
Łakòta 
sł. E. Pryczkowski, muz. T. Korthals 

Miło jezdzëc wszãdze dalek 

I na czëpach swiata stawac  

Tam sam łakòtë cos nalezc 

Wcyg nowëch lëdzy pòznawac.  

 

Wszëtczich to je wspólnô sprawa 

Żebë dbac ò rodny bùdink 

bë pò dnia różnëch przesprawach 

miec bezpieczny nocny spòczink. 

 

Ref. Le niżlë przë cëzëch rzeczach 

Sã tłuc pò daleczim swiece 

Wiedno nôlepi je w chëczach 

Przë starszich bëlny òpiece. 

 

Dërch pòmagac tace, mëmie  

w jizbie, kùchni i ògródkù. 

Z dzecnëch lat, òb lato, w zëmie, 

wiedno dozerac pòrządkù. 

 

Ref. Bò niżlë przë cëzëch rzeczach 

Sã tłuc pò daleczim swiece 

Wiedno nôlepi je w chëczach 

Przë starszich bëlny òpiece. 
 



Łakòta 
Miło jezdzëc wśãdze dalek 

I na ciëpach sjata stawac  

Tam sam łakłetë cos nalezc 

Wcyg nowych lëdzy płeznawac.  

 

Wsiëtcich to je wspólny sprawa 

Źebë dbac łe rodny błydink 

bë płe dnia róźnëch przesprawach 

miec bezpiećny nocny spłecink. 

 

Ref. Le niźlë przë cëzych rzeciach 

Sã tłyc płe dalecim sjece 

Wiedno nylepi je w chëciach 

Przë starsich bëlny łepiece. 

 

Dërch płemagac tace, mëmie  

w jizbie, kłychni i łegródkły. 

Z dzecnych lat, łeb lato, w zëmie, 

wiedno dozerac płerządkły. 

 

Ref. Błe niźlë przë cëzych rzeciach 

Sã tłyc płe dalecim sjece 

Wiedno nylepi je w chëciach 

Przë starsich bëlny łepiece. 



Przyjemność 
sł. E. Pryczkowski, muz. T. Korthals 

 

Miło jeździć wszędzie daleko 

I na szczytach świata stawać  

W różnych miejscach szukać przyjemności 

Wciąż nowych ludzi poznawać.  

 

To je wszystkich wspólna sprawa 

Żeby dbać o rodzinny dom, 

by po dniach różnych przygodach 

mieć bezpieczny nocny odpoczynek.  

 

Ref. Tylko zamiast w obcych tematach 

tłuc się po dalekim świecie 

Zawsze najlepiej jest w domu 

Przy czułej opiece rodziców. 

 

Wciąż pomagać tacie, mamie  

w pokoju, kuchni i ogródku. 

Od najmłodszych lat, latem czy zimą 

zawsze pilnować porządku. 

 

Ref. Tylko zamiast w obcych tematach 

tłuc się po dalekim świecie 

Zawsze najlepiej jest w domu 

Przy czułej opiece rodziców. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


