
Eu paguei minhas 
dívidas, vez por vezav peid mai djus t’aimáft’â t’aim

av dan mai sent’âns bâ nou kraim

Eu completei minha 
sentença mas não cometi 
nenhum crimekâmêt’ê

en mêsteiksbéd av

E erros graves, cometi
poucos

meidâ

av ré mai xérâ sen kêkt’ên

bârav kam sru
Mas eu sobrevivi

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 

fiu

mai feis

Eu tive meu pouco de 
areia chutado na minha 
cara (sofri bullying)



Nós somos os campeões, 
meus amigos

E nós continuaremos 
lutando até o fim

Nós somos os campeões, 
nós somos os campeões

Não tem vez para 
perdedores

Pois nós somos os 
campeões do mundo

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 

uí a tchempians ma frends

en fairên zi end

uí tchempians uí zâ tchempians

nou t’aim

kâzuí zâ tchempians zâ uârld

zâ

uíl kípon t’êl

zâa a

fâ lúzâs

a óv



Eu tenho feito minhas 
reverências e atendido as 
chamadas do palco

Vocês me trouxeram 
fama e fortuna

E tudo que vem com isso

Eu agradeço à todos 
vocês

I've taken my bows, and my curtain calls 

I thank you all 

av t’eikên mai baus en mai kâr ân kóls

ai senkiú ól 

You brought me fame and fortune and everything 

that goes with it 

iú brót mi fêimen fórtchunenévrisên

zét gôuz uêzê



Mas não tem sido 
nenhum canteiro de 
rosas

Nenhuma viagem de 
prazeres

Eu considero isso um 
desafio diante de

toda raça humana e eu 
não irei fracassar

But it's been no bed of  roses 

No pleasure cruise 

bârês bênôu bédâ rôuzês

nou pléjâr kruz

ai kanssêdârêra tchálêndj bifó

zâ rôl ríuman reis enda ein gona luz 

The whole human race and I ain't gonna lose 

I consider it a challenge before 


