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na  viejskie   gaje   na  kfjetne   sady 

Na   wiejskie         gaje,     na    kwietne       sady,  
on    the country    groves   on    the flower    orchards 

 

na  pola    hen 

Na   pola            hen,  
on    the fields    far away 

 

iʥie   noʦami  ćień    jego   blady 

Idzie          nocami    cień                jego     blady,  
is coming    at night    the shadow     his        pale 

 

ćixy   jak   sen 

Cichy    jak     sen.  
silent     like     a dream 

 

swuxa   jak  ʃumiã   nad ʒekã   lasy  

Słucha,        jak    szumią             nad   rzeką        lasy  
is listening   as      are humming    over  the river    forests 

 

ovite   v  mgwy 

Owite              w     mgły,  
wrapped up     in     fogs 



 

jak  bʒẽʧã  skʃypʦe   jak  xuʧã   basy 

Jak   brzęczą    skrzypce,      jak   huczą      basy  
how buzz         the violins     how rumble    the bases 

 

z  odlegwej   fśi 

Z       odległej       wsi.  
from  the remote    village 

 

swuxa    jak     ʃepʦã    drʒãʦe   ośiny 

Słucha,       jak    szepcą                drżące               osiny,  
is listening   how   are whispering    the trembling    aspens 

 

malvy  i  bes 

Malwy      i     bez;  
mallows    and   lilacs 

 

i  rospwakanej  swuxa   ʥiefʧyny 

I       rozpłakanej    słucha           dziewczyny,  
and   of the crying    is listening     the girl 

 

jej  skarg   jej  wes 

Jej    skarg,           jej     łez.  
her    complaints    her    tears 

 

 

 



v  vodnyx  viklinax    v  blasku  kśiẽʒyʦa 

W    wodnych wiklinach,   w   blasku  księżyca,  
in     water         wickers        in  the shine   of the moon 

 

f   puwnoʦny  xwut 

W          północny    chłód,  
in the     midnight     chill 

 

rusawka    patʃy  nań   bladoliʦa 

Rusałka                patrzy       nań         bladolica  
a Water Nymph     is looking  at him     pale faced 

 

s   pʃepastnyx   vut 

Z          przepastnych    wód.  
from     the cavernous      waters 

 

swuxa   jẽʧãʦyx  ʣvonuf  pogʒebnyx 

Słucha              jęczących dzwonów  pogrzebnych  
is listening to    groaning   bells      funereal 

 

ix   vielkix   wkań 

Ich       wielkich     łkań,  
their     enormous     sobbing 

 

i  rospwyńientyx  kendyś   podńiebnyx 

I        rozpłyniętych   kędyś,           podniebnych,  
and    dissolved           somewhere  cloud-capped 



 

 

gvjast   bwendnyx   drgań 

Gwiazd          błędnych      drgań...  
of the stars      fallacious      tremblings 

 

swuxa   jak  serʦa  v bulu  śie  kruʃã 

Słucha,          jak   serca      w    bólu    się   kruszą  
is listening     how  hearts     in    pain    are    crumbling 

 

i  rvã   bes   siw 

I        rwą         bez            sił 
and    tearing     without     enervated 

 

swuxa   fʃystkiego   ʦo   jego  duʃã 

Słucha           wszystkiego,     co       jego  duszą  
is listening     of everything     that     his  soul 

 

bywo  gdy   ʒyw 

Było,     gdy        żył. 

Was       when     he lived 

 

 

 

 
 


