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1. Visiems mums davė Dievas vienodai
Gimimą, gyvenimą ir mirtį juodą,
Kūdikio verksmą, grožį jaunystės,
Kelią ir žvaigždę nepasiklysti.

2. Meilę sutrypę, pyktį pasėję
Džiūstam ir lūžtam, kaip medžiai be vėjo
Niekam neduodam, nieko neprašom
Savo pasaulį juodai nudažom.

Tik ar vienodai dovanai Dievo
Atveriam širdį ir nepaklystam,
Liekam be motinos, liekam be tėvo,
Mirštam, kaip gėlės, skaudžiai nuvystam.

Kas negyvena, tas nesuklysta
Nesužydėjęs niekad nevysta,
Jei tik pažintum Dievo pasaulį
Niekad netemtų gyvenimo saulė.

Atsiuntė Dievas visiems vienodai,
Kad sužydėtų gėlės ir sodai,
Želmeniui augti - spindulį saulės
Atsiuntė Dievas iš savo pasaulio.

Davė mums Dievas visiems vienodai
Žydi žaliuoja gėlės ir sodai,
Skausmo ir džiaugsmo davė po lygiai
Supam lyg kūdikį rūpesčių vygę.

Atsiuntė Meilę, Tikėjimą, Viltį,
Žodį į širdį - širdim prabilti,
Dainą - laimingam, giesmę - paguodai
Visiems mums davė Dievas vienodai.

Meilė iš Dievo visiems vienoda
Malda į širdį smelkias paguoda,
Klumpam ir kylam šitam pasauly
Kol nenusileidžia gyvenimo saulė.
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