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o ńie  muf  o  mńie 
O,  nie   mów  o   mnie,   
o don’t  talk  about me 
 
gdy  mńie  juʃ  ńie  beńʥie 
gdy   mnie  już   nie   będzie, 
when  I  already won’t be 
 
ʒe ćiebie tylko  goryʧã  zrańiwem 
Że  ciebie  tylko  goryczą   zraniłem, 
that you  only  with bitterness I hurt 
 
bo  ja goryʧy  kielix tagʒe  piwem 
Bo   ja  goryczy   kielich  także  piłem 
because I of bitterness the cup also  drunk 
 
zafʃe  i fʃeńʥie 
Zawsze  i  wszędzie. 
always and everywhere 
 
o ńie  muf  o  mńie 
O,  nie   mów  o   mnie,   
o don’t  talk  about me 
 



gdy  mńie  juʃ  ńie  beńʥie 
gdy   mnie  już   nie   będzie, 
when  I  already won’t be 
 
ʒe tobie  tylko  los  ʒyćia  popsuwem 
Że  tobie  tylko  los   życia  popsułem, 
that to you only  the fate of life I broke 
 
bo  vwasnã dole ja tagʒe  zatruwem 
Bo   własną  dolę  ja  także  zatrułem 
because my own fate I  also  poisoned 
 
zafʃe  i fʃeńʥie 
Zawsze  i  wszędzie. 
always and everywhere 
 
ale muf  o  mńie 
Ale  mów  o   mnie,   
but talk  about me 
 
gdy  mńie  juʃ  ńie  beńʥie 
gdy   mnie  już   nie   będzie, 
when  I  already won’t be 
 
ʒe buk jest dobry ʒe mńie     sxovaw  v grobie 
Że  Bóg  jest  dobry,  że  mnie    schował  w  grobie 
that God is good  that me     has hidden in the grave 
 



bo  bywem sobie  ńieʃʧɛs̃ny  i tobie 
Bo   byłem  sobie  nieszczęsny  i  tobie 
because I was  for myself unfortunate and for you  
 
zafʃe  i fʃeńʥie 
Zawsze  i  wszędzie. 
always and everywhere 
 
ale muf  o  mńie 
Ale  mów  o   mnie,   
but talk  about me 
 
gdy  mńie  juʃ  ńie  beńʥie 
gdy   mnie  już   nie   będzie, 
when  I  already won’t be 
 
ʒen ʒyw  na śfjećie ʥikim serʦa   ʃawem 
Żem  żył   na  świecie  dzikim  serca   szałem, 
that I lived at the world with wild of the heart madness 
 
bo  s      serʦa ćiebie   xoć goʃko koxawem  
Bo   z       serca  ciebie, choć  gorzko,  kochałem 
because out of    heart you    although bitter  I loved 
(I loved you out of my heartm although bitter)   
 
zafʃe  i fʃeńʥie 
Zawsze  i  wszędzie 
always and everywhere 


