
Denver John 
 

Almost heaven, West Virginia 
Blue Ridge Mountains 
Shenandoah River - 
Life is old there 
Older than the trees 
Younger than the mountains 
Growin like a breeze 
 
Country Roads, take me home 
To the place I belong 
West Virginia, mountain momma 
Take me home, country roads 
 
All my memories gathered round her 
Miners lady, stranger to blue water 
Dark and dusty, painted on the sky 
Misty taste of moonshine 
Teardrops in my eyes 
 
Country Roads, take me home 
To the place I belong 
West Virginia, mountain momma 
Take me home, country roads 
 
I hear her voice 
In the mornin hour she calls me 
The radio reminds me of my home far away 
And drivin down the road I get a feelin 
That I should have been home yesterday, 
yesterday 
 
Country Roads, take me home 
To the place I belong 
West Virginia, mountain momma 
Take me home, country roads 

Country Roads, take me home 
To the place I belong 
West Virginia, mountain momma 
Take me home, country roads 
Take me home, now country roads 
Take me home, now country roads 

Take me home, country road 
 

Niemal Niebo, Zachodnia Wirginia 
Góry Blue Ridge 
Rzeka Shenandoah 
Życie jest tam stare 
Starsze niż drzewa 
Lecz młodsze niż góry 
Narastające jak wiatr 
 
Wiejskie drogi, zabierzcie mnie do domu 
Do miejsca, gdzie należę 
Do Zachodniej Wirginii - matki gór 
Zabierzcie mnie, wiejskie drogi… 
 
W niej wszystkie moje wspomnienia 
Pani górników, obca jej błękitna woda 
Ciemna, zakurzona; namalowany na niebie 
Mglisty smak księżycówki 
Łzy w moich oczach 
 
Wiejskie drogi, zabierzcie mnie do domu 
Do miejsca, gdzie należę 
Do Zachodniej Wirginii - matki gór 
Zabierzcie mnie, wiejskie drogi… 
 
Słyszę jej głos 
Wzywa mnie w porannych godzinach 
Radio przypomina mi o moim odległym domu 
I jadąc w dół drogi czuję, że 
Powinienem być w domu już wczoraj 
Wczoraj 
 
Wiejskie drogi, zabierzcie mnie do domu 
Do miejsca, gdzie należę 
Do Zachodniej Wirginii - matki gór 
Zabierzcie mnie, wiejskie drogi… 

Ojczyste Drogi, zabierzcie mnie do domu 
Do miejsca, gdzie należę 
Do Zachodniej Virgini - matki gór 
Zabierzcie mnie, wiejskie drogi… 
Zabierzcie mnie teraz, wiejskie drogi 
Zabierzcie mnie teraz, wiejskie drogi 


