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PIEŚŃ WINCENTEGO – MNIE TO UCZYNILIŚCIE 
Tekst oryginalny 

 
Tekst POLSKI 

I see a wounded traveler 
Left with only shattered dreams 
Lying on the roadside 
Calling quietly to me 

Widzę rannego wędrowca 
Któremu zostały tylko złudzenia 
Leżącego na drogi poboczu  
Cicho mnie wołającego  

I look beyond the surface 
Lord, I catch a glimpse of you 
All alone and helpless 
Tell me Lord: what would you do? 

Patrzę nad powierzchnię 
Panie, dostrzegam Cię  
Zupełnie samego i bezradnego 
Panie, powiedz mi: co zrobiłbyś? 

Oh... 
I'll be your hands, I'll be your smile 
Oh... 
'Cause you'll be with me all the while 

Oh… 
Będę Twoimi dłońmi, Twoim uśmiechem  
Oh… 
Bo będziesz ze mną cały ten czas 

I know you need me here today 
Lord I'll keep searching for your face 
I can see you now 
I can be you now 
I want to bring your love again 

Wiem, potrzebujesz mnie tu dzisiaj 
Panie, będę ciągle szukał twarzy Twej 
Teraz mogę zobaczyć cię 
Teraz mogę Tobą być 
Chcę znowu przynieść miłość Twą 

Prisoners of hunger, cold and pain 
Children of every creed and race 
How could I ever walk away? 
'Cause I can hear you say 
You did it to me  
You did it to me 
You did it to me, to me 

Więźniowie o głodzie, chłodzie i w bólu 
Dzieci każdej wiary i rasy 
Jakże mógłbym kiedyś odejść? 
Słyszę bowiem jak mówisz: 
Mnie to uczyniliście  
Mnie to uczyniliście 
Mnie to uczynili, mnie 
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Lord, we stand before you 
Come and touch our ears and eyes 
So to love more deeply 
And like you, to give our lives 

Panie, stoimy przed Tobą  
Przyjdź, dotknij naszych uszu i oczu 
Byśmy kochali głębiej 
I tak jak Ty oddali życie nasze 

May we bring your Spirit 
May your people come alive 
As we walk together 
Come and set our hearts on fire 

Przynieśmy Ducha Twego 
Niech ożyją ludzie twoi 
Gdy idziemy razem 
Przyjdź i rozpal serca nasze 

Amar a todos,  
Amarlos con tu corazón 
We'll be your heart, we'll be your song 
Seremos eco de tu voz 
So let the whole world sing along 

Kochać wszystkich,  
Kochać ich twoim sercem 
Będziemy Twoim sercem będziemy Twoją pieśnią 
Będziemy powtarzać twój głos 
Aby świat cały zgodnie śpiewał 

Busco tu rostro en torno a mí 
En los que no sienten tu amor 
Yo te puedo ver 
Yo en ti puedo ser 
Amor que hace renacer 

Szukam twojej twarzy obok mnie 
W tych, którzy nie czują miłości Twej 
Mogę widzieć cię 
Mogę w tobie być 
Miłość, która odradza 

Hambre y dolor son su prisión 
Su hogar la desesperación  
En ellos tú me necesitas   
En ellos yo te encuentro 

Głód i ból to jego niewola. 
Twój dom to rozpacz.  
W nich potrzebujesz mnie   
W nich odnajdę cię 

I know you need me here today 
You did it to me 
You did it to me 
I can see you now 
I can be you now 
You did it to me 
You did it to me 

Wiem, że dzisiaj potrzebujesz mnie tu 
Mnie to uczyniłeś  
Mnie to uczyniłeś 
Teraz mogę zobaczyć cię 
Teraz mogę Tobą być 
Mnie to uczyniłeś  
Mnie to uczyniłeś 

I know you need me here today 
Lord I'll keep searching for your face 
How could I ever walk away? 
'Cause I can hear you say 

Wiem, potrzebujesz mnie tu dzisiaj 
Panie, będę ciągle szukał twarzy Twej 
Jakże mógłbym kiedyś odejść? 
Słyszę bowiem jak mówisz: 

Oh... 
You did it to me,  
You did it to me 
You did it to me, to me 
Me lo haces a mí 
Oh... 
You did it to me,  
You did it to me 
You did it to me, to me 

Oh… 
Mnie to uczyniliście  
Mnie to uczyniliście 
Mnie to uczynili, mnie  
Ty czynisz  to mnie. 
Oh.. 
Mnie to uczyniłeś  
Mnie to uczyniłeś 
Mnie to uczyniłeś, mnie  

 


