(A carol that is sung during Christmas - The version of Michael Buble)
…….. night, …….. night
All is ……., all is bright (bright - jasne)
'Round yon virgin Mother and Child
( yon – (jon) tam) Tam niedaleko znajduje się ….
……… infant (niemowlę, noworodek)
so tender (kruchy, czyły)
and mild (majld – też w znaczeniu spokojny)
………… in heavenly (niebiański, rajski, cudowny) peace {Śpij w błogim spokoju}
………... in heavenly peace
…….. night, …... night!
Son of …..., love's …… light (Syn Boży jest czystym światłem)
Radiant beams from Thy ……. ……… (Na Twojej świętej twarzy są promieniujące wiązki światła)
With the dawn of redeeming grace (od samego świtu{od Twoich narodzin} jest dużo Twojej łaski)
Jesus, Lord at Thy birth (przy narodzinach)/Lord – Pan, władca {Jezusie, Pan Bóg jest przy Twoich
narodzinach}
Radiant (rej-diant -promieniujący; bardzo jasny, rozpromieniony) beams (beam - wiązka, promień światła)
from Thy (thy=twój {daj – lekkie d między lietrą d a literą t; dawne słowo your} holy face Thy – twój
With the dawn (don – świt, brzask) of redeeming (re-di -min: odkupienie grzechów, zbawienie) grace (1.łaska
w kontekscie religijnym; 2. inne znaczenie tego słowa, to gracja – w poruszaniu się)
Jesus, Lord at Thy birth
Jesus, Lord at Thy birth
**
Other singers also sing a few sentences more as continuation of this carol:
Shepherds (pasterze) quake (kłejk – trząść się, dygotać) at the sight! Pasterze trzęsą się (z emocji) na sam widok.
Glories (glory – chwała, cześć) stream (płynąć lawinowo) from heaven afar (daleko); Chwała spływa z nieba.
Heavenly hosts (host – (hołst) – gospodarz domu; konferancjer) sing Al-le-lu-ia! (Istoty zamieszkujące niebo śpiewają
Alleluja)
Christ the Savior is born! (Chrystus, Zbawiciel się rodzi)
Christ the Savior is born!
Christ the Savior (sej-wier: wybawca, zbawca) is born!

**** w niektórych miejscach podana została wymowa angielskich słów w przybliżeniu

Silent night by Michael Buble
Silent night, holy night
All is calm, all is bright
'Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace
Silent night, holy night!
Silent night, holy night
Son of God, love's pure light
Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord at Thy birth

Radiant beams from Thy holy face

With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord at Thy birth
Jesus, Lord at Thy birth
**
W wykonaniach innych wykonawców jest także dalsza część tej kolędy:
Shepherds quake at the sight!
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Al-le-lu-ia!
Christ the Savior is born!
Christ the Savior is born!
Christ the Savior is born!

