
Pieśń z wieży – Song from the Tower 

 

 

ktuʃ me vestxńieńia kto me wzt poliʧy 

Któż me westchnienia, kto me łzy policzy? 

who my sighs who my tears will count 

 

ʧy juʃ tag dwugie pʃepwakawam lata 

Czy już tak długie przepłakałam lata, 

if (I) already such a long has cried years 

 

ʧy tyle f pjerśiax i f oʧax goryʧy 

Czy tyle w piersiach i w oczach goryczy, 

if so much in chest and in eyes the bitterness 

 

że od myx vestxńień porʣevjawa krata 

Że od mych westchnień pordzewiała krata? 

that from by sighs has rusted the trellis 

 

gʥie wza upadńie v źimny gwas pʃećieka 

Gdzie łza upadnie, w zimny głaz przecieka, 

where a tear will fall into a cold rock is sinking 

 

jag gdyby f serʦe dobrego ʧwovieka 

Jak gdyby w serce dobrego człowieka. 

as if into a heart of a good human being 

 

 jest vjeʧny ogień v zamku sfentoroga 

Jest wieczny ogień w zamku Swentoroga, 

is an eternal fire in the castle of Swentorog 

 

ten ogjeń ʒyvjã poboʒne pakwany 

Ten ogień żywią pobożne kapłany; 

that fire are feeding pious priests 

 

jest vjeʧne źrudwo na guʒe mendoga 

Jest wieczne źródło na górze Mendoga, 

is an eternal spring on the moutain of Mendog 

 

to źrudwo ʒyvjã śńiegi i tumany 

To źródło żywią śniegi i tumany; 

that spring is being fed by snows and mists 

 



ńikt mojix vestxńień I wes ńie potsyća 

Nikt moich westchnień i łez nie podsyca, 

nobody my sighs and tears is not fuelling 

 

a dotont boli serʦe i źreńića 

A dotąd boli serce i źrenica. 

and till now hurts the heart and the pupil 

 

pjeʃʧoty ojʦa matki uśćiśńieńia 

Pieszczoty ojca, matki uściśnienia, 

caresses of the father mothers cuddles 

 

zamek bogaty Krajina vesowa 

Zamek bogaty, kraina wesoła, 

the castle rich land happy 

 

dńi bes tε̃sknoty noʦy bez maʒeńia 

Dni bez tęsknoty, nocy bez marzenia; 

days without longing nights without dreaming 

 

spokojność na kʃtawt ćixego ańiowa 

Spokojność na kształt cichego anioła, 

serenity like the shape of the silent angel 

 

ve dńie I v noʦy na polu i v domje 

We dnie i w nocy, na polu i w domie 

at day and at night in the field and at home 

 

stʃegwa mjε̃ z bliska xoćiaʃńievidomje 

Strzegła mię z bliska, chociaż niewidomie. 

has guarded me from close although unseen 

 

tʃy pjeŋkne ʦurki bywo nas u matki 

Trzy piękne córki było nas u matki, 

three bautiful daughters were us at mothers 

 

a mńie najpjervej ʒãdano v zamε̃śćie 

A mnie najpierwej żądano w zamęście; 

and myself first had been demanded to marry 

 

ʃʧeŋśliva mwodość ʃʧeślive dostatki 

Szczęśliwa młodość, szczęśliwe dostatki, 

happy youth happy wealth 



ktuʃ mi povjeʥiaw ʒe jest in: ʃʧε̃śćie 

Któż mi powiedział, że jest inne szczęście? 

who has to me told that (there) is another happiness 

 

pjeŋky mwoʥieńʧe na ʦoś mi povjeʥiaw 

Piękny młodzieńcze! na coś mi powiedział 

beautiful young man for what did you tell me 

 

to o ʧym v litfje ńikt pjervej ńie vjeʥiaw 

To, o czym w Litwie nikt pierwej nie wiedział? 

that about what in Lithuania nobody before had known 

 

o bogu vjelkim o jasnyx ańiowax 

O Bogu wielkim, o jasnych aniołach, 

about the God great about fair angels 

 

kamjen:yx mjastax kendy vjara śfjenta 

Kamiennych miastach, kędy wiara święta, 

stone towns where the faith saint 

 

gʥie lut v bogatyx modli się kośćiowax 

Gdzie lud w bogatych modli się kościołach 

where people in rich is praying churches 

 

I kendy ʥiević swuxajã kśiãʒenta 

I kędy dziewic słuchają książęta, 

and where the virgins are listening the princes 

 

valeʧńi v boju jak naśi ryʦeʒe 

Waleczni w boju, jak nasi rycerze, 

brave in battle like our knights 

 

ʧuli v miwośći jak naśi pasteʒe 

Czuli w miłości, jak nasi pasterze; 

tender in love like our sheperds 

 

gʥie ʧwovjek źiemne zwoʒyfʃy pokryćie 

Gdzie człowiek, ziemne złożywszy pokrycie, 

where the human earthly put away cover 

 

z duʃã ulata po roskoʃnym ńiebje 

Z duszą ulata po rozkosznym niebie. 

with soul has fly away at the delightful heaven 



ax ja vjeʒywam bo ńiebjeskie ʒyćie 

Ach, ja wierzyłam, bo niebieskie życie 

ah I believed because the heaven life 

 

juʃpʃeʧuvawam gdym swuxawa ćiebje 

Już przeczuwałam, gdym słuchała ciebie! 

already I sensed when (I) had been listening to you 

 

ax ottont maʒe v dobryx I zwyx losax 

Ach, odtąd marzę, w dobrych i złych losach, 

ah since then I dream in good and bad fate 

 

tylko o tobie tylko o niebjosax 

Tylko o tobie, tylko o niebiosach. 

only about you only about the heaven 

 

kʃyʃ na tfyx pjerśiax oʧy me veseliw 

Krzyż na twych piersiach oczy me weselił, 

the cross at your chest eyes mine has pleased 

 

v ńim oglondawam pʃyʃwe ʃʧeńśćia xaswo 

W nim oglądałam przyszłe szczęścia hasło, 

in it I watched the future of the happiness the password 

 

ńiestety s kʃyʒa gdy pjorun vystʃeliw 

Niestety! z krzyża gdy piorun wystrzelił, 

unfortunately from the cross when the lightning stroke 

 

fʃystko dokowa ućixwo zagaswo 

Wszystko dokoła ucichło, zagasło! 

everything around got silent faded 

 

ńiʦ ńie ʒawuje xoć wzy goʃkie leje 

Nic nie żałuję, choć gorzkie łzy leję, 

nothing (I) regret although bitter tears (I) shed 

 

boć fsystko odjow zostaviw naʥieje 

Boś wszystko odjął, zostawił nadzieję. 

because you had everything taken left the hope 

 


