Tak jak plyne řeky proud
(Bill Haley & His Comets  Rock Around The Clock)
Tak jak plyne řeky proud
tak jak mrakem umí plout
jako smetí roky letí
rok, rok, rok, rok
Proč ten čas, často nás
do rozpaků přivádí
proč rok co rok se divíme
jak rok co rok se měníme
roky dlouhý
mý kroky kráčí dál
Proč ten čas prosím vás
tohleto nám vyvádí
proč rok co rok se divíme
jak rok co rok se měníme
roky dlouhý
mý kroky kráčí dál

česky  jen kvůli textu, originál je daleko lepší
http://www.youtube.com/watch?v=gI5IvWwEAGA
originál
http://www.youtube.com/watch?v=Nqjc17KEsc



Časy se mění
(Golden Kids, orig. Bob Dylan:

The Times They Are A Changin' )
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Sem pojďte blíž lidé, dny i týdny jdou
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a mraky se toulaj a vlny se dmou,
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a spustí se déšť na čtyřicet dní
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prší a záchrany není
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musíš plavat nebo skončíš jak těžký kamení,
C
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každý ví  časy se mění.

Jsi básník a píšeš o tajemství snů
a vidíš tak dál až do konce dnů.
Bydlíš v propasti slov a na poušti vět,
znáš podstatu lidského dění,
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jednou jsi ztracen, zítra patří ti svět,
každý ví  časy se mění.

Jsi politik, jsi státník, jsi císař a stát,
víš kolik je zemí tak tolik je vlád.
A kolik je států tak tolik je měn
a peníze znamenají jmění
ten kdo je má může být zítra okraden,
každý ví  časy se mění.

Tátové a mámy přistupte blíž,
jsme vaše děti a s dětmi je kříž
zlobíme od mala nechcem jít spát,
teď ke spaní vhodná chvíle není.
Je za pět minut dvanáct a čas nechce stát,
každý ví  časy se mění.

Jsme mouchy, nic víc a pavouk je čas,
ten do sítě vteřin teď polapil nás
je jemná jak mech a tenká jak vlas
a nikde z ní úniku není.
Do denního spěchu zní přísloví hlas,
každý ví  časy se mění.

http://www.youtube.com/watch?v=g_7pvZEBz3Y

orig.
http://www.youtube.com/watch?v=e7qQ6_RV4VQ


To všechno vodnes čas

Waldemar Matuška
To všechno vodnes' čas
1. Když C jsem byl chlapec malý, tak se mě vždycky ptali,
zdali bych chtěl pásat stáda F krav,
pročpak se mě ptali, když nakonec mě dali
D7 na loď starou a řekli mi: G plav!
R: C To všechno F vodnes' C čas, to všechno vodnes' F čas
a G hlavu za to dám, že nevrátí se nikdy k nám to,
C co všechno F vodnes' C čas.
2. Na vezdejší pouti bylo jest mi plouti
tam, kde v moře vtéká řeky proud,
jel jsem proti proudu, když zřel jsem rodnou hroudu,
pohnutím jsem nemoh' z ní se hnout.
R:
3. Za nejbližším rohem dal jsem lodi "sbohem",
krásnou holku z ranče jsem si vzal,
a tak v žití shoě já dočkal jsem se koně,
všichni tři tu šťastně žijem dál.
R:

http://www.youtube.com/watch?v=OBx2RiTOj2s

Svítá 137
Čas zaslíbený
Ref.
Každá věc svůj čas mívá, naděje každý den zpívá
nezoufej, když všechno není, jak sis přál.
1. Je čas rození, čas umírání,
čas májový, čas odkvétání
čas ztracený, čas odměřený,
čas darovaný, kdy víš, kdo je tvůj Pán.
2. Je čas hledání, čas oklamání,
čas nadějí, čas vyčkávání
čas bloudění, čas promarněný,
čas pověření, kdy víš, kde sílu brát.
3. Je čas válečný, čas ponížených
čas vítězů, čas poražených
čas násilí, čas odplácení
čas odpuštění, kdy víš, kde lásku brát
4. Je čas neznámý, čas vyhlížený,
čas modlení, čas vyslyšení
čas vykoupení, čas zaslíbený,
kdy narodí se Král.

(orig. verze

The Byrds  Turn! Turn! Turn!)

http://www.youtube.com/watch?v=W4ga_M5Zdn4

