
Ukrainische Version 
 
Тексти пісень німецька версія 
Текст і музика Маріус Чиркі c 
 
Я лісова дитина 

лісова дитина 
сонце, земля, вогонь, вітер 
лісова дитина 
Ми ті хто ми є 
 
Я лісова дитина, подивися на мене 
На мені бруд 
під нігтем, на піджаку 
у волоссі, на щоці, скрізь бруд 
Я лісова дитина, тільки подивися на мене 
 
Я лісова дитина, подивися на мене 
У мене м'язи на ногах 
А я лазю по деревах, лежу в снігу 
І танцюй у конюшині, у мене сильні м’язи 
Я лісова дитина, тільки подивися на мене 
 
лісова дитина 
сонце, земля, вогонь, вітер 
лісова дитина 
Ми ті хто ми є 
 
Я лісова дитина, подивися на мене 
Мої друзі поруч 
І всі тут, від дерева до тварини 
Вони теж належать мені, так, мої друзі поруч 
Я лісова дитина, тільки подивися на мене 
 
Я лісова дитина, подивися на мене 
Подивіться, як я можу грати на вулиці 
Я знаю гриби та равликів 
знати погоду, всі живоплоти, подивися, що я вже вмію 
Я лісова дитина, тільки подивися на мене 
 
лісова дитина 
сонце, земля, вогонь, вітер 
лісова дитина 
Ми ті хто ми є 
 

 

 

 



 

Deutsche Aussprache 
Teksty pisen′ nimets′ka versiya 
Tekst i muzyka Marius Chyrki c 
 
Ya lisova dytyna 
lisova dytyna 
sontse, zemlya, vohon′, viter 
lisova dytyna 
 
My ti khto my ye 
YA lisova dytyna, podyvysya na mene 
Na meni brud 
pid nihtem, na pidzhaku 
u volossi, na shchotsi, skriz′ brud 
 
YA lisova dytyna, til′ky podyvysya na mene 
YA lisova dytyna, podyvysya na mene 
U mene m'yazy na nohakh 
A ya lazyu po derevakh, lezhu v snihu 
I tantsyuy u konyushyni, u mene syl′ni m″yazy 
 
YA lisova dytyna, til′ky podyvysya na mene 
lisova dytyna 
sontse, zemlya, vohon′, viter 
lisova dytyna 
My ti khto my ye 
 
YA lisova dytyna, podyvysya na mene 
Moyi druzi poruch 
I vsi tut, vid dereva do tvaryny 
Vony tezh nalezhat′ meni, tak, moyi druzi poruch 
YA lisova dytyna, til′ky podyvysya na mene 
 
YA lisova dytyna, podyvysya na mene 
Podyvit′sya, yak ya mozhu hraty na vulytsi 
YA znayu hryby ta ravlykiv 
znaty pohodu, vsi zhyvoploty, podyvysya, shcho ya vzhe vmiyu 
YA lisova dytyna, til′ky podyvysya na mene 
 
lisova dytyna 
sontse, zemlya, vohon′, viter 
lisova dytyna 
My ti khto my ye 

 

 


