace

Give us faith so we’ll be safe

Need to find a place
Guide us with your grace

Give us faith so we’ll be safe

Překlad:

Modlím se, aby byl našima očima
A sledoval nás, kam jdeme

A pomohl nám býti moudrými
V časech, kdy nebudeme vědět

Nechť tohle je naše modlitba
Jak jdeme vlastní cestou

Veď nás k místu
Veď nás svojí vznešeností

Na místo, kde budeme v bezpečí

Modlím se, abychom našli tvé světlo
A drželi ho v našich srdcích

Když každou noc zhasnou hvězdy
Připomeň nám, kde jsi

Nechť je tohle naše modlitba
Když stín naplní naše dny

Veď nás k místu
Veď nás svojí vznešeností

Dej nám víru, čímž budeme v bezpečí

Přejeme si, aby život byl štědrý
Přejeme si, aby život byl štědrý

A sledoval nás shora
A sledoval nás shora

Doufáme, že si každá duše najde
Doufáme, že si každá duše najde
Další duši, kterou bude milovat
Další duši, kterou bude milovat

Nechť je tohle naše modlitba
Tak jako každé dítě

Potřebuje najít místo
Veď nás svojí vznešeností

Dej nám víru, čímž budeme v bezpečí

Potřebujeme najít místo
Veď nás svojí vznešeností

Dej nám víru, čímž budeme v bezpečí

The Prayer
Chloë Agnew, choir - A New Journey CD + DVD

Živě: A New Journey (2007, 2008)

Hudba & Text: David Foster, Carole Bayer Sager, Alberto Testa, Tony Renis

Zdroj informací: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Prayer_(Celine_Dion_and_Andrea_Bocelli_song)


