
Czaty – An Ambush 

 

s ogrodowej altany vojevoda zdyʃany 

Z ogrodowej altany wojewoda zdyszany 

from the gardens’ gazebo a voivode breathless 

 

bjeȝy v zamek s fśćiekwośćiã i trfogã 

Bieży w zamek z wściekłością i trwogą. 

is running to the castle with rage and fear 

 

otxylifszy zaswony spojȝaw v woȝe sfej ȝony 

Odchyliwszy zasłony, spojrzał w łoże swej żony, 

pushing away the curtains (he) looked into the bed of his wife 

   

pojȝaw zadrȝaw ńie znalazw ńikogo 

Pojrzał, zadrżał, nie znalazł nikogo. 

glanced shuddered didn’t find anybody 

 

 

vzrok pouśćiw ku źiemi i reŋȝãcemi 

Wzrok opuścił ku ziemi i rękami drżącemi 

the gaze (he) lowered to the ground and with hands shaking 

 

śive vasy pokrenʦa I duma 

Siwe wąsy pokręca i duma. 

grey moustaches (he) is twisting and thinking 

 



vzrok od woȝa odvrućiw f tyw vyloty zaȝućiw 

Wzrok od łoża odwrócił, w tył wyloty zarzucił 

the look from the bed (he) turned out to the back the sleeves (he) throw 

 

I zavowaw kozaka nauma 

I zawołał kozaka Nauma. 

and (he) called the Cossack Naum 

 

xej kozaku ty xamje ʧemu f saʥie pʃy bramje 

«Hej, kozaku, ty chamie, czemu w sadzie przy bramie 

hey Cossack you boor why in the orchard at the gate 

 

 

ńie ma noʦa ńi psa ńi paxowka  

Nie ma nocą ni psa, ni pachołka? 

there is at night neither dor nor a servant 

 

veś mi torbe borsuʧã I jańʧarke xajduʧã 

Weź mi torbę borsuczą i jańczarkę hajduczą,  

take for me a bag (made of) badgers (leather) and shotgun of a soldier 

  

I mã stʃelbe gvintufke zdejm s kowka 

I mą strzelbę gwintówkę zdejm z kołka». 

and my shotgun threaded remove from the stud  

 

vźieli brońie vypadli do ogrodu śie fkradli 

Wzięli bronie, wypadli, do ogrodu się wkradli, 



(they) took the weapons run out to the gardes (they) sneak in 

 

kendy ʃpaler altane obrasta 

Kędy szpaler altanę obrasta. 

where the row of trees the gazebo is growing around 

  

 

na darńiovym śieʣeńiu coś bjeleje śie f ćieńiu 

Na darniowym siedzeniu coś bieleje się w cieniu: 

on the weaved seat something whitens in the shadow 

 

to śieʥiawa v bjeliźńie ńievjasta 

To siedziała w bieliźnie niewiasta. 

that was sitting in the underwear a woman 

 

jednã reŋkã sfe oʧy krywa f puklax varkoʧy 

Jedną ręką swe oczy kryła w puklach warkoczy 

(with) one hand her eyes (she) was hiding in the locks of ther plaits/hair 

 

I pjerś krywa pod rãbek bjelizny 

I pierś kryła pod rąbek bielizny; 

and clevage (she) was hiding under the edge of the underwear 

 

drugã reŋkã od wona otpyxawa ramjona 

Drugą ręką od łona odpychała ramiona 

with the other from the bosom (she) was pushing away the arms 

 

 



kleŋʧonʦego u kolan mε̃ʃʧyzny 

Klęczącego u kolan mężczyzny. 

kneeling at her knees man 

 

tenściskajãʦ kolana muviw do ńiej koxana 

Ten, ściskając kolana, mówił do niej: «Kochana! 

that squeezing (her) knees was telling her beloved 

 

vjenʦ juʃ fʃystko jak fʃystko utraćiw 

Więc już wszystko, jam wszystko utracił! 

so already everything I everything have lost 

 

navet tfoje vestxńieńia navet reŋki śćiśńieńia 

Nawet twoje westchnienia, nawet ręki ściśnienia 

even your sighs even hand squeezing 

 

vojevoda juʃ z gury zapwaćiw 

Wojewoda już z góry zapłacił. 

voivode already in advance has paid 

 

 

ja xoć s takim zapawem tyle lat cie koxawem  

Ja, choć z takim zapałem, tyle lat cię kochałem, 

I although with such eagerness so many years you loved 

  

bende koxaw i jε̃ʧaw daleki 

Będę kochał i jęczał daleki; 



will love and moan distant 

 

on ńie koxaw ńie jε̃ʧaw tylko tʃosem zabȝeŋʧaw 

On nie kochał, nie jęczał, tylko trzosem zabrzęczał, 

he didn’t love didn’t moan only with the pouch (he) buzzed 

 

tys mu fszystko pʃedawa na vjeki 

Tyś mu wszystko przedała na wieki. 

you to him everything has sold for ever 

  

ʦo vjeʧora on beńʥie tononʦ f puxy wabeńʥie 

Co wieczora on będzie, tonąc w puchy łabędzie, 

every evening he will sinking into the fluff of the swans 

 

 

stary wep na tfym wońie kowysaw 

Stary łeb na twym łonie kołysał, 

an old head at your bosom will rock 

 

I s tfyx ustek ruȝanyx i s tfyx liʦuf rumjanyx 

I z twych ustek różanych, i z twych liców rumianych 

and from your lips rosy and from your cheeks rosy 

  

mńie vzrońione swodyʧe vysysaw 

Mnie wzbronione słodycze wysysał. 

to me forbidden sweets sucking out 

 



ja na vjernym końiku pʃy kśε̃ȝyʦa promyku 

Ja na wiernym koniku, przy księżyca promyku, 

I on the faithfull little/dear horse at the moons’ ray 

 

bjege tutaj pʃes xwody I swoty 

Biegę tutaj przez chłody i słoty, 

(I) am running here through chills and rains 

 

bym ćie vitaw vestxńieńiem I poȝegnaw ȝyʧeńiem 

Bym cię witał westchnieniem i pożegnał życzeniem 

to you welcome with sigh and farewell with a wish 

 

bobrej noʦy I dwugiej pjeʃʧoty 

Dobrej nocy i długiej pieszczoty!» 

of a good night and long caress 

 

ona jeʃʧe ńie swuxa on jej ʃepʦe do uxa 

Ona jeszcze nie słucha, on jej szepce do ucha 

she yeti s not listening he to her is whispering to the ear 

 

nove skargi ʧy nove zaklε̃ćia 

Nowe skargi czy nowe zaklęcia, 

the new complaints or new spells 

 

aʃ vzruʃona zemdlona opuśćiwa ramjona 



Aż wzruszona, zemdlona, opuściła ramiona 

so thrilled languorous (she) has dropped her arms 

 

I sxyliwa śie v jego objeńćia 

I schyliła się w jego objęcia. 

and (she) lean into his arms 

 

vojevowa s kozakjem pʃykleŋkneli pot kʃakjem 

Wojewoda z kozakiem przyklęknęli za krzakiem 

voivode with Cossack has kneeled behind the bush 

 

I dobyli z.za pasa naboje 

I dobyli zza pasa naboje, 

and took out from the belt the bullets 

 

i otcieli zembami i pʃybili ʃteflami 

I odcięli zębami, i przybili sztęflami 

and cut out with (their) teeth and secured with stamps 

 

proxu garść I grankulek ve dvoje 

Prochu garść i grankulek we dwoje. 

Gunpowder a handful and little bullets both of them 

 

pańie kozak povjada jakiś bjes miε̃ napada 

«Panie! — kozak powiada — jakiś bies mię napada, 

lord Cossack says some devil me is attacking 



 

ja ńie moge zastʃelić tej ʥiefki 

Ja nie mogę zastrzelić tej dziewki; 

I can’t shoot that girl 

 

gdym puwkure odvoʥiw źimny dreʃʧ miε̃ pʃexoʥiw 

Gdym półkurcze odwodził, zimny dreszcz mię przechodził 

when the trigger I was pulling the cols shiver was on me 

 

I stoʧywa siew za do panefki 

I stoczyła się łza do panewki». 

and has rolled a tear to the (shotgun) shell 

 

ćisej plemje xajdue ja ćie pwakać nauʧe 

«Ciszej, plemię hajducze, ja cię płakać nauczę! 

silence (you of) tribe of soldiers I you cry will teach 

(silence (you out of) soldiers tribe, I will teach you to cry) 

 

maʃ tu s proxem leʃʧyńskim sakjefke 

Masz tu z prochem leszczyńskim sakiewkę, 

have here with gunpowder out of Leszczyny a pouch 

 

potsyp zapał a ȝyvo sʧyść pznokćiem kʃesivo 

Podsyp zapał, a żywo sczyść paznokciem krzesiwo, 

powder the shell and quickly with the nail clean the flint 

 



potem palńij f tfuj wep lup f te ʥiefke 

Potem palnij w twój łeb lub w tę dziewkę. 

then shoot into your head or into that girl 

 

vyȝej f parvo pomawu ʧekaj mego vystʃawu 

Wyżej… w prawo… pomału, czekaj mego wystrzału, 

higher to the right slowly wait for my shoot 

 

pjervej muśi v wep dostać pan mwody 

Pierwej musi w łeb dostać pan młody»… 

at first into (his) head need to get/be shooted lad young 

 

kozak odvjudw vyʦeliw ńie ʧekajonʦ vystʃeliw 

Kozak odwiódł, wycelił, nie czekając wystrzelił 

Cossack untriggered aimed without waiting (he) shooted 

 

I ugoʥiw f sam wep vojevody 

I ugodził w sam łeb — wojewody. 

and he hit into the very own head of voivode 

 

 


