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Żyj Z Całych Sił 
I uśmiechaj się do ludzi
Bo nie jesteś sam
Śpij nocą śnij 
Niech zły sen cię nigdy wiec nie obudzi
Teraz śpij

Jak sama nie wiesz co zrobić
Patrzysz w oczy bliskim
Patrzysz im głęboko
By wierzyli, ze dasz rade
Jesteś silna
Tym różnisz się od innych
Że jesteś inną
Choroba ci na straszną
Lecz będzie boleć bardzo jak ludzie zaczną ci współczuć
Nie słuchaj ich 
Nie są wstanie poznać twych uczuć
A gdy zbudzi cię blady świt
I anioł będzie przy tobie
Uchyla się drzwi
To znaczy ze będziesz musiała iść ku przestrodze
I mimo iż jesteś w drodze po spokój
To Ty trzymasz życia wodze w dłonicha
I w tym roku nie odejdziesz
W przyszłym tez nie
A jak ci się to będzie śnić, ze nadejdzie taki dzień
To odejdź w pokoju
Spotkamy się przy wodopoju
Od pogadamy tam
By być wolnym od natłoku
Cierpień, żalu i strachu
Co życie serwuje nam za dnia czy po zmroku
Będziesz wolna i szczęśliwa
Nie będziesz płakać, nie będziesz się martwiła
Bo będziesz żyła, wiec:
Żyj Z Całych Sił 
A jak przejdzie ci przez myśl że jesteś sama
Wiedz że nie
Bo nie jesteś sam
Bo nie jesteś sam
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Gdy los kładzie kłody pod nogi
I stawia młodym wymogi
By Do doby tu nowej dobić
I kto mógłby zrobić tu krzywdę
Pytasz, czy mógłby to bóg być
Nie dlatego że okrutny 
Jest tez dla niego trudny
Dla nas do zrozumienia naraz
Ogrom zniszczenia dotyka nas nagle tak
lecz popycha w żagle wiatr
Marazm nic tu nie zmienia
Jest wiele do zrobienia
Postaw na tratwę maszt
Podejmij walkę i walcz
Los nie wybiera
Lecz pamiętaj ze masz siłę w sobie
Która w najbardziej mroźną zimę rozpali ogień
Z całych sił domyślam się nie jest łatwo
Tyle ciężkich chwil ale w każdej z nich drzemie światło
Musisz widzieć w głowie siebie za kilka lat
I marzyć, zwiedzać świat i



Chodzić po plaży z uśmiechem na twarzy 
I dokładnie, tak jak się da 
masz wiedzieć co się zdarzy
Musisz mieć plan
NIE MA OD CIEBIE LEPSZYCH LEKARZY

Pamiętaj nie jesteś sama
Wiec żyj z całych sił
Najważniejsze w życiu 
to uśmiech i radość chwil
Bez spin, nawet gdy droga układa się w zła stronę
To na pewno jest ktoś jedne, kogo nazywasz ziomem
Nie ilość tylko jakość
Tak jak oddawaj, nie bierz
Uwierz w swoją siłę
Wiara napędzi twój gniew
Kiedy chcesz to przeciwnik staje się coraz mniejszy
Gdy uwierzysz w swoje życie świat stanie się piękniejszy
Musisz tu żyć i walczyć o to życie
Walczymy razem z tobą dając nadzieję na bicie
W pogoni za lepszym jutrem
Nie możesz się poddawać
Choć kołowroty życia przeszkodzić będą się starać
Z uśmiechem na twarzy i z iskrą w oku
Stoimy dziś razem wszyscy u twojego boku
Oddając swoją cząstkę w tej tak ważnej sprawie
Młoda, razem uwierzmy – wszystko uniknie poprawie
 
Żyj Z Całych Sił 
I uśmiechaj się do ludzi
Bo nie jesteś sam
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