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   Nié mój swiat 
 

Za czim swiat tak chùtkò gnô,                                           

Bez ùstënkù, dzéń pò dniu ?                                    

Chòc le sztócëk, nick a nick,                                                  

Nie nalôzë dlô mie nicht.                                              

 

Chòc le sztócëk, nick a nick,                                                  

Nie nalôzë dlô mie nicht.                                           

Tak swiat za czims chùtkò gnô,                                        

Bez ùstënkù, dzéń pò dniu.                                     

 

      Ref.                                                                                 

           Na cëż mie, że wszëtkò móm,                                  

           Czéj sã czëjã czësto sóm.                                        

           Tatk czë nënka, sostra, brat,                                    

           Dlô mie wszëtczim czasu brak.                              

 

           Na cëż mie, że wszëtkò móm,                                  

           Czéj sã czëjã czësto sóm.                                        

           Tatk czë nënka, sostra, brat,                                    

           Dlô mie wszëtczim czasu brak.                                

            

Skądkaż w swiece tëli sprôw,                                              

Że czëc nié ma mòjich prósb ?                                             

Starszi zôs dzes mùszą wyńdz,                                        

A jô czëjã – pòzdze przińdz.                                                

 

Starszi zôs dzes muszą wyńdz,                                      

A jô czëjã – pòzdze przińdz.                                                

W swiece skądkas tëli sprôw,                                                 

Że  czëc nié ma mòjich prósb.                                           

 

    Ref…  

 

Chtëż tak krãcy swiatã tim,                                                

Bëm jô nie béł widzec w nim ?                                                

W taszã bómczi sztopią mje, 

Wez le w swòjã jizbã bié.                                                    

 

W taszã bómczi sztopią mje, 

Wez le w swòjã jizbã bié.                                                    

Tak chtos krãcy swiatã tim,                                             

Bëm jô nie béł widzec w nim.                                                

 

   Ref… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Obcy świat 

 

Po co świat tak szybko mknie, 

Bez wytchnienia, dzień za dniem ? 

Choćby chwilkę, nijak nie, 

Nie znajduje dla mnie nikt. 

 

Choćby chwilkę, nijak nie, 

Nie znajduje dla mnie nikt. 

Tak świat po coś szybko mknie, 

Bez wytchnienia, dzień za dniem. 

 

  Ref. 

       Co z tego, że wszystko mam, 

       Gdy samotnym czuję się. 

       Tacie, mamie, siostrze, bratu, 

       Zawsze dla mnie brak jest czasu. 

 

       Co z tego, że wszystko mam, 

       Gdy samotnym czuję się. 

       Tacie, mamie, siostrze, bratu, 

       Zawsze dla mnie brak jest czasu. 

 

Skąd na świecie tyle spraw, 

Że nie słychać moich próśb ? 

Rodzice gdzieś tam muszą wyjść, 

A ja słyszę –  później przyjdź. 

 

Rodzice gdzieś tam muszą wyjść, 

A ja słyszę –  później przyjdź. 

Jest na świecie tyle spraw, 

Że nie słychać moich próśb. 

 

   Ref… 

 

Kto tak kręci światem tym, 

Bym nie był widoczny w nim ? 

Cukierki wpychają mi do kieszeni, 

Tyko żebym sobie poszedł.  

 

Cukierki wpychają mi do kieszeni, 

Tylko żebym sobie poszedł.  

Tak ktoś kręci światem tym, 

Bym nie był widoczny w nim. 

 

    Ref .… 

 

 


