
Kòrzenie 

Sł. i muz. Eugeniusz Pryczkowski 

Jakbë w dôwnym snie leżą piãkné dnie - pamiãc lat przëkriwô pich, 

W òczach sana plón, złoti zbòża gón, w ùszach brzmi jesz swójsczi smiéch 

Lëdzy dobrëch tak, chtërnym krziża znak dôwno w wieczny môlëk wmikł, 

Ten żôrotny czas ùczbą béł dlô nas na pózniészi żëcô biég. 

 

Zmienił sã nen swiat, tëli ùszło lat, bëstri je przëgasłi zdrok 

Leno prôwdą je, że tak samò mknie młodim kòżdi jeden rok. 

Tej bògatszi mdą, co w kòrzenie zdrzą, na nich trzimią stegnë tur, 

Chto sã òdcął z nich chòcbë żił so lżi, w stronã szczescô zgùbił szpùr. 

 

W wòlnosc jinszich wlezc i z rozpachą wiezc żëcé marny bierze kùńc 

A kò sztócëk le na tim swiece je - wôrt tim rëchli do te przińc, 

Bë w pòkòrze rôd dobri szëkac brzôd dëcht dlô wszëtczich kòle se  

Tak bë w slédny sztót kòżdi pòczuł nót wëlôc żalu gòrzczé łzë. 

  



Korzenie 

Sł. i muz. Eugeniusz Pryczkowski 

Jakby w dawnym śnie leżą piękne dni – pamięć lat już przykrył kurz, 

W oczach łan siana, zagon złotego zboża, w uszach brzmi jeszcze swojski śmiech 

Ludzi tak dobrych, którym krzyża znak już dawno wbito w wieczne miejsce, 

Ten ubogi czas lekcją był dla nas na późniejszy życia bieg. 

 

Zmienił się ten świat, tyle minęło lat, bystry już przygasł wzrok 

Tylko prawdą jest, że tak samo młodym mknie każdy jeden rok. 

Zatem bogatsi będą, którzy patrza w korzenie, na nich opierają drogi szlak, 

Kto się odciął od nich, chocby żyło mu się lżej, w stronę szczęścia zgubił ślad.  

 

Wchodzić w wolność innych i rozpustnie wieźć swe życie – marny będzie koniec 

A przecież tylko chwilę jestesmy na tym świecie – warto więc czym rychlej dojść do tego, 

By w radosnej pokorze szukać dobych owoców dla wszystkich wokół siebie  

Tak by w ostatecznej chwili każdy poczuł potrzebę, by wylać żalu gorzkie łzy.  
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