
Tren X – X Lament 

 

 

 

orʃulo moja vʥieŋʧna gʥies mi się poʥiawa 

Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?  

Ursule my gratious where did you from me is gone 

 

f kturãstrone w kturãś śie krajine udawa 

W którą stronę, w którąś się krainę udała?  

to which way to which land did you go 

 

ʧys ty nat fʃytki ńjeba vysoko vzńieśiona 

Czyś ty nad wszytki nieba wysoko wniesiona 

did you over all heavens high ascended 

 

I tam v liʧbe ańiowkuf nawyx poliʧona 

I tam w liczbę aniołków małych policzona?  

and there into the numbers of angels little is counted 

 

ʧylis do raju vźienta ʧyliś na ʃʧε̃ślive 

Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szczęśliwe  

are you to the heaven is taken are you to the happy 

 

 



vyspy zaprovaʣona ʧy ćie pʃes tesklive 

Wyspy zaprowadzona? Czy cię przez teskliwe  

islands were leader if you through longing 

 

xaro jeźiora vjeźie I napava zdrojem 

Charon jeziora wiezie i napawa zdrojem 

Charon lakes is carrying (you) and water (you out of) spa/river 

 

ńiepomnym ʒe ty ńie vjeʃ ńiʦ o pwaʧu mojem 

Niepomnym, że ty nie wiesz nic o płaczu mojem?  

of oblivion that you know nothing of cry of mine 

 

ʧy ʧwovjeka zʒućifʃy I myśli ʥieviʧe 

Czy, człowieka zrzuciwszy i myśli dziewicze,  

if the human thrown off and thoughts of a girl 

 

vźiewaś na śie postave I pjurka swoviʧe 

Wzięłaś na się postawę i piórka słowicze? 

(you) took on you the shape and feathers of a nightingale 

 

ʧyli śie f ʧyśćʦu ʧyśćiʃ jeśli s strony ćiawa 

Czyli się w czyścu czyścisz, jeśli z strony ciała  

if (you) in purgatory is cleansing if because of the body 

 



jakakolvjek zmazeʧka na tobje zostawa 

Jakakolwiek zmazeczka na tobie została? 

any tiniest stain on you has left 

 

ʧyś po śmjerći tam poʃwa kendyś pjervej bywa 

Czyś po śmierci tam poszła, kędyś pierwej była,  

if after death (you) there went where (you) at first was 

 

niʒeś śie na mã ciε̃ʃkã ʒawość uroʥiwa 

Niżeś się na mą ciężką żałość urodziła?  

before (you) for my heavy grief (you) were born 

 

gʥieśkolvjek jest jeślis jest lituj mej ʒawośći 

Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, lituj mej żałości,  

Wherever (you) are, if (you) are have pity on my sorrow 

 

a ńie moʒeʃ li f onej davnej sfej cawości 

A nie możesz li w onej dawnej swej całości, 

and if (you) can’t in that old your whole (shape) 

   

poćieʃ mjε̃ jako moʒeʃ a staf śie pʃedemnã 

Pociesz mię, jako możesz, a staw' się przede mną  

console me as you can and stand before me 

 



lubo snem lubo cieńiem lup marã ńikʧemnã 

Lubo snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną! 

either as a dream or a shadow or a ghost worthless 


