
Książę Magnus i Trolla  

Prince Magnus and the Water Nymph 

 

magnus okienkiem patʃyw z vjeʒyʦy 

Magnus okienkiem patrzył z wieżycy  

Magnus through the window was looking from the (big) tower 

 

voda ʃumjawa tam v gwε̃bi 

woda szumiała tam w głębi 

the water was humming there in depths 

 

na voʥie śieʥi postać ʥieviʦy 

Na wodzie siedzi postać dziewicy 

on the water is sitting a figure of a maid/virgin 

 

bjawa jak puʃek gowε̃bi 

biała jak puszek gołębi. 

white as a fluff of the dove 

 

kśiɑ̃ʒe magnuśie ʒeń śie ʒeń ze mnɑ̃ 

„Książe Magnusie, żeń się żeń ze mną 

prince Magnus marry marry me   

 

ʥiefʧe ćie prośi beńʥie vzajemnɑ̃ 

dziewczę cię prosi, będzie wzajemną, 

the maid you is asking (she) will be reciprocal   

 

ʒeń śe oh ze mnɑ̃ ʒeń  

żeń się och ze mną żeń.” 

marry oh marry me 

 

 

dam ći okreńćik ńi skʃydwo ptaśie 

„Dam ci okręcik, ni skrzydło ptasie, 

I will give you the little warship like wing of the bird 

 

ruvnego ńikt ńie poaʒe 

równego nikt nie pokaże, 

equal nobody will show 

 

jakgby na moʒu lɑ̃dem ślizga śie 

Jakby na morzu lądem ślizga się  



like at the sea on the lad (it) is gliding 

 

po pul po gur opʃaʒe 

po pól, po gór obszarze. 

over the fields, over the mountais area 

 

ksiɑ̃ʒe magnuśie 

Książe Magnusie … 

Prince Magnus 

 

damći końika srokatej maśći 

„Dam ci konika srokatej maści,  

I will give you the little horse of piebald colour 

 

ruvny nie xoʥw pod ńikim 

równy nie chodził pod nikim, 

equal was not going under anybody 

 

jagby po lɑʥie po muʃ pʃepaśći 

jakby po lądzie, po mórz przepaści, 

like at the lad at the seas abyss 

 

polećiʃ mojim końikjem 

polecisz moim konikiem. 

you will fly (with) my horse 

 

ksiɑ̃ʒe magnuśie 

Książe Magnusie … 

prince magnus 

 

o darmo darmo ńiʦ mjε̃ ńie zwovi 

O darmo! Darmo! Nic mię nie złowi  

O in vain in vain nothing me will catch  

 

f xytre miwośći penta 

w chytre miłości pęta, 

into a cunning of love bonds 

 

swuʒe krulovi swuʒe krajovi 

Służę królowi, służę krajowi,  

(I) serve to the king, serve to the country 

 

ʦo mi tam fʃystkje ʥiefʧenta 



co mi tam wszystkie dziewczęta!” 

who cares about all the girls 

 

ksiɑ̃ʒe magnuśie 

 

 

„Książe Magnusie … 

prince magnus 

 

dam ʧervonego zwota ći tyle 

„Dam czerwonego złota Ci tyle,  

I will give you the red gold to you so much 

 

ʒe v ʒyćie vystarʧy dwugje 

że w życie wystarczy długie, 

that for life suffice long 

 

perwy diamenty ńjebo pʃyxyle 

Perły, diamenty, niebo przychylę,  

pearls diamonds the sky I will sway 

 

jedno pjeŋkńiejʃe nad drugje 

jedno piękniejsze nad drugie.” 

one more beautiful over another 

 

kto vje na ʒone vziowbym ćie moʒe 

Kto wie? Na żonę wziąłbym cię może  

who knows for wife (I) would take you maybe 

 

gdybyś xoć bywa xʃeśćiankɑ̃ 

gdybyś choć była chrześcianką; 

if only you were a Christian 

 

ale zwoślivɑ̃ trol.le broń boʒe 

Ale złośliwą Trollę broń Boże!  

but a catty nymph forbid God 

 

ńie beńʥieʃ mójɑ̃ koxankɑ̃ 

Nie będziesz moją kochanką.” 

(you) won’t be my sweetheart 

 

ksiɑ̃ʒe magnuśie pamientaj kśiɑʒe 

„Książę Magnusie! Pamiętaj Książę 



Prince Magnus remember prince 

 

by na zwe ńie vyʃwo tobje 

by na złe nie wyszło tobie, 

so that for bad not turned out to you 

 

jeśli ćie ze mnɑ̃ ślup ńie poviɑʒe 

Jeśli cię ze mną ślub nie powiąże,  

if yourself with me the vow not bind 

 

fśćiekwym ʃaleńʦem ćie zrobje 

wściekłym szaleńcem cię zrobię.” 

furious madman you (I) will make 

 

jam syn krulefski progi vysokie 

‘Jam syn królewski! Progi wysokie  

I am a son of the king doorsills are high  

 

na morskie ʥivo na troll.le 

na morskie dziwo; na Trollę, 

for the sea creep for the nymph 

 

tfojem mjeʃkańiem dno muʃ gwembokje 

Twojem mieszkaniem dno morza głębokie,  

your home seabed deep 

 

mojim gε̃sy bur i pole 

moim gęsty bór i pole.” 

mine the thick forest and a field 

 

ksiɑ̃ʒe magnuśie 

„Książe Magnusie … 

prince Magnus 


