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Ref. Czemù tak – jô wzdichóm 

Czemù tak – jô pitóm 

Czemù tak  

Sã dzeje wiedno wkół 

 

Czemù tak – jô wzdichóm 

Czemù tak – jô pitóm 

Czemù tak  

Sã dzeje wiedno wkół 

 

Jô czëjã leno dërch 

Że zôs to corôz lëszi je 

Że corôz wicy je gòrch 

A dzéń witrzészi jesz lëchszi mdze.  

Jô nie wiém skąd mësla ta 

Tak głãbòk sedzy w lëdzy stach 

Bò mie sã widzy że 

To nijak nie je zle.  

 

Ref. Czemù tak... 

 

Kò wòlnosc mómë w nas 

Tej ni mòżna sã zniszczëc dac 

Swi wiarë w jesz lepszi czas 

Le miłi ùsmiéch wząc, bùszno wstac 

I słowò żëczné rzec 

Tim wszëtczim, co chcą leno czëc: 

Czej mdzemë jak ten kwiat 

Tej dobri bądze swiat.  

 

Ref. Czemù tak... 

 

Kòżden bë miłosc chcôł 

Kòżden bë w szczescym rôd béł  

Kòżden bë snił  

Kòżden bë dobrze żił.   

 

 

Ref. Czemù tak... 



Dlaczego tak? 
Dlaczego tak – wzdycham 

Dlaczego tak – pytam 

Dlaczego tak  

Dzieje się ciągle tak.  

 

Dlaczego tak – wzdycham 

Dlaczego tak – pytam 

Dlaczego tak  

Dzieje się ciągle tak.  

 

Ja ciągle tylko słyszę  

Ze znów coraz gorzej jest 

Ze coraz więcej jest grzechów 

A jutro ma być jeszcze gorsze. 

Nie wiem skąd ta myśl 

Tak głęboko tkwi w setkach ludzi 

Gdyż mnie się jednak wydaje 

Że wcale nie jest aż tak źle.  

 

Ref. Dlaczego tak – wzdycham... 

 

Przcież wolność tkwi w nas 

Więc nie mozna dać sobie stłamsić 

Swej wiary w jeszcze lepszy czas 

Tylko trzeba z usmiechem na twarzy dumnie powstać 

I miłym słowem raczyć 

Tych wszystkich, którzy tylko chcą go słuchać: 

Jeśli będziemy jak ten kwiat 

Wówczas dobry będzie świat.  

 

Ref. Dlaczego tak – wzdycham... 

 

Każdy chciałby trwać w miłości 

Każdy chciałby trwać w szczęściu 

Każdy chce marzyć 

Każdy chce dobrze żyć.  

 

Ref. Dlaczego tak – wzdycham... 

 


