
Më jesmë młodi 
1. Më jesmë młodi tak jak kwiat 
Na zymkù, co wëzérô w swiat. 
Më chcemë zwalac mùrë, zdrzëcac górë, 
Nas roznôszô chwat.  
Nóm w plecë dmùsze òstri szôł 
A w òczach łiskô jistny szkwôł. 
Nóm mëslë nicht nie złómie, przék nie stónie,  
Chòcbë baro chcôł.  
 
Ref. Kò më blós prôwdã mómë wiedno 
Chòcbë nóm chto wskôzywôł jinak 
Wôżné że terô jesmë jedno 
Më staniemë na swòjim i tak. 
 
A rëcht spòkójno szedł procemną drogą 
Bò czuł z bòkù mëslã wrogą. 
Robic mòżna doch na wszelczi ôrt, 
Le prócz gôdczi, słëchac przë tim wôrt. 
 
2. Kò młodosc mùszi prawò miec 
Przék swòje ùdbë smiało rzec. 
Czas złożi je na klinie, lat dzél minie, 
Tej mdze głosno czëc:  
Na darmò wszedné sztridë le 
Nót zebrac lepi mòce te 
Dzejanim bëlnym swiécëc, nié zło niécëc, 
Klészczëc mëslë w se. 
 
Ref. Kò më blós prôwdã mómë wiedno 
Chòcbë nóm chto wskôzywôł jinak 
Wôżné że terô jesmë jedno 
Më staniemë na swòjim i tak. 
 
A rëcht spòkójno szedł procemną drogą 
Bò czuł z bòkù mëslã wrogą. 
Robic mòżna doch na wszelczi ôrt, 
Le prócz gôdczi, słëchac przë tim wôrt. 



 
Jesteśmy młodzi 
 
Jesteśmy młodzi tak jak kwiat 
Który na wiosnę wyziera na świat 
My chcemy zwalać mury, zrzucać góry 
Nas roznosi energia. 
Nam w plecy dmucha szalony wiatr 
A w oczach pioruny błyskają. 
Naszym myślom nikt nie przeszkodzi, nie stanie wbrew 
Choćby nie wiadomo jak chciał.  
 
Ref. Toż tylko my mamy zawsze rację 
Choćby nam ktoś co innego sugerował 
Ważne że w tej chwili jesteśmy zgodni 
I na swoim postawimy i tak.  
 
Tymczasem prawda spokojnie szła w przeciwnym kierunku 
Bo czuła wrogą myśl. 
Przecież robić można na wszelkie sposoby 
Lecz oprócz gadania trzeba też umieć słuchać.  
 
Bo młodość przecież musi mieć swe prawo 
Na przekór stawiać swoje przekonania 
Czas złoży je na swym łonie, minie wiele lat 
Zweryfikuje je i osądzi: 
Na darmo wszelkie kłótnie, 
Należy spiąć swe siły, 
Pięknym przykładem świecić, nie rozniecać zło, 
Zacietrzewiać się w sobie. 
  
Ref. Toż tylko my mamy zawsze rację 
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