
Tułaczka 

The Wandering 

 

 

dokɑ̃dʒe to z ran:ɑ̃ gvjazdɑ̃ jaskuweʧka smutna leći 

Dokądże to z ranną gwiazdą jaskółeczka smutna leci? 

where with the morning star the swallow sad is flying 

 

ʧy zwy ʧwovjek zepsuw gńiazdo ʧy ći jastʒɑ̃p zabiw ʥieći 

Czy zły człowiek zepsuł gniazdo, czy ci jastrząb zabił dzieci? 

if bad man has broken the nest or to you hawk has killed the children 

 

v gńieźʥie mi bespjeʧńiej bywo 

W gnieździe mi bezpieczniej było, 

in the nest to me safer it was 

 

jest pod daxem i ńie mokńie 

Jest pod dachem i nie moknie, 

is under the roof and is not getting wet 

 

leʧ juʃ mjeʃkać mi ńiemiwo 

Lecz już mieszkać mi niemiło 

but yetliving (is) for me not nice 

 

v gńieźʥie mym f kościelnym okńie 

W gnieździe mym, w kościelnym oknie. 

in the nest mine in the church window 

 

otkɑ̃t kśiɑ̃ʦ odumarw stary 

Odkąd ksiądz odumarł stary 

since the priest has died old 



 

ʥiećiom śie mym tε̃skńi nuʥi 

Dzieciom się mym tęskni, nudzi, 

kids of mine are longing getting bored 

 

ńie gra ńikt na xuʒe fary 

Nie gra nikt na chórze fary, 

(is not) playing anybody na the choir of the parish church 

 

ńie ma juʃ poboʒnyx luʥi 

Nie ma już pobożnych ludzi. 

there aren’t already pius people 

 

ańi modlitf ańi pjeśńi 

Ani modlitw, ani pieśni, 

neither prayers nor songs 

 

ańi ʣvonkuf lamp ńieʥielnyx 

Ani dzwonków, lamp niedzielnych, 

nor bells lamps of Sunday 

 

ńiʦ śie nam miwego ńie śńi 

Nic się nam miłego nie śni 

nothing is to us nice been dreaming 

 

f ćiʃy pustyx śćian kośćielnyx 

W ciszy pustych ścian kościelnych. 

in the silence of empty walls of church 

 

muʃe lećieć xoć śie smuʦe 

Muszę lecieć, choć się smucę, 



(I) have to fly although I am saddened 

 

vole skryć śie v opʦe strony 

Wolę skryć się w obce strony 

(I) prefer to hide in the foreign sides 

 

i ńie fpʃut tu z ʥiećmi vruʦe 

I nie wprzód tu z dziećmi wrócę, 

and not before here with kids (I) will be back 

 

aʃ znuf na mʃe vezvɑ̃ ʣvony 

Aż znów na mszę wezwą dzwony. 

untill again for the mass will call the bells 


