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"Down in the Valley", známá jako "Birmingham Jail", je tradicionál, americká národní píseň. Dopis z
Birminghamského vězení (The Letter from Birmingham Jail) byl otevřený dopis napsaný 16.4.1963
Martinem Lutherem Kingem. Dopis obhajuje strategii nenásilného odporu proti rasizmu.
Down in the valley valley so low

Dolů údolím tak nízko

hang down your head and hear the wind blow

svěš hlavu a poslouchej svist větru

Hear the wind blow love hear the wind blow

Poslouchej van větru, lásko poslouchej

Hang down your head and hear the wind blow.

svěš hlavu a poslouchej svist větru

Roses love sunshine, violets love dew,

Růže milují slunce, fialky mají rády rosu,

Angels in Heaven know I love you,

Andělé v nebi vědí, že tě miluju,

Know I love you, dear, know I love you,

Ví, že tě miluju, drahá, ví, že tě miluju,

Angels in Heaven know I love you.

Andělé v nebi vědí, že tě miluju.

If you don't love me, love whom you please,
Throw your arms round me, give my heart ease,

Pokud mě nemiluješ, miluj si koho chceš,
přestaň mně objímat, uvolni mi srdce,

Give my heart ease, dear, give my heart ease,

uvolni mi srdce, drahá, uvolni mi srdce.

Throw your arms round me, give my heart ease

přestaň mně objímat, uvolni mi srdce.

Build me a castle, forty feet high;

Postav mi hrad, vysoký čtyřicet stop;

So I can see her as she rides by,

Abych jí viděl až pojede kolem,

As she rides by, dear, as she rides by,

až pojede kolem, drahá, až pojede kolem,

So I can see her as she rides by.

Abych jí viděl až pojede kolem.

Write me a letter, send it by mail;

Napiše mi dopis, pošli ho poštou;

Send it in care of the Birmingham jail,

Pošli ho do péče věznice v Birminghamu,

Birmingham jail, dear, Birmingham jail,

Birminghamský vězení, drahá, vězení v Birminghamu,
Pošli to do péče věznice v Birminghamu.

Send it in care of the Birmingham jail.

https://youtu.be/oPmO5JTrkM4
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