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zapwakala  pʃeʒegnawa 

Zapłakała –  przeżegnała, 
she cried  made a sign of a cross 

 

pjerśćioneʧek dawa  sfuj 

Pierścioneczek  dała   swój, 
little ring  she gave hers 

 

jak go sxovaw uʦawovaw 

Jam  go  schował,  ucałował 
I it has hide has kissed 

 

i ruʧywem f śfjat 

I  ruszyłem  w  świat! 
and set off into the world 

 

jak ruʃywem ńie  tɛs̃kńiwem 

Jak  ruszyłem,  nie   tęskniłem, 
when set off I didn’t miss 

 

bo  śfjat  takim pjeŋknym byw 

Bo   świat  takim  pięknym  był! 
because the world so  beautiful was   



ʦud  pʃy ʦuʥie kfjaty luʥie 

Cud   przy  cudzie –  kwiaty –  ludzie 
miracle at a miracle flowers people 

 

mwodoćiane dńi 

Młodociane  dni! 
juvenile  days 

 

ox  zryvawem  ox koxawem 

Och!  zrywałem –  och!  kochałem, 
oh  I picked  oh I loved  

 

i muviwem sobie  tak 

I  mówiłem  sobie  tak; 
and I told  to myself this way 

 

tu ʦo  xfila  ʃʧɛś̃ćia tyle 

Tu  co   chwila  szczęścia  tyle, 
here every moment happiness so much 

 

skarbuf tyle  mam 

Skarbów  tyle   mam. 
treasures so many I have 

 

kfjatuf  vońie bratńie dwońie 

Kwiatów   wonie –  bratnie  dłonie 
of the flowers scents brotherly hands 



zefʃãd  do mńie  garnã  śie 

Zewsząd   do  mnie  garną się! 
from all sides to me  are gathering 

 

a tam ona zasmuʦona 

A  tam  ona  zasmucona, 
and there she saddened 

 

dawa  tylko  wze 

Dała  tylko  łzę. 
gave  only  the tear 

 

wze  mi  dawa  pʃeʒegnawa 

Łzę   mi   dała, –  przeżegnała 
the tear to me she gave she made a sign of cross 

 

pjerśćioneʧek dawa  sfuj 

Pierścioneczek  dała   swój 
little ring  she gave hers 

 

f podruʃ  ʦawã  to  zbyt mawo 

W  podróż   całą,  to   zbyt  mało 
for  the journey whole that’s too little  

 

ja xʦe  vjenʦej mjeć 

Ja  chcę   więcej  mieć. 
I want  more  to have 



tak muviwem i peńʥiwem 

Tak  mówiłem  i  pędziłem 
so I said  and I hurried 

 

ʦoraz dalej  dalej  f śfjat  

Coraz  dalej,  dalej  w  świat, 
even   further further into the World 

 

aʒ bez  śiwy   u mogiwy 

Aż  bez   siły,    u  mogiły 
and without the strength at the grave 

 

zatʃymawem   śie 

Zatrzymałem się. 
I stopped 

 

ox  patʃe  f kowo sxylam ʧowo 

Och!  Patrzę  w  koło,  schylam  czoło, 
ox  I look all around I lower the forehead 

 

ʃukam kfjatuf zvjendwy juʃ 

Szukam  kwiatów,  zwiędły  już, - 
I look for flowers has wilted already 

 

ʃukam luʥi  vzrok śie truʥi 

Szukam  ludzi –  wzrok  się  trudzi – 
I look for people the sight is getting tired 



ńie zostawo ńiʦ 

Nie  zostało  nic! 
- has left nothing  

 

tylko  z vraʒeń  i vydaʒeń 

Tylko  z  wrażeń   i  wydarzeń 
only  from impressions and events 

 

pamieńć  tylko  mam  jej  wzy 

Pamięć   tylko  mam  jej   łzy... 
the memory only  I have of her  tear 

 

ax  i zostaw  ten ʦom  dostaw 

Ach!  i  został,   ten  com   dostał, 
ah  and has left  this that  I got  

 

pjerśćioneʧek jej 

Pierścioneczek  jej! 

little ring  of her 

 

 
 


