
Mój tusk 
Sł. E. Pryczkowski, muz. K. Korthals 

 

Czej skùńczoné ùczbë móm, 

Żebë òdpòczął mój mùsk, 

Skòrno blós le wnëkóm w dóm 

Zdrzã, dze schòwôł sã mój tusk.  

 

Ref. Baro lëdóm mòje szczeniã 

Z nim nômili chcã sã bawic 

Sã przecywióm, szturóm, gòniã, 

Òno wiedno redosc sprawi.  

 

Kò to grzeczny pieseczk je, 

Tëpą krący, smùli sã 

I pòsłëszno zdrzi na mie. 

Nëkô tam, dze leno chcã. 

Ref. Baro lëdóm... 

 

Czasã spsocy, zrobi trzôsk, 

Tej znôw zasłużi na kùsk. 

Wiedno krëgli sã na wiérzk - 

Taczi to je nen mój tusk.  

Ref. Baro lëdóm... 

 

 

Mój tysk 

Napisył Eugeniuś Prećkłewsczi 

 

Ciej skłyńciony łyćbe móm, 

Ziebe łedpłeciół mój młysk, 

Skòrno blós le wnekóm w dóm 

Zdrza, dze schłewył sa mój tysk.  

 

Baro ledóm młeje ścienia 

Z nim nymili chca sa bawic 

Sa przecywióm, śtyróm, głenia, 

Łeno wiedno redosc sprawi.  



 

Kłe to grzećny piesećk je, 

Tepóm króncy, smłyli sa 

I płesłeśno zdrzi na mie. 

Neky tam, dze leno chca. 

 

Ciasa spsocy, zrobi trzysk, 

Tej znył zasłyzi na kłysk. 

Wiedno kregli sa na wirzk - 

Taci to je nen mój tysk.  

 
 

Mój piesek 
Sł. E. Pryczkowski, muz. K. Korthals 

 

Gdy jestem już po lekcjach, 

Żeby odpoczął mój umysł, 

Skoro tylko wskoczę do domu 

Patrzę, gdzie się schował mój piesek.  

 

Ref. Bardzo lubię mego szczeniaka 

Z nim najchętniej lubię się bawić 

Przekomarzam się, szturcham, gonie, 

On zawsze sprawia mi radość.  

 

To grzeczna jest psina, 

Kręci ogonkiem, przymila się 

I posłusznie patrzy na mnie. 

Biegnie tam, gdzie tylko chcę. 

Ref. Bardzo lubię... 

 

Czasami spsoci, zrobi hałas, 

Potem znowuż zasłuży na pocałunek. 

Zawsze wspina się wierzch - 

Taki to jest ten mój piesek.  

Ref. Bardzo lubię... 

 

tłum. z jęz. kasz. E. Pryczkowski 



Mój tysk 
Eugeniusz Prećkłewsczi 

 

Ciej skłyńciony łyczbë móm, 

Ziebë łedpłeciół mój młysk, 

Skòrno blós le wnëkóm w dóm 

Zdrzã, dze schłewył sã mój tysk.  

 

Baro lëdóm młeje ścieniã 

Z nim nymili chcã sã bawic 

Sã przecywióm, śtyróm, głeniã, 

Łeno wiedno redosc sprawi.  

 

Kłe to grzećny piesećk je, 

Tëpóm króncy, smłyli sã 

I płesłëśno zdrzi na mie. 

Nëky tam, dze leno chcã. 

 

Ciasã spsocy, zrobi trzysk, 

Tej znył zasłyzi na kłysk. 

Wiedno krëgli sã na wirzk - 

Taci to je nen mój tysk.  
 


