Všetci sme svet
1. Prichádza čas, keď už svet počuje ten hlas, ty
a ja vieme: jedno je v nás.
Tam svet čaká ľudí, ó je čas život žiť,
veď on je ten, ten najväčší dar.
2. Nedá sa ísť a predstierať každý deň,
že raz tam ktosi zmení náš svet.
My všetci sme z Božej, obrovskej rodiny,
pravdou je, vieš láska je ten liek.
R: Všetci sme svet, všetci sme deti,
všetci sme to, čo robí krajší deň,
začnime dávať. Je tu veľká šanca
rozdať sa pre druhých, urobiť lepším
dnešný deň, len ty a ja!

3. Ó, vedieť im daj, že ich predsa má niekto rád,
sila a nádej bude v nich rásť. Boh nám lásku dal
a dal chlieb, keď bol hlad a teraz zas ho chce dať
ľuďom cez nás.
4. Keď si na dne a sám, nádej ti uniká.
Ale ty len ver, padnúť nemáš kam.
Dokážme všetci, zmeniť sa všetko dá.
Musíme chcieť, stále chcieť, ty a ja.
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