You’ll Never Walk Alone
Chloë Agnew, Lisa Kelly, Lisa Lambe (s dětským sborem Gwynett Young Singers) - Believe CD + DVD
Živě: Believe (2012 - Chloë, Susan McFadden, Lisa L.)
Hudba: Richard Charles Rogers; Text: Oscar Greeley Clendenning Hammerstein II - píseň z jejich muzikálu Carousel
V Anglii hromadně adaptována jako fotbalová hymna (poprvé Liverpool v 60. letech 20. století)

Text:
When you walk
Through the storm
Hold your head up high
And don’t be afraid of the dark
At the end of the storm
Is a golden sky
And the sweet silver song of the lark
Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on with hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone
Choir: When you walk,
Through the storm,
Hold your head up high,
And don’t be afraid of the dark
At the end of the storm
Is a golden sky
And the sweet silver song of the lark
Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on with hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk alone
Walk on, walk on with hope in your heart
And you’ll never walk alone
You’ll never walk
You’ll never walk alone

Překlad:

Když kráčíš
Skrz bouři
Drž hlavu vzpřímeně
A neboj se tmy

Na konci bouře
Je zlatá obloha
A sladká stříbrná píseň slavíka

Jdi dál skrz vítr
Jdi dál skrz déšť
Ikdyž tvé sny budou odhozeny a odvanuty
Jdi dál, jdi dál s nadějí v srdci
A nikdy nepůjdeš sám
Nikdy nepůjdeš sám
Když kráčíš
Skrz bouři
Drž hlavu vzpřímeně
A neboj se tmy

Na konci bouře
Je zlatá obloha
A sladká stříbrná píseň slavíka

Jdi dál skrz vítr
Jdi dál skrz déšť
Ikdyž tvé sny budou odhozeny a odvanuty
Jdi dál, jdi dál s nadějí v srdci
A nikdy nepůjdeš sám
Nikdy nepůjdeš sám
Jdi dál, jdi dál s nadějí v srdci
A nikdy nepůjdeš sám
Nikdy nepůjdeš
Nikdy nepůjdeš sám

Zdroj informací: http://en.wikipedia.org/wiki/You%27ll_Never_Walk_Alone

