
 

Niech wiatr poniesie słowa (Lo scrivero’ nel vento) 

Tekst i muzyka: O.Z.Livaneli - tekst włoski: Gotti - tekst polski: X.Zawanowska 

 

ZWROTKA 1   ZWROTKA 2  
SOLO 1 Niech wiatr poniesie słowa  SOLO 2 Niech wiatr przyniesie słowa  

 Śpiewane o zachodzie   Śpiewane o zachodzie 

 Gdy miasto idzie spać   Co zbudzą mnie ze snu  

 Sama nad morza brzegiem   Łagodne, cudne dźwięki 

 Przede mną sny dalekie   Nieznanej mi piosenki 

 Tulone szumem fal    Z daleka płyną tu 

SOLO 1   SOLO 2   

+ CHÓR Niesione wiatrem słowa   + CHÓR Niesione wiatrem słowa  
 Śpiewane o zachodzie   Śpiewane o zachodzie 
 Chcę dzisiaj tobie dać   Ktoś mi przekazać chciał 

 Przez morza, oceany   Przez morza, oceany 
 Przez góry i doliny   Przez góry i doliny 
 Obiegną cały świat   Obiegły cały świat 

     

CHÓR Jesteśmy tacy sami  CHÓR Jesteśmy tacy sami 
 I chociaŜ się nie znamy   I chociaŜ się nie znamy 
 Gdy razem zaśpiewamy,    Gdy razem zaśpiewamy,  
 Pięknieje świat…   Pięknieje świat… 
     

SOLO 1+2 I to, co nas róŜniło,  SOLO 1+2 I to, co nas róŜniło, 

 Zniknęło, przeminęło   Zniknęło, przeminęło 

 Spróbuj uwierzyć, Ŝe moŜe być tak!   Spróbuj uwierzyć, Ŝe moŜe być tak! 

     

CHÓR Niech będzie tak…   CHÓR Niech będzie tak…  
 Niech będzie tak…    Niech będzie tak…  
REFREN:   REFREN:  
SOLO 1 Kiedy słyszę melodie  SOLO 2 Kiedy słyszę melodie  

 które z daleka niesie mi wiatr   które z daleka niesie mi wiatr 

CHÓR Niech będzie tak…   CHÓR Niech będzie tak…  
SOLO 1 Chcę ich słuchać bez końca  SOLO 2 Chcę ich słuchać bez końca 

 Zamykam oczy i staje czas 
magiczny czas 

  Zamykam oczy i staje czas 

     

     

CHÓR Gdy słyszymy melodie   CHÓR Gdy słyszymy melodie  
 które z daleka niesie nam wiatr    które z daleka niesie nam wiatr  
SOLO 1 Niech będzie tak…   SOLO 2 Niech będzie tak…  

CHÓR Chcemy słuchać bez końca   CHÓR Chcemy słuchać bez końca 

 Zamkniemy oczy i stanie czas   Zamkniemy oczy i stanie czas 
     
   WSZYSCY Choć się prawie nie znamy, 
    Gdy zaśpiewamy – pięknieje świat 
    Niech będzie tak! 

 


