
 
 

 

Tęsknota – Narcyza Żmichowska 
Longing by Narcyza Żmichowska 
 
 
 
Tɛ͂skńie     ax     tɛ͂skńie    v    źimje      za     kfjateʧkiem 
Tęsknię,   ach!  tęsknię   w   zimie      za     kwiateczkiem,  
(I) long     ah     (I) long    in   Winter   to the   (little) flower 

 
A  gdy  mam       vjosna͂          kfjatuf          wa͂ke          ʦawą 
A  gdy  mam       wiosną       kwiatów       łąkę           całą,  
And  when  (I) have  (in) Spring   (of) flowers   the meadow   full 

 
To      jeʃʧe      tɛ͂skńie    za        konvalja͂                    bjawa͂ 
To     jeszcze   tęsknię   za        konwalią                  białą,  
That   more     (I) long    to the   Lilly of the Valley    white 

 
A       pʃy      konvalji                    za        śńiegu       pwateʧkiem 
A       przy    konwalii                  za        śniegu      płateczkiem.  
And   at the   Lilly of the Valley   to the   snow        (little) flake 

 
Tɛ͂skńie      ax         tɛ͂skńie     do    mojego     brata  
Tęsknię,     ach!     tęsknię    do    mojego    brata,  
(I) long       ah        (I) long     to     my           brother 

 
A       kiedym         z        bratem     to       tɛ͂skńie    do   ćiebie 
A       kiedym        z        bratem,   to       tęsknię   do   ciebie,  
And   when (I’m)   with   brother    then   (I) long    to    you 

 
A       kiedym         s        toba͂    to      do        boga    v          ńiebie 
A       kiedym        z        tobą,   to     do        Boga   w         niebie,  
And   when (I’m)   with  you      then  to the   God     in the   heaven 
 
A       kiedym        z         bogiem     znuf      tɛ͂skńie    do    śfjata 
A       kiedym        z        Bogiem,    znów    tęsknię   do    świata.  
And   when (I’m)  with   God           again    (I) long    to     the world 
 
 
 



 
 

 

I        zwe    i       dobre     i        gʒex       muj             i        ʦnota 
I        złe      i       dobre,   i        grzech   mój            i         cnota,  
And   bad    and   good      and   the sin    (of) mine    and    the chastity 
 
To      ʧego    pragne    i       ʧego                śie boje   
To     czego   pragnę   i       czego               się boję,  
That   what   (I) want   and   what   (I am)   afraid of 
 
I        myśli        moje     i        modlitfy     moje 
I        myśli        moje    i        modlitwy   moje,  
And   thoughts    mine   and    prayers       mine 
 
I         ʒyćie      ʦawe     to            tylko     tɛ͂sknota 
I         życie      całe –    to            tylko    tęsknota. 
And    the life   whole    that (is)   only      the longing 
 


