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Hej bracia piraci, 
Do pracy piraci, 
Kto spotka pirata straci, 
To co ma. 
Hej bracia piraci, 
Do pracy piraci, 
Bo musi zapłacić nam, 
Kto już nas zna. 

Pewien pomysł mam o którym często myślę, 
Może list w butelce kiedyś do was wyślę, 
W liście będzie mapa na niej zaś wskazówka, 
Gdzie z pirackim skarbem w skrzyni jest kryjówka. 

Znowu słychać okrzyk z bocianiego gniazda: 
Widzę statek, złupmy go, no dalej jazda! 

Więc do Ciebie taką sprawę mam kolego, 
Znajdź ten skarb i zrób z nim coś pożytecznego. 

Hej bracia piraci, 
Hej bracia piraci, 
Od pracy pirackiej, 
Już nam rośnie garb. 
My dzielni korsarze, 
Piraccy żeglarze, 
A mapa wam wskaże 
Gdzie nasz skarb. 

Ahoj! Gdzie ukryty jest nasz skarb 
Gdzie nasz skarb. 


