
Z bříz padá stín Nestíháme
t + h: Paul Simon (Leaves That Are Green) / p: Jan Řepka petr ovsenák – jan řepka

            D                 Emi                   A     D
Bylo mi jedenadvacet let když jsem tuhle píseň psal

     D                     G    C    D
teď je mi o rok víc a čas pádí dál

       G     A
má píseň zní

     D       C    G A    D
a z bříz padá stín útlejší

  Hmi
a lístky v dlaní tvé

          A
dávno nejsou zelené

Taky jsem dívku miloval
však poutal si ji příliš až odnesla ji noc
jako báseň již jsem nenapsal
a z bříz padá stín útlejší
a lístky v dlaní tvé
dávno nejsou zelené

Hodil jsem žabku v říční proud
já kruhů chtěl se ptát nemám-li se bát
však neřekly mi nic
a z bříz padá stín útlejší
a lístky v dlaní tvé
dávno nejsou zelené

Hello hello hello hello
goodbye goodbye goodbye goodbye
a není v tom nic víc
a z bříz padá stín útlejší
a z bříz padá stín útlejší

Přeloženo a na repertoár zařazeno po návratu z římského koncertu  
Simona & Garfunkela v roce 2004. Píseň zazněla jako předposlední 
přídavek. Kdo umí, najde zmíněnou verzi na internetu. 

Jinak více vesele na slavném albu „Sound Of Silence“ (1965).

I was twenty-one years when I wrote this song 
I'm twenty-two now but I won't be for long 
Time hurries on 
And the leaves that are green, turn to brown 
And they wither with the wind 
And they crumble in your hand 

Once my heart was filled with the love of a girl 
I held her close but she faded in the night 
Like a poem I meant to write 
And the leaves that are green turn to brown 
And they wither with the wind 
And they crumble in your hand 

I threw a pebble in a brook 
And watched the ripples run away 
And they never made a sound
And the leaves that are green turn to brown 
And they wither with the wind 
And they crumble in your hand 

Hello hello hello hello 
Goodbye goodbye goodbye goodbye 
That's all there is
And the leaves that are green turn to brown
And the leaves that are green turn to brown
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