
THE UNDERDOG

Early morning, take me over
Father, father, father, take me to the 
top
Oh-oh, oh-oh
Early morning, wake me up
Father, father, father, this is not 
enough
Oh-oh, oh-oh, oh!

Hey, that sounds like my luck
I get the short end of it
Oh, I love to be, I love to be the 
underdog, hey!
Hey, that sounds like my luck
I get the short end of it
Oh, I love to be, I love to be the 
underdog, hey!
[Refrain]
The underdog, hey!
The underdog, hey!

Early evening, settle down
Father, father, father, who am I to 
blame?
Oh-oh, oh-oh
Early evening, hush me over
Father, father, father, are we just the 
same?
Oh-oh, oh-oh, oh!

Hey, that sounds like my luck
I get the short end of it
Oh, I love to be, I love to be the 
underdog, hey!
Hey, that sounds like my luck
I get the short end of it
Oh, I love to be, I love to be the 
underdog, hey!

The underdog, hey!
The underdog, hey!

Living the low life
Low life
Low life
Living the low life
(La, la, la-la la) Low life
(La, la, la-la la) Low life
Living the low life...

Hey, that sounds like my luck
I get the short end of it
Oh, I love to be, I love to be the 
underdog, hey!
Hey, that sounds like my luck
I get the short end of it
Oh, I love to be, I love to be the 
underdog, hey!

The underdog, hey!

IMAGINE

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today... Aha-ah...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Living life in peace... You...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world... You...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one 

WE ARE THE CHAMPIONS

II've paid my dues
Time after time
I've done my sentence
But committed no crime
And bad mistakes
I've made a few
I've had my share of sand kicked in 
my face
But I've come through
(And I need to go on and on, and on, 
and on)
We are the champions, my friends
And we'll keep on fighting 'til the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions
Of the world

I've taken my bows
And my curtain calls
You brought me fame and fortune and

everything that goes with it
I thank you all
But it's been no bed of roses
No pleasure cruise
I consider it a challenge before the 
whole human race
And I ain't gonna lose
(And I need to go on and on, and on, 
and on)

We are the champions, my friends
And we'll keep on fighting 'til the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions
Of the world

We are the champions, my friends
And we'll keep on fighting 'til the 
end, oh
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions...

BIG BIG WORLD

I'm a big, big girl
In a big, big world
It's not a big, big thing if you leave 
me
But I do, do feel that
I do, do will miss you much
Miss you much

I can see the first leaf falling
It's all yellow and nice
It's so very cold outside
Like the way I'm feeling inside

I'm a big, big girl
In a big, big world
It's not a big, big thing if you leave 
me
But I do, do feel that
I do, do will miss you much
Miss you much

Outside it's now raining
And tears are falling from my eyes
Why did it have to happen?
Why did it all have to end?

I'm a big, big girl
In a big, big world



It's not a big big thing if you leave me
But I do, do feel that
I do, do will miss you much
Miss you much

[Bridge]
I have your arms around me warm 
like fire
But when I open my eyes
You're gone

I'm a big, big girl
In a big, big world
It's not a big big thing if you leave m
But I do, do feel that
I do, do will miss you much
Miss you much

I'm a big, big girl
In a big, big world
It's not a big big thing if you leave me
But I do feel I will miss you much
Miss you much

STAND BY ME

No, I won't be afraid
Oh, I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me

So darlin', darlin', stand by me
Oh, stand by me
Oh, stand
Stand by me, stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
Or the mountains should crumble to 
the sea
I won't cry, I won't cry
No, I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me

And darlin', darlin', stand by me
Oh, stand by me
Whoa, stand now
Stand by me, stand by meWhen the 
night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we'll 
see

Darlin', darlin', stand by me
Oh, stand by me
Oh, stand now
Stand by me, stand by me

Whenever you're in trouble, won't 
you stand by me?

Oh, stand by me
Whoa, just stand now
Oh, stand, stand by me 

NEZALEZHNA

Я дівчина — Ріка,
Пливу собі сама
Я обираю шлях
В моїх жилах
Тече серебром
Горить Вогонь з вітром
Переплетені мрії
Очі в небо, довгі вії…

Незалежна
Сильна , вільна, я смілива
Незалежна
Сильна , вільна, я нестримна

An independent girl, girl
Strong and free and
An independent girl
Brave girl — It’s me !

Я дівчина — любов
Гаряча в мене кров
Я дівчина — свобода
Природа — моя врода, вóда
Квіти, гори, полонини
Так в мені багато віри
А душа — терпляча, красива
Ловіть мої крила.

Незалежна
Сильна , вільна, я смілива
Незалежна
Сильна , вільна, я нестримна

An independent girl, girl
Strong and free and
An independent girl
Brave girl — It’s me !

Моя свобода в мені проростає з 
кожним днем
І моя воля, що незалежні ми всі 
будем!

An independent girl, girl
Strong and free and
An independent girl
Brave girl — It’s me !

все буде добри
Незалежна
Сильна , вільна, я смілива
Незалежна
Сильна , вільна Україна!

Я памятаю час, коли лиш 

починався світ.
Хто міг, той підіймався та йшов.
Ішов собі високо в гори, взявши у 
похід
Свою надію сильну, як любов...
 
Приспів:
Що все буде добре
Для кожного з нас.
Що все буде добре,
Настане наш час.
 
Я бачив, як навколо нас і долі і 
вогні
Все далі й далі змінювали світ.
І ми все вище, бо в долині небо не 
таке.
І далі щось веде мене в похід.
 
Приспів:
І все буде добре
Для кожного з нас.
І все буде добре,
Настане наш час.
 
І ось, коли ми майже там, де 
холодно і сніг
І зовсім близько наша самота.
Бажання сильні, як любов, 
поможуть нам дійти
І буде вся та наша висота.

Коли настане день,
Закінчиться війна,
Там загубив себе,
Побачив аж до дна
 
Обійми мене, обійми мене, обійми
Так лагідно і не пускай,
Обійми мене, обійми мене, обійми
Твоя весна прийде нехай.
 
І от моя душа складає зброю вниз,
Невже таки вона
Так хоче теплих слів?
 
Обійми мене, обійми мене, обійми
Так лагідно і не пускай,
Обійми мене, обійми мене, обійми
Твоя весна прийде нехай.
 
Обійми мене, обійми мене, обійми
І більше так не відпускай
Обійми мене, обійми мене, обійми
Твоя весна прийде нехай.

Справа в тому,
Що в мене немає дому
І за правилом доброго тону,
Як за правилом доброго ременя,



Я згадаю з якого я племені,
Пригадаю з якого міста,
Я чекаю на своє Греммі,
В мене просто нема де сісти
Написати свою промову:
У мене немає дому... | (3)
 
Приспів:
А люди такі, люди такі всоте
За день в свої бетонні соти!
А де їм ше ховатись, сохнути,
Людям першого, другого сорту?..
А люди такі, люди такі сотнями
В тандемі зі своїми висотками
З третього, сьомого герцами-
герцами
Сповнюють все сенсами-сенсами...
 
Справа в тому,
Що у мене немає дому
Тепер я ніколи й нічого нікому -
Ти перший з ким ділю свою колу
І більше... Але врешті, а втім,
Якби в мене був дім,
Я б лишила його на людей, на котів
Я б пошила усіх, я не люблю 
кутів!..
 
Приспів.
 
Люди такі... Ми люди такі...
Ми люди такі... Ми люди такі...
Люди такі... Ми люди...

Ой у лузі червона калина (Oy u 
luzi chervona kalyna) 

Ой у лузі червона калина 
похилилася,

Чогось наша славна Україна 
зажурилася.

А ми тую червону калину 
підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей,
розвеселимо!

А ми тую червону калину 
підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей,
розвеселимо!

 

Не хилися, червона калино, маєш 
білий цвіт.

Не журися, славна Україно, маєш 

вільний рід.

А ми тую червону калину 
підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей,
розвеселимо!

А ми тую червону калину 
підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей,
розвеселимо! 

 

Маршерують наші добровольці у 
кривавий тан,

Визволяти братів-українців з 
ворожих кайдан.

А ми наших братів-українців 
визволимо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей,
розвеселимо!

А ми наших братів-українців 
визволимо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей,
розвеселимо!

 

Ой у полі ярої пшенички 
золотистий лан,

Розпочали стрільці українські з 
ворогами тан,

А ми тую ярую пшеничку ізберемо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей,
розвеселимо!

А ми тую ярую пшеничку ізберемо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей,
розвеселимо!

 

Як повіє буйнесенький вітер з 
широких степів,

То прославить по всій Україні 
січових стрільців.

А ми тую стрілецькую славу 
збережемо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей,
розвеселимо!

А ми тую стрілецькую славу 
збережемо,

А ми нашу славну Україну, гей-гей,
розвеселимо!

Molytva

Летіла, біла була,
Ясні, мов зорі крила...
Високо в небі плила,
Сяяла, співала...

Вітер її колихав,
Місячним сяйвом плекав,
Ніжно її обіймав,
Сльозами очі вмивав...

Вмивав... Вмивав...             | (10)

Та й просила за всіх вона,      |
Та й просила за всіх, любила... |
Та й любила, та й молила...     |
Та й молила, щиро вірила!..     | (2)

Та й молила!.. Любила!..
Вірила, вірила...
Любила, молила...

Та й просила за всіх вона,
Та й просила за всіх, любила...
Та й любила, та й молила...
Та й молила, щиро вірила!..
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