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KTOŚ JESZCZE 
oficjalne polskie tłumaczenie  
(Another In The Fire) 
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ZWROTKA 1 

Znajduję łaskę, gdy nie mam sił do walki 
Inne wyjście, gdy nie ma żadnych drzwi 
I gdy wspominam te wszystkie dni 
Darowane mi, to dostrzegam w nich  
Że jest ktoś, kto był zawsze blisko mnie 
 
REFREN 1 

W ogniu ze mną był ktoś jeszcze 
Stał tuż obok mnie 
W morzu ze mną był ktoś jeszcze 
Uspokoił je 
I gdy nie będę już pamiętać 
Kto mi wolność dał 
Wtedy krzyż niech mi przypomni 
Tego, który za mnie zmarł  
 
TAG 

W ogniu ze mną jest ktoś jeszcze 
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ZWROTKA 2 

Cały dług został za mnie zapłacony 
Żaden grzech nigdy więcej nie zwiąże mnie już 
I jeśli nawet te wszystkie dni 
Darowane mi skończą się już dziś 
Nie pokłonię się przed tym 
Co świat chce mi dać 
Jest ktoś, kto jest zawsze blisko mnie 
 
REFREN 2 

W ogniu ze mną jest ktoś jeszcze 
Stoi obok mnie 
W morzu ze mną jest ktoś jeszcze 
Uspokaja je 
I gdy nie będę już pamiętać 
Kto mi życie dał 
To jest ktoś, kto powstał z martwych 
Jego życie w sobie mam 
 
BRIDGE 

Nagle widzę blask wśród ciemności 
Ciemność składa pokłon Mu 
Nagle słyszę głos z wysokości 
Niebo jest tak blisko już 
Nagle czuję wstrząs pod stopami 
Właśnie padł ostatni mur 
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Nic nas nie rozdziela 
Nic nas nie rozdziela 
 
ZWROTKA 3 

Jedno imię ma moc 
I to imię brzmi Jezus 
Ten, który był, który jest 
Który wciąż będzie tu 
Więc niech się dzieje, co tylko chce 
Ja nie boję się, bo pamiętam, że 
Jest ktoś, kto jest zawsze blisko mnie 
 
REFREN 3 

Wiem, że w ogniu będziesz ze mną 
Staniesz obok mnie 
Wiem, że w morzu będziesz ze mną 
Uspokoisz je 
I gdy nie będę już pamiętać 
Jak wiele dałeś mi 
Nowe bitwy mi przypomną 
To, jak blisko jesteś Ty 
 


