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German Lyric 
 
War So Gerne hier 
 
War so gerne hier 
all die vielen jahre 
und jetzt fort von hier 
und alles geht vorbei, verzeih 
doch die erde wird sich weiter drehn 
lass und bloss nicht weinen 
wird schon alles geh'n 
und mit tausend gläsern wein 
wird es auch nicht leichter 
morgen geht mein zug 
und er kommt nicht mehr zurück 
er fährt immer nur auf die sonne zu 
lass uns bloss nicht weinen 
wird schon alles gut 
es gibt noch so viel zu sagen 
so viel zu verstehen 
all die vielen fragen 
aber ich muss geh'n 
oh' ich  
war so gerne hier.....viel zu gerne 
doch eh' die nacht vergeht, muss ich fort von 
hier  
 
oh man ich war so gerne hier.... viel zu gerne 
doch eh' die nacht vergeht, bin ich fort von 
hier 
 
war so gerne hier 
unter all den freunden 
wer will schon verliern 
was das beste war, verzeih 
aber auch das beste geht vorbei 
jeder geht am ende seinen weg allein 
es gibt noch so viel zu sagen 
so viel zu verstehn 
all die vielen fragen 
aber ich muss geh'n 
oh' ich  
war so gerne hier.....viel zu gerne 
doch eh' die nacht vergeht, muss ich fort von 
hier  
 
oh man ich war so gerne hier.... viel zu gerne 
doch eh' die nacht vergeht, muss ich fort von 
hier 
 

Polish Lyric 
 
Lubiłem być tutaj 
 
Lubiłem być tutaj 
Och 
Lubiłem być tutaj 
Przez te wszystkie lata 
A teraz jestem daleko stąd 
Ponieważ wszystko się kończy 
Ale świat nadal się kręci 
Nie powinniśmy płakać  
Wszystko będzie dobrze 
I nawet z tysiącem kieliszków wina 
To nie będzie łatwe 
Jutro przybędzie mój pociąg 
I nie wróci więcej 
Na zawsze podąży w stronę słońca 
Nie powinniśmy płakać 
Wszystko będzie dobrze 
Nadal jest zbyt wiele do powiedzenia 
Tyle do zrozumienia 
Te wszystkie pytania 
Ale muszę odejść 
Och, lubiłem bardzo być tutaj... lubiłem bardzo
Ale kiedy koniec nocy będzie blisko, odejdę 
Och tak, tak bardzo lubiłem być tutaj... lubiłem 
bardzo 
Ale kiedy koniec nocy będzie blisko, odejdę 
Bardzo lubiłem być tutaj 
pośród wszystkich moich przyjaciół 
Kto chciałby stracić to wszystko, 
co było tak dobre 
Ale nawet najlepsze przemija 
I na końcu każdy zostaje sam 
Jest jeszcze tyle do powiedzenia 
Tyle do zrozumienia 
Te wszystkie pytania 
Ale ja muszę odejść 
Och, tak bardzo lubiłem być tutaj... tak bardzo 
Ale kiedy koniec nocy będzie blisko, odejdę 
Och, tak bardzo lubiłem być tutaj... tak bardzo 
Ale kiedy koniec nocy będzie blisko, odejdę 
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