
Aniołek „Śnił mi się aniołek” 

A little Angel – “I dreamt of a little Angel” 

 

 

Śnił  mi się aniołek kiedy dzieckiem byłem 

dreamt I of a little angel when child (I) was 

 

Jak na cacko dziecię w aniołka patrzyłem. 

like at bauble child at an little angel I was looking 

 

Patrzyłem w aniołka co ma oczki śliczne, 

I was looking at an littleangel that has eyes beautiful 

 

Usteczka różowe, całe ciałko mleczne. 

little lips pink whole body like milk 

 

Patrzyłem, marzyłem, a mój aniołeczek 

I was looking dreaming and my little angel 

 

Nie poglądał na mnie, nie podał usteczek, 

was not looking at me didn’t give me little lips 

  

Nie podał usteczek, jak wietrzyk uciekał, 

didn’t give me little lips like little wing was running away 

 

A jam na aniołka i płakał i czekał. 

and I was for the little angel and crying and waiting 



  

Gdyś się urodziła moja Halko miła, 

when (you) were born my Helen beloved 

 

Ponad twoja główką gwiazdeczka świeciła; 

over your little head littlestar was shining 

 

świeciła gwiazdeczka, jej blask w oku błysnął, 

was shining littlestar her glamour in the eye has flashed 

 

na usteczkach zapał poranku zawisnął. 

on the little lips glow of the morning has been hung 

  

Bo Bóg sobie przyśnił aniołka na niebie, 

because God has dreamt of an little angel in the heaven 

  

Ulał serce z łezki, żeby stworzyć ciebie, 

(he) has cast a heart out of a little tear that may create you  

 

Żeby stworzyć ciebie po świata przestworze 

to create you through the worlds immensity  

 

Zbierał gwiazdy, tęcze, obłoczki i zorze. 

has collected stars rainbows little clouds and dawns 

  

Mały aniołeczek gdy na ziemię spłynął 

the little angel when to the earth descended 



  

Jak do słońca lilja listeczki rozwinął, 

like to the sun the lily the leaves has developed 

 

Rozwinął listeczki i wonne i krasne, 

has developed little leaves both fragrant and beautiful 

 

A jam sobie patrzył w jego oczki jasne. 

and I was looking into its little eyes bright 

 

Serce moje biło, patrzyłem, marzyłem, 

heart my was beating (I) watched dreamed 

 

I duszeczkę moją w aniołku zgubiłem, 

and the little soul mine into a little angel had lost 

 

Zgubiłem w aniołku co jaśniał tak mile, 

had los tinto an little angel that shined so nicely 

 

I już jej nie znajdę chyba na mogile. 

and yet her won’t find most likely at the grave 

 

Zakwitnęła wiosna, aniołek aniołem 

blossomed has Spring little angel an angel (has become) 

 

Z różami na licu z urokiem nad czołem, 

with roses at face with charm over the forehead 



 

z urokiem nad czołem miasto kwiatów wieńca, 

with a charm instead of flower wreath 

 

pochwycił, rozmarzył, rozpieścił młodzieńca, 

caught dreamed spoiled the young man 

 

a tam błyszczy gwiazda ponad jego skronią 

and there shines a star over his temple 

 

i młodzieńca myśli jej promyki gonią 

and young man thoughts her rays are chasing 

 

żeby w niebo lecieć, żeby dla aniołka 

in order to fly in heaven that for the little angel 

 

wieńcem gwiazd zaświecić. 

(with) a wreath of stars to shine 

 

Ale tu na ziemi chociaż człowiek skacze, 

but here at the Earth although human is jumping 

 

Przecież anioł często westchnie i zapłacze, 

yet an angel often will sigh and cry 

 

Westchnie i zapłacze, i tu ciernie zielska, 

will sigh and cry and here thorns weed 



 

Już oblała nieraz twoja łza anielska, 

already has poured not once you tear angelic 

 

Tutaj by potrzeba o aniele biedny 

here would be needed o angel poor 

 

Wyrzec się anielstwa dla twej łezki jednej. 

to renounce the angel status for your little tear one 

 

Ale kto już łezki żadnej nie posiada, 

but who already a little tear no more has  

 

Ni to człowiek, ni to anioł, o biada mu! Biada! 

neither human nor angel  oh woe for him woe 

 

Gwiazdeczki zalśniły o aniele miły, 

little stars shined o angel beloved 

 

Co się na niebiosach z twych łez urodziły, 

that in the heaven from your tears were born 

 

Kiedy się wypełnią, blaski swe rozsieją, 

when they will fulfill shines theirs (they) will sow (spread) 

 

Jeszcze się do ciebie szczęściem roześmieją, 

yet to you with happiness will laugh 



 

A ja sobie będę za aniołka cieniem 

and I myself will be after the little angels shadow 

 

Płynął uczuciami, doganiał marzeniem. 

flow (with) feelings catching up (with) a dream 

 

Może też o Boże te gwiazdeczki biedne 

maybe also o God thoselittle stars poor 

 

Przypłyną ku sobie i zleja się w jednę. 

will sail to each other and will fuse into one 

 

 


