
Szorëm 
    sł. E. Pryczkowski, muz. T. Fopke 

To wiodro smùtné znaczi sle 

czë to deszczowé jidą dnie? 

Czë mòże słunkò tracy hëc, 

a psotny wiater rosce w mòc? 

 

Tej mùszi mëslëc, radë szëkac,  

kò nicht doch nie chce w mòkrim nëkac. 

A téż dozerac gąbkã, òczë 

czej z nieba corôz mòcni piecze. 

 

Ref. Szëk na te jiwrë je prostëchny 

nôleżi w rãczkã chwôcëc szorëm, 

farwny i mòcny, a letëchny - 

òn wstrzimô gòrąc, a chòc sztorëm. 

 

Blós czasã to sã zdôwô le 

że wszëtkò wiodra wina je, 

że w nim kòmùda zdrzódło mô 

i w nasze żëcé dërch sã pchô.  

 

Tã sprawã trzeba òpak stawiac: 

- kò òd se cepło jinszim dawac!  

Bò nôwôżniészé wiodro w żëcym 

je w naszich sercach, w naszim bëcym. 

 

Ref. Szëk na te jiwrë je prostëchny 

nôleżi w rãczkã chwôcëc szorëm, 

farwny i mòcny, a letëchny - 

òn wstrzimô gòrąc, a chòc sztorëm. 
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