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Chcesz miec dlô se swiat - to miéj 
Twòja sprawa - wszëtkò rznij! 
To co bëlné òstaw flot  
Z chëczi prosto pnij bez płot.  
 
Na cëż tatka radë ce 
Pò co mëmczi gôdka je 
Dzys mô żëcô nowi zwëk 
Të le môsz swój na to szëk.  
 

Ref. Kò wòlnô wòlô je nama dónô 
Zemia lëdzóm pòddónô. 
Le skòrno chto bë chcôł, robic co chce 
W nôwikszi ju niewòlë je.  

 
Bò jedna leno prowadzy droga 
Prost przez Christa do Bòga, 
Przez Matkã z nieba je mòżno tam dińc  
Òj biédny, chto chce òd Ni ùńc.  

 
Chcesz tej bierz swą młodosc w mòc! 
Co ce przék je, z tim sã schwëc!  
Kò doch żëcé dłudżé je 
Mëslec szkòda - co tam mdze... 
 
Wôżné terô, wôżné dzys! 
Łóm co złómac mòżesz jesz. 
Niszcz pò drodze, że jaż strach -  
Chùtczi zmerkôsz Bòsczi szlach. 
 

Ref. Kò wòlnô wòlô je nama dónô 
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W nôwikszi ju niewòlë je.  
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Chcesz mieć świat dla siebie - to weź 
Twój problem –rzuć wszystko! 
To co dobre zostaw czym prędzej 
Z domu gnaj gdzie cię oczy poniosą.  
 
Na cóż ci dobre rady ojca 
Po co ci mamy napominanie 
Dzisiaj są nowe życia zwyczaje 
Tylko ty wiesz sam, jak powinno być.  
 

Ref. Przecież wolna wola jest nam dana 
Ziemi ludziom oddana.  
Lecz skoro ktoś chce robić ja mu się podoba 
W największej jest już niewoli.  
 
Bo tylko jedna prowadzi droga 
Przez Chrystusa do Boga,  
Przez Matkę z nieba można tam dojść 
Oj biedny, kto schodzi z tej drogi.  

 
Jeśli chcesz to oddaj się wichrom młodości 
Niszcz wszystko, co stanie ci na drodze! 
Przecież życie jest długie 
Szkoda myśleć, co będzie kiedyś... 
 
Ważne jest teraz, ważne dziś! 
Łam co możesz jeszcze złamać.  
Rób spustoszenie, że aż strach 
Prędzej poczujesz siłę Boga.  
 

Ref. Przecież wolna wola jest nam dana 
Ziemi ludziom oddana.  
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Oj biedny, kto schodzi z tej drogi.  

 
Tłumaczenie z jęz. kaszubskiego: Eugeniusz Pryczkowski 


	Jedna droga
	Jedna droga

