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kto  mi  povie kto  odgadńie 

Kto     mi      powie,     kto      odgadnie,  
who     me     will tell     who     will guess 

 

v gwembi oʧnyx  zvjerćiadewek 

W     głębi      ocznych       zwierciadełek,  
in      depth     of the eye     mirrors 

 

ʦo  u ʥiefʧãt  śieʥi 

Co        u      dziewcząt     siedzi  
what     in     maidens         is sitting 

 

u ʥiefʧãt  śieʥi na dńie 

u      dziewcząt     siedzi        na     dnie,  
in     maidens         is sitting    at      the bottom 

 

ʧy  ańiowek  ʧy djabewek 

Czy       aniołek,             czy    djabełek?  
either     the little angel    or      the little devil 

 

bo  ʒe śieʥi ńieviem  ʦo  to 

Bo             że     siedzi,       nie wiem           co           to,  
because     that   is sitting    I don’t know     what’s     that 



 

jakieś xwopie bes  skʃydewek 

Jakieś     chłopię      bez            skrzydełek,  
some        boy            without      wings 

 

viʥi  kaʒdy leʧ  ʒeʧ  o  to 

Widzi     każdy;      lecz      rzecz         o           to:  
sees         everyone    but       the case     about     this 

 

ʧy  ańiowek  ʧy djabewek 

Czy       aniołek,             czy    djabełek?  
either     the little angel    or      the little devil 

 

bo  ras  na ćie tak  spot  poviek 

Bo             raz       na     cię     tak            z pod     powiek  
because     once     at      you   this way     under      the eyelids 

 

sypńie rajskix  ruj  śfjatewek 

Sypnie       rajskich           rój           światełek,  
will pour    the heavenly     swarm     of lights 

 

ʒe xoć  pʃyśiãʦ gotuf  ʧwoviek 

Że     choć     przysiąc    gotów      człowiek,  
that    –          to swear     is ready     the human being 

 

 

 



ʒe  to seraf   ńie djabewek 

Że         to      Seraf,                nie    djabełek.  
that’s     it’s    the Seraphim     not    the little devil 

 

a ftem  znovu tak  ćie  kolńie  

A     wtem         znowu     tak            cię       kolnie  
and   suddenly    again       this way     you     will be sting 

 

vzrok  jak gdyby ostʃ   igiewek 

Wzrok,          jak    gdyby     ostrz                  igiełek,  
by the look     as      if             (by) the point     of the needle 

 

ʒe aʃ kʃykńieʃ  mimovolńie 

Że     aż     krzykniesz        mimowolnie:  
that   so     you will shout    involuntarily 

 

ax  to  ʃatan  ax to  ʃatan   

„Ach!     To          szatan,      ach    to           szatan  
ah            that’s     the Satan   ah      that’s     Satan 

 

ńie djabewek 

nie    djabełek!”  
not    the little devil 

 

i stond   vjeʧńie śfjat  śie bieʥi 

I        stąd                   wiecznie   świat         się    biedzi,  
and    because of this  eternally    the World  is     worrying 



jak  rozvjãzać  ten vẽzewek 

Jak     rozwiązać     ten    węzełek:  
how     to untie         this    knot 

 

ʦo  f pańieńskix  oʧkax śieʥi 

Co       w      panieńskich     oczkach    siedzi:  
what     in     maidens            eyes           is sitting 

 

ʧy  ańiowek  ʧy djabewek 

Czy       aniołek,             czy    djabełek?  
either     the little angel    or      the little devil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


