
Wyjazd z Ukrainy 

Leaving the Ukraine 

 

 

a dokont jeʥieʃ pańie namjestniku 

„A dokąd jedziesz, panie namiestniku, 

and where are you going mister deputy 

 

ʒe luzak s końmi śiodwanymi ʧeka 

że luzak z końmi siodłanymi czeka; 

that batman with horses saddled is waiting 

 

doba juʃ puźna mjeśionʦ na mwoʥiku 

doba już późna, miesiąc na młodziku, 

time is late the Moon is waxing crescent 

 

droga być muśi pilna ńiedaleka 

droga być musi pilna, niedaleka.” 

the way/journey be must urgent thereabout 

 

serʦe maryśiu jade do varʃavy 

„Serce Marysiu! jadę do Warszawy, 

heart Marysia (I) am going to Warsaw  

 

ńi noʦ ńi swota podruʒy ńie fstʃyma 

ni noc ni słota podróży nie wstrzyma; 

neither the night nor the rain the journay won’t stop 

 

jutro gdy f stepje pozwoʦɑ̃ śie travy 

jutro, gdy w stepie pozłocą się trawy, 

tomorrow when in the steppe will glind the grasses 



 

mnie ńie dopatʃyʃ ʧarnymi oʧyma 

mnie nie dopatrzysz czarnymi oczyma.” 

me (you) won’t descry (with) the black eyes 

 

kiedyʃ povrućiʃ pańie namjestńiku 

Kiedyż powrócisz, panie namiestniku? 

when will you come back mister deputy 

 

z mogiwy f stepje skond vidok na droge 

z mogiły, w stepie, skąd widok na drogę, 

from the mound in the steppe from where there’s view to the road 

 

bdy beńʥie ftury mjeśionʦ na mwoʥiku 

Gdy będzie wtóry miesiąc na młodziku, 

when will be the second moon on waxing crescent 

 

ʧybjawyx końi vypatryvać moge 

Czy białych koni wypatrywać mogę? 

if the white horses descry can I 

 

serʦe maryńiu tfoix oʧu ʃkoda 

Serce Maryniu! Twoich oczu szkoda. 

Heart Marynia your eyes are to pity 

 

ftedy povruʦe ja do hulajpola 

Wtedy powrócę ja do Hulajpola, 

then I will return tu Hulajpol 

 

gdy swotka stańie na limanax voda 

gdy słodka stanie na limanach woda, 



when the fresh will stand on limans water 

 

dńiepr lasem zajʥie a śitovjem pola 

Dniepr lasem zajdzie, a sitowiem pola. 

Dniepr the forest will become and the rush the fields 

 

a vjenʦ zdruf byvaj na vjeki na vjeki 

A więc zdrów bywaj na wieki, na wieki! 

and so well be forever forever 

 

xoć tak poʒuʦaʃ bjednɑ̃ tfɑ̃ ʥiefʧɑ̃ tfɑ̃ ʥiefʧne 

Choć tak porzucasz biedną twą dziewczynę. 

although this way (you) abandon your girl 

 

pij xulaj vesuw a nawet daleki 

Pij, hulaj wesół, a nawet daleki, 

drink roister happy and even distant 

 

ńie cofaj myśli v naʃɑ̃ ukrajine 

nie cofaj myśli w naszą Ukrainę. 

do not move back into our Ukraine 

 

serʦe maryśiu daremnie daremńie 

Serce Marysiu! Daremnie, daremnie! 

heart Marysia invain invain  

 

pić xulać bende ot ćiebje daleki 

Pić, hulać będę, od ciebie daleki, 

drink roister will I from you distant 

 

pić xulać bende leʧ f serʦu tajemńie 



Pić, hulać będę, lecz w sercu tajemnie 

drink roister will I but in heart secretly 

 

smutek zostańie na vjeki na vjeki 

Smutek zostanie na wieki, na wieki. 

sadness wil stay forever forever 

 

a ja ńieʃʧε̃sna jagʒe uspokoje 

A ja, nieszczęsna, jakże uspokoję  

and I hapless how (I) will calm down 

 

śieroʦe serʦe u drʒɑ̃ʦego wona 

sieroce serce u drżącego łona? 

orphans heart in trembling bosom 

 

pʃepwaʧe noʦy pʃepwaʧe dńi moje 

Przepłaczę nocy, przepłaczę dni moje, 

(I’ll) weep through the night (I’ll) weep through the days of mine 

 

ńiepoćieʃona i ńieutulona 

niepocieszona i nieutulona. 

disconsolated and broken hearted 

 

końia luzaku swońʦe juʃ ńie śfjeći 

Konia, luzaku! słońce już nie świeci, 

Horse batman sun no more shines 

 

deʃʧ pada tuman rozlega śie śiny 

Deszcz pada, tuman rozlega się siny; 

rain is pouring fog spreading is livid 
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pojade f swote trudniej mjε̃ doleći 

Pojadę w słotę, trudniej mię doleci 

(I) will go in rain harder will fly to me 

 

pwaʧ opyʃʧonej bjednej mej ʥiefʧyny 

Płacz opuszczonej, biednej mej dziewczyny. 

cry of abandoned poor my girl 


