
Terms and Conditions – Digital Sheet Music 
 
 
Thank you for purchasing digital sheet music from Hillsong Music. 
Your purchase grants you the following rights: 
 
 

1. Make one copy of the sheet music solely for back-up purposes. 
2. Print ONE copy of the sheet music for your personal purposes 

(performances, worship services, personal study, musical teaching, etc). 
 
 
However the following rights have NOT been granted to you: 
 

1. Reproduce copies of the sheet music in whole or in part. 
2. To translate, enhance, modify, alter or adapt the sheet music or any part of it 

for any purpose. 
3. Cause or permit any third party to translate, enhance, modify, alter or adapt 

the sheet music or any part of it for any purpose. 
4. Sub-license, lease, lend, sell, rent, distribute or grant others any rights, or 

provide copies of the sheet music to others. 
 
 
Reproductions of the sheet music can be made for the purpose of church worship 
only with an existing Music Reproduction Licence from CCLI. For further information 
contact CCLI at http://www.ccli.com 
 
For further information about copyright or other use of this music, please contact 
Hillsong Music Publishing at publishing@hillsong.com 
 
By printing the following document I hereby acknowledge that I have read and I 
accept the Terms and Conditions outlined above. 
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Z PRZYJACIÓŁMI 
oficjalne polskie tłumaczenie  
(Best Friends) 
 

Słowa i muzyka:  
JOSHUA GRIMMETT, AODHAN KING,  

BEN TAN, BENJAMIN HASTINGS & KARINA WYKES 
Tłumaczenie: MAJA NOWOTNIK 

 
 
ZWROTKA 1 
Nie chcę ciągle być online 
Ale nie umiem być sam 
Taki teraz mamy styl 
Próbuję być kimś innym niż ja 
Ciągle czegoś mi brak 
Czy inaczej da się żyć 
 
PRE-CHORUS 1 
Co miało blask 
Już dawno go nie ma 
Czego mi brak 
To czas do stracenia 
Czemu inni mają mieć plan 
Na to, kim ja mam być 
Gdy inaczej da się żyć 
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REFREN 
Ja z przyjaciółmi 
Mam dość udawania 
Chcę sobą być 
Żyć zgodnie z prawdą 
A wiem, że ta prawda 
To właśnie Ty 
 
ZWROTKA 2 
Stereotyp nie powie mi 
O tym, kim pragnę być 
On przecież nigdy nie znał mnie 
Mam dość szukania wrażeń, bo hajp 
Tylko przez chwilę trwa 
Ja innego życia chcę 
 
PRE-CHORUS 2 
Co miało blask 
Już dawno go nie ma 
Rację ktoś miał 
Że wszystko się zmienia 
Czemu inni mają mieć plan 
Na to, kim ja mam być 
Gdy inaczej da się żyć 


