
 Океан Ельзи, translation: Elza's Ocean) is one of the most successful and popular 
Ukrainian rock bands. It was formed in 1994 in Lviv, Ukraine. The band's vocalist and frontman 

is Svyatoslav Vakarchuk.  

  

Океан Ельзи 

Я на небі. 
 

Там де для когось тільки лютий за вікном  
На моїй вулиці давно уже весна  
І дух захоплює немов від висоти  
Бо так живу немов літаю я  
Так немов літаю я  
Кожну мить коли зі мною ти  
 
Приспів:  
 
І я на небі,мила моя на небі  
Зоре моя,на небі від коли тебе знайшов  
І я на небі мов на земною небі  
Мила,коли з тобою літаю і знов,і знов  
 
І я не знаю,як світанок настає  
І як закінчився улюблений альбом  
Бо не бажаю ні хвилини самоти  
І там живу немов літаю я  
Так немов літаю я  
Кожну мить коли зі мною ти  
 
Приспів:  
 
І я на небі,мила моя на небі  
Зоре моя,на небі від коли тебе знайшов  



І я на небі мов на земною небі  
Мила,коли з тобою літаю і знов,і знов  
 
А часом коли я сам не свій  
І в голові дивні думки  
І на душі сумно,згадаю я  
Очі твої і все стає мов навпаки  
Теплим таким  
 
Приспів:  
 

І я на небі,мила моя на небі  
Зоре моя,на небі від коли тебе знайшов  
І я на небі мов на земною небі  
Мила,коли з тобою літаю і знов,і знов  
 
Приспів:  
 
І я на небі,мила моя на небі  
Зоре моя,на небі від коли тебе знайшов  
І я на небі мов на земною небі  
Мила,коли з тобою літаю і знов,і знов  
Літаю і знов,і знов  
Літаю і знов,і знов   



 

1. Яка музика Вам подобається и чому??  

____________________________________________________________ 

2. Який стиль музики є одним із найлюбленіших?  

____________________________________________________________ 

3. Якій музиці  Ви надаєте  перевагу?  

____________________________________________________________ 

4. Які музиканти користуються успіхом серед молоді?  

____________________________________________________________ 

5. На які концерти Віи ходите?  

____________________________________________________________ 

6. Опишить свого улюбленного співака чи групу.  

____________________________________________________________ 

7. Яку сучасну музику Ви знаете? 

____________________________________________________________ 
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