
Ще бъдем шампиони  
„Куийн“ (Фреди Мъркюри) 

 
Щом крачиш нагоре, 

и спира дъха — 

значи, че скоро 

ще стигнеш върха. 

 

Преодоляваш 

всяка беда — 

и ето, в небето над тебе изгрява  

щастлива звезда. 

 

И вървиш напред още, още, още, още. 

 

Приятели, само с борба 

щастлива ще е нашата съдба. 

Знаем безспорно — 

щом неуморно 

времето гоним, 

ще бъдем шампиони  

на света.  

 

Горе всичко е ясно 

като на длан — 

всичко трудно, неприятно,  

опасно  

по пътя дотам 

 

нов смисъл добива — 

като съдба, 

която ти сам си направил  

щастлива 

със свойта борба. 

 

И вървиш напред още, още, още, още. 

 

Приятели, само с борба                                                           

щастлива ще е нашата съдба. 

Знаем безспорно — 

щом неуморно 

времето гоним, 

ще бъдем шампиони  

на света.  

 

Приятели, само с борба 

щастлива ще е нашата съдба. 

Знаем безспорно — 

щом неуморно 

времето гоним, 

ще бъдем шампиони…  

 
 
 

 

We Are the Champions 
Freddie Mercury 

 

I'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 just 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. 

We are the champions. 

We are the champions. 

No time for losers 

'Cause we are the champions… 


