
Text:

From the day we arrive on planet
And blinking step into the sun

There’s more to see
That can ever be seen

More to do
That can ever be done

There’s far too much to take in here
More to find

That can ever be found
But the sun rolling high

Through the sapphire sky
Keeps great and small on the endless round

It’s the circle of life
And it moves us all

Through despair and hope
Through faith and love
Till we find our place

On the path unwinding
In the circle

The circle of life
In the circle

The circle of life

It’s the circle of life
And it moves us all

Through despair and hope
Through faith and love
Till we find our place

On the path unwinding
In the circle

The circle of life
In the circle

The circle of li - i - fe…
Circle of life !

Překlad:

Ode dne, kdy přijdeme na planetu
A mrkající zříme sluneční svit

Je tu víc k vidění
Než můžeme vůbec vidět

Víc co dělat
Než můžeme kdy stihnout

Je tu toho tolik, co přijmout
Více k nazelení

Než může kdy být nalezeno
Ale slunce kutálející se vysoko
Přes safírově modrou oblohu

Udržuje velké a malé v kruhu bez konce

Je to kruh života
A všemi námi hýbe

Skrz zoufalství a naději
Skrz víru a lásku

Než najdeme naše místo
Na rozvíjejícíc se cestě

V tom kruhu
V tom kruhu života

V tom kruhu
V tom kruhu života

Je to kruh života
A všemi námi hýbe

Skrz zoufalství a naději
Skrz víru a lásku

Než najdeme naše místo
Na rozvíjejícíc se cestě

V tom kruhu
V tom kruhu života

V tom kruhu
V tom kruhu ži - vo - ta…

V kruhu života !
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