
Klasa IIK, IIFM – 4 maja 
 
Temat 1.: Być czy mieć? – tekst zespołu Myslovitz 
 
 

 

Przeczytaj  propozycję interpretacji piosenki 
zespołu Myslovitz „Acidland” (na pewno znasz ten utwór - odsłuchaj go w Internecie). 

https://www.tekstowo.pl/piosenka,myslovitz,acidland.html 

 
 
 
 

 
 

Acidland 
 

 
Tekst piosenki 

 
Interpretacja 

Nie poddaj się, bierz życie jakim jest 

I pomyśl, że na drugie nie masz szans 

każdy z nas ma tylko jedno życie i powinien korzystać 
z niego w pełni; 
carpe diem - chwytaj dzień; 
przyjmuj swój los takim, jakim jest; nie dawaj za 
wygraną; 

Po co ten stres, myślisz, że nie masz nic 

Każdy ma - nawet Ty 

Czasem trzeba to po prostu znaleźć 

Miłość, noc i deszcz, życie też 

Dla tego warto starać się 

Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart 

Znajdź to w sobie, tak 

porzuć złe myśli, przestań wpadać w psychiczny 
dołek, zacznij dostrzegać w swoim życiu rzeczy 
dobrych, optymistycznych, wartościowych; 
doceń to, co masz; 
zacznij mieć poczucie własnej wartości; 
szukaj swojego szczęścia – na pewno ono jest 

Nie poddaj się, bierz życie jakim jest (refren) 

https://www.tekstowo.pl/piosenka%2Cmyslovitz%2Cacidland.html


I pomyśl, że na drugie nie masz szans  

Ten kraj jest jak psychodeliczny lot 

Czujesz, że nie zmienisz nic 

Spróbuj wziąć z tego coś 

To przecież Twoje życie jest 

Popełniaj błędy i naprawiaj je 

Gdy dotkniesz dna odbijaj się 

Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał 

kraj porównany został  do psychodelicznego lotu, 
który niesie nas często wbrew naszej woli; 
masz poczucie, że nie da się tutaj niczego zmienić; 
dlatego trzeba żyć swoim życiem i nim właśnie 
dawać przykład; 
nie bój się popełniać błędów – to rzecz normalna, 
ludzka; 
nie poddawaj się w sytuacjach, które wydają się 
beznadziejne, walcz o lepsze życie; 

Nie poddaj się, bierz życie jakim jest 

I pomyśl, że na drugie nie masz szans 

(refren) 

Odetchnij więc, zastanów się 

Znajdź jego sens, bierz życie takim jakie jest 

I ciągle szarp, i zmieniaj je 

Przed siebie idź, bierz życie takim jakie jest 

I zmieniaj je, i ciągle walcz, przed siebie idź 

znajdź sens swojego życia, dąż do celu, 
nie poddawaj się, wpływaj na swój los; 
nie bądź bierny wobec losu – tu chodzi o twoje 
życie, które masz tylko jedno. 



 
 
Temat 2.: Interpretacja tekstu wybranej piosenki. 

 
 
 

Oto Twoje zadanie: 
 

 
 
 
Praca domowa jest dla chętnych. Termin odsyłania pracy – do 8 maja. 
 

 
Dokonaj interpretacji tekstu wybranej piosenki. 

Dołącz do swojej pracy link, pod którym znajduje się ten tekst (ułatwi mi to odnalezienie 

tej piosenki). 


