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ja  bwoŋkam śie  fʃeńʥie 
Ja  błąkam się  wszędzie,  
I  wander   everywhere 
 
ja  fʃeńʥie   śie vʥieram  
Ja  wszędzie   się wdzieram  
I  everywhere  I break in 
 
gʥie  śfiatuf   kraveńʥie 
Gdzie  światów   krawędzie,  
where  of the worlds  the edges 
 
gʥie  ańiowuf   pieńie 
Gdzie  aniołów   pienie,  
where  of the angels  singing 
 
I  dla  ciebie  zbieram 
I  dla  ciebie  zbieram  
and  for  you   I collect 
 
ktawtuf   roje 
Kształtów  roje,  
of the shapes  swarms 
 



o  ʥiećie  moje 
O  dziecię  moje!  
o  child  mine 
 
myśl    i  natxńieńie 
Myśl   i  natchnienie.  
the thought  and  the inspiration 
 
I  od duxuf   vyʃʃyx 
I  od duchów  wyższych  
and  from the ghosts  upper 
 
I  od   duxuf  niʃʃyx 
I  od   duchów  niższych  
and  from   the ghosts  lower 
 
farby  i  otcieńie 
Farby  i  odcienie,  
the paints  and  shades 
 
ʥvieŋki   i  promieńie 
Dźwięki   i  promienie  
the sounds  and  the rays 
 
zbieram  dla  ciebie  zbieram 
Zbieram  dla  ciebie,  zbieram  
I collect  for  you   I collect 
 



bys  ty  o  synku  muj 
Byś  ty,  o  synku  mój!  
that  you  o  son   mine 
 
byw   jako  v  ńiebie 
Był   jako  w  niebie,  
would be  as  in  heaven  
 
I  ojćieʦ tfuj 
I  ojciec  twój  
and  the father  yours 
 
koxaw  ćiebie 
Kochał  ciebie.  
would  love you 
 
ja  napoje 
Ja  napoję  
I  will water 
 
usta   tfoje 
Usta   twoje  
the lips  yours 
 
ʥvjeŋkiem  i  poteŋgã 
Dźwiękiem  i  potęgą,  
with the sounds  and  the power 
 



ʧowo   pʃyozdobie 
Czoło   przyozdobię  
the forehead  I will decorate 
 
jasnoʃći   fsteŋgã 
Jasności   wstęgą,  
of the serenity  ribbon 
 
i  matki   miwośćią 
I  matki   miłością.  
and  of the mother  love 
 
obuǳe   f  tobie 
Obudzę   w  tobie  
 will wake   in  you 
 
fʃystko   ʦo  luʥie  na  źiemi 
Wszystko   co  ludzie  na  ziemi,  
everything  that  people  on  the Earth 
 
ańieli  v  ńiebie 
anieli  w  niebie,  
the angels  in  heaven 
 
nazvali  pjeŋknośćiã 
Nazwali  pięknością,  
called  the beauty 
 



by  ojʦieʦ  tfuj 
By  ojciec  twój! 
that  father  yours 
 
o  synku  muj 
O  synku  mój!  
o  son   mine 
 
koxaw  ćiebie 
Kochał  ciebie.  
would  love you 
 
o  synku  muj 
O  synku  mój! 
o  son   mine 
 
 
 


