Give Me Your Hand / The World Falls Away
Chloë Agnew, Lisa Kelly, Lisa Lambe - Believe CD + DVD
Živě: Songs from the Heart (2010 - Chloë, Lisa K., Lynn, Alex (jaro), 2011 - Chloë, Lisa K., Lisa L.), Believe (2012 Chloë, Susan McFadden, Lisa L., pod názvem The World Falls Away) - vždy spojeno s písní Walking the Night
Hudba: Ruaidri Dáll Ó Catháin (17. století) - tradiční irská melodie (Tabhair dom do Lámh), běžně pouze instrumentální; Text: ???

Text:
It’s calling through the dark
It’s reeling in my heart
The sound of the pipes on the wind
The strains of the song
Carry me along
Sending me dancing again
From above and below
A sound soft and low
And the music’s flowing through me like before
And the song that we once knew
Brings me back to you
Pipes play within me once more
Refrain:
Your songs are in my heart, they light the dark
So come give me your hand
And we’ll dance tonight, in the blazing light
And the years will fade away
Fade as you play, play through the dark
Play in my heart
I am spinning with the sound
There’s a drumming in the ground
And the humming of a song beneath my skin
And the world falls away
As I hear the pipes play
Sounding the song from within, from within
Refrain
There’s a drumming in the ground
And a humming of a sound that we once knew
Come sing me throught the night
Come fill me with your light,
Now your song is sounding out through the years
Play it steady and strong, fill me with song
Sending me dancing again
Dance as the pipes play away in my heart
Come give me your hand tonight
Your star is bright
Your songs are in my heart…

Překlad:

Volá to v temnotě
Tančí to v mém srdci
Ten zvuk dud ve větru
Ty tóny písně
Mne nesou sebou
Posílají mne znovu tančit

Shora i zdola
Zvuk měkký a nízký
A hudba mnou protéka jako dřív
A píseň, co jsme znali
Mne přináší zpět k tobě
Zas ve mně jednou hrají dudy

Refrén:
Tvé písně jsou v mém srdci, osvětlují temnotu
Tak pojď, dej mi ruku
A dnes večer budeme tančit, v zářícím světle
A roky se ztratí
Ztratí se, jak budeš hrát, hrát skrze tmu
Hrát v mém srdci
Točím se se zvukem
V zemi se šíří bubnování
A pobrukování písně v mé kůži
A svět se rozpadá
Když slyším hrát dudy
Znějící píseň zevnitř, zevnitř
Refrén

V zemi se šíří bubnování
A pobrukování písně, kterou jsme znali
Pojď mne prozpívat nocí
Pojď mne naplnit svým světlem
Teď tvoje píseň zní skrz věky
Hraj ji klidně a silně, naplň mne písní
Posílající mne znovu tančit
Tanči, když dudy hrají v mém srdci
Pojď, dej mi dnes večer svoji ruku
Tvá hvězda je zářivá
Tvé písně jsou v mém srdci…

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

