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W òczë zdrzec 
 
Czasã sedzysz so na rzmie 
Wzérôsz na swiat wszelejak, mëslisz so: bëleco 
Wszëtkò je. 
Żëcé nëkô tak jak chce 
Jakbë bëło nimò ce, 
Wątpisz tej, nawetk môj 
Wëzdrzi zle.  
Le żebë zmienic to 
I nie zéńc dëcht na dno 
Sã trzeba w sebie dzyrzkò spiąc 
Na drogã snôżi ùsmiéch wząc  
Bë co dzéń wiedno znowa z dobrim słowã 
W przińdnosc welech dżąc.  
 
Ref. Bò to żëcé tak mdze dërchac, 
Jak ce w sercu bądze stac  
Wszëtkò zważëc, 
Miłosc darzëc,  
Dobroc blëznym wiedno dac. 
 
Chòcbë chto cë robił przék 
Słowã krzëwim, baro złim, plëzgac chcôł - wszëtkò łgôł 
Nie rób nick. 
Bò to le wkół mòże wcyg 
Sôc pògòrchë òstri szmit. 
Zachóm tim zadac grzim 
Trzeba w mig. 
Bò lepi zlëdac mdze 
Cerpienié jaczé le, 
Bë szerok skarń òtemkłą miec 
Do lëdzy wiedno czëstim bëc.  
Nicht nie wié, co nas czekô, czas tak nëkô. 
- Prosto w òczë zdrzec.  
 
Ref. Bò to żëcé tak mdze dërchac, 
Jak ce w sercu bądze stac 
Wszëtkò zważëc, 
Miłosc darzëc,  
Dobroc blëznym wiedno dac. 
 



Patrzeć w oczy 
Czasem siedzisz sobie na skarpie  
Patrzysz zrezygnowany na świat, myślisz sobie  
Wszystko nic. 
Życie gna jak chce 
Jakby szło obok ciebie 
Zaczynasz wątpić, nawet maj 
Wygląda marnie.   
Lecz żeby zmienić to 
I nie zejść zupełnie na dno 
Trzeba się spiąć w sobie 
Uśmiech zabrać na drogę 
By co dzień znowu z dobrym słowem  
Dziarsko w przyszłość iść.  
 
Ref. Bo to życie tak będzie trwać 
Jak będziesz w stanie w sercu 
Wszystko rozważyć 
Miłością darzyć 
Dobroć bliźnim zawsze dawać.  
 
Choćby ktoś ci robił wbrew 
Słowem zdradliwym, bardzo złym, w ciebie uderzał - ciągle kłamał 
Nie rób nic. 
Boć to tylko może wciąż  
Siać nienawiści wielką siłę 
Takim działaniom trzeba cios  
Zadać w mig.  
Gdyż lepiej wziąć na siebie 
Cierpienie jakiekolwiek, 
By zawsze mieć otwartą skroń 
Wobec ludzi być czystym.  
Toż nikt nie wie co nas czeka, czas tak ucieka. 
- Prosto w oczy patrzeć. 
 
Ref. Bo to życie tak będzie trwać... 
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