
W. Żeleński, Śpiewak w obcej stronie op. 3 

poezja: J. B. Zaleski 

 

 

ńigdyʃ serce  stɛs̃kńione 

Nigdyż  serce  stęsknione 
never the heart longing 

 

mar  mińionych  ńie  pʃeśńi 

Mar  minionych  nie   prześni! 
dreams past   won’t dream   

 

vieʧńieʃ  v jednã  gʥieś  strone 

Wiecznież  w  jedną  gdzieś   stronę 
eternally  in one  somewhere way 

 

zaaruje  me pieśńi 

Zaczaruje  me  pieśni? 
will enchant my songs 

 

jak śfiat  dwugi jak śfiat  ʃeroki 

Jak  świat  długi,  jak  świat  szeroki, 
like the world long  like the world wide 

 

z lutńiã mojã  z  lutńiã podruʒnã 

Z  lutnią  moją,  z  lutnią  podróżną, 
with luth  mine  with luth  travel 



mnieńiam  miejsʦa vidoki 

Zmieniam  miejsca,  widoki, 
I do change places sights 

 

ale zmieńiam na pruʒno 

Ale  zmieniam  na  próżno. 
but I change invain 

 

pʃes  miejsʦ tyle  xfil  tyle 

Przez  miejsc  tyle,   chwil  tyle... 
through places so many moments so many 

 

kaʒdy dla mńie  zakãtek 

Każdy  dla  mnie  zakątek, 
every for me  nook 

 

fʃystkie  fʃystkie dla mńie  tu xfile 

Wszystkie, wszystkie  dla  mnie  tu  chwile 
all   all  for me  here the moments  

 

sã bez  vraʒeń  brs  pamiãtek 

Są  bez   wrażeń,   bez   pamiątek. 
are without experiences without souvenirs 

 

i to serʦe  o ʥivo 

I  to  serce,  o  dziwo! 
and that heart  suprisingly  



jak ʧujãʦe ʥiś  mawo 

Jak  czujące  dziś   mało. 
how feeling today little  (feeling so little today) 

 

ińʥiej    biwo  tag ʒyvo 

Indziej     biło   tak  żywo, 
somewhere else   was beating so vivid 

 

tak pwomien.nie koxawo 

Tak  płomiennie  kochało. 
so ardently  loved 

 

jak ʧujãʦe ʥiś  mawo   

Jak  czujące  dziś   mało. 
how feeling today little  (feeling so little today) 

 

ax  pʃed  mokrã povjekã 

Ach!  Przed  mokrą  powieką 
ah  before the wet eyelid 

 

darmo ʥień  mi  to pwońie 

Darmo  dzień  mi   to  płonie! 
invain the day for me - is burning 

 

vzrok jak pieśńi daleko 

Wzrok,  jak  pieśni... daleko, 
the sight like songs far away 



vieʧńie v jednej tkfi  stońie 

Wiecznie  w  jednej  tkwi   stronie. 
eternally at one  stucks part 

 

ku ńiej tɛs̃kńie tɛs̃kńie z vjeʧora  

Ku  niej  tęsknię,  tęsknię  z  wieczora, 
to it I long I long at the evening 

 

z jutʃńiã tɛs̃kńie tɛs̃kńie i pwaʧe 

Z  jutrznią  tęsknie,  tęsknię  i  płaczę... 
with dawn  I long I long and cry 

 

bom  poʒegnaw  ńie fʧora 

Bom  pożegnał   nie  wczora, 
because I said goodbye not yesterday 

 

i ńie jutro  obaʧe 

I  nie  jutro  obaczę! 

and not tomorrow I will see 

 

 
 


