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Jerzy Stachurski  

Rëbôk, jooo, jooo 

 

Kòżdé dzeckò w naji stronie 

Je tak w szkòle naùczoné 

Wié jak wëzdrzi dzys Kaszëba 

Czej na mòrzu je na rëbach 

 

Leno tuwò taczi sedzą 

Co wszëtczégò jesz nie wiedzą 

Terô zadóm wóm pëtanié 

Òdpôwiédzta chùtkò na nie 

 

Czë kapelusz mô na głowie? 

Niééé 

Czë mô òb noc òczë sowë? 

Niééé 

Czë mô z sobą trąbã złotą? 

Niééé 

Czë mô tablet, czë głózdz z płotu? 

Niééé 

Czë Pòkemón za nim stoji? 

Niééé 

Czë Pùrtk figle jemù stroji? 

Niééé 

Czë z nim razã je szandara? 

Niééé 

Czë na rëbë òn wzął karã? 

Niééé 
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Wiôlgą wiédzã môta w głowie 

Za to brawa są drëchòwie 

A terôzka chcôłbëm spëtac 

Czë to w ksążkach je wëczëtac? 

 

Czë mô czôłno zamiast Forda? 

Joooo 

Czë tatczëzną jegò Norda? 

Joooo 

Czë pòmùchle łowi w mòrzu? 

Joooo 

Czë łosose i wãgòrze? 

Joooo, Joooo, Joooo 

 

A na kùńc òbòwiązkòwò 

Taczé mùszã rzeknąc słowò 

Rëbôk w mòrzu rëbë łowi 

Żebë dzecë bëłë zdrowi 

Joooo, Joooo, Joooo, 

Joooo, Joooo, Joooo, 

Joooo, Joooo, Joooo, 

 

 

 



1 
 

 

                                       Rybak taak taak 

Każde dziecko w mojej okolicy 

Tak nauczyło się w szkole: 

Wie jak wygląda  dziś Kaszuba 

Gdy na morzu łowi ryby. 

 

Tylko tutaj tacy siedzą 

Co wszystkiego jeszcze nie wiedzą. 

Teraz zadam wam pytanie 

Odpowiedzcie szybko na nie: 

 

Czy kapelusz ma na głowie ? 

Niee 

Czy ma w nocy oczy sowie? 

Niee 

Czy ma z sobą trąbę złotą? 

Niee 

Czy ma tablet, czy gwóźdź z płotu? 

Niee 

Czy  Pokemon za nim stoi? 

Niee 

Czy Purtk figle jemu stroi? 

Niee 

Czy z nim razem jest policjant? 

Niee 

Czy na ryby on wziął taczkę? 

Niee, niee, niee. 

 

Wielką wiedzę macie w głowie 
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Za to brawa są przyjaciele 

A teraz chciałbym spytać 

Czy o tym w książkach można wyczytać: 

 

Czy ma łódkę zamiast Forda 

Taak 

Czy ojczyzną jego jest Północ 

Taak 

Czy dorsze łowi w morzu 

Taak 

Czy łososie i węgorze 

Taak, Taak, Taak. 

 

A na koniec obowiązkowo 

Takie muszę powiedzieć słowo: 

Rybak w morzu ryby łowi  

Żeby dzieci były zdrowe. 

 

Taak,taak, taak, 

Taak,taak, taak, 

Taak,taak, taak, 

 

 

 


