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Diachle, na òsmënôstkã 

Pò nie wiém, pò dzesãc szotach 

Ta spiéwa je, diachlëszcze, pò prôwdze 

Stolem-dôżnô i mô mòżnoscë 

 

I jem zôs bùten sóm 

Deszcz padô mie na głowã 

Zelé skrąconé móm 

A zgasëc gò ni mògã 

 

Précz jidã w cemny las 

Rozswiécóm fónã drogã 

I widzã jedną z brutk, 

Co przë ni dżinie mòwã 

 

I wrôcóm, i wrôcóm, i wrôcóm so do chëczë 

Zaparzã so harbatë, nié diachle, żódné latte-smiecë 

Na dwiérzë, na dwiérzë, na dwiérzë klepie chtos 

I widzã białka, co zemkłé mie serce mô 

 

Òna bë tak chcała bëc tu ze mną 

Krãcëc blantë, nabrac rãką dëtków 

Òna bë tak chca tuńcowac ze mną 

Pózno òb noc, stegną gwôzdów niebną 
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Sôdô so na zófie i zdrzi sã prosto w òczë 

Jô wzéróm na półrzëtczi, co w nocë są nipòcé 

Cos-tam we mie widzy, mòże nen nôdpis z bòkù 

Że sã rapùpadrapù òb dzéń, chòcô lepi pò smrokù 



 

Płëniemë jak raketa, pòsëpónô mòckò biba 

Wcyg wiater w żôgle dmùsze, na widnikù Teneriwa 

Kapténa tuwò rządzy, òkrãt jidze jak ta bëka 

Nowé pòdbiwô lądë. Chto nie robi - bãdze chlëchac 

 

Pòd pòkładã je skòpicą bąblowónégò do picô 

Co nim lëdze za Ùralã lékòwelë sã z mùskù gnicô 

Dzewiãcdzesąt dzewiãc proceńt, tëli, kùli móm jiscënków 

Kòżdi dżinie szluk pò szlukù, tédë ni ma czerënkù 
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