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ʃwo  ʥiećie s fujarkã i grawo 

Szło  dziecię  z  fujarką  i  grało 
was going a child with a pipe and was playing 

 

v droʣe zboʒe mu śie kwańiawo 

W  drodze  zboże  mu  się  kłaniało. 
on the way the corn him was giving a bow 

 

sfym  śpievem mu vjetʃyk fturovaw 

Swym  śpiewem  mu  wietrzyk  wtórował 
with his sing  him the breeze was accompanies 

 

zwote  vwosy jego  ʦawovaw 

Złote   włosy  jego   całował. 
the golden  hair  of his he was kissing 

 

śpief   jego śie wãʧyw s ptakami 

Śpiew  jego  się  łączył  z  ptakami 
singing his was mixing with birds 

 

potem s xmury sãʧyw śie wzami 

Potem  z  chmury  sączył  się  łzami. 
then  from the cloud it trickled with tears 

 



skont  takie  roʥin.ne pofstawy 

Stąd   takie   rodzinne  powstały 
from there like this familar has become  

 

śpievy kture  pʃeʃwy śfjat  ʦawy 

Śpiewy,  które  przeszły  świat  cały. 
the songs that  walked the World whole 

 

leʦã  za ńim ptakuf wańʦuxy 

Lecą   za  nim  ptaków  łańcuchy 
are flying after him of birds chains 

 

i zaklente grajã   mu  duxy 

I  zaklęte  grają   mu   duchy. 
and enchanted are playing for him ghosts 

 

tak iʥie   xwopʧyna  nad moʒe 

Tak  idzie    chłopczyna  nad  morze 
so is walking  the boy  at the sea 

 

i śpief  sfuj zavoʥi f pʃestfoʒe 

I  śpiew  swój  zawodzi  w  przestworze! 
and singing his he croon in  the sky 

 

jenʧy  jego nuta pośrut fal 

Jęczy  jego  nuta  pośród  fal, 
moans his note among the waves 



 

i zanośi skarge  jego v dal 

I  zanosi  skargę   jego  w  dal. 
and is bringing the complaint his into the far away 

 

luʥie mu fturujã  jak pʃes  sen 

Ludzie  mu  wtórują   jak  przez  sen 
people him accompanies like in  dream 

 

leʧ skarga ix vzruʃy i śpief  ten 

Lecz skarga  ich  wzruszy  i  śpiew  ten. 
but complaint them will move and singing that 

 

i juʃ  śie pytajã temu  ton 

I  już   się  pytają  czemu  ton 
and already are asking why  the tone 

 

tej  fujarki bije jagby ʣvon 

Tej   fujarki  bije  jakby  dzwon? 

of this  pipe  rings like  the bell 


