
Powrót taty – Return of the Father 

 

 

pujććie o ʥiatki pujććie fʃystkie razem 

Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem 

go o children go all together 

 

za mjasto pot swup na vzgurek 

Za miasto, pod słup na wzgórek, 

behind the town under the pole to the hill 

  

tam pʃet ʦudovnym kleŋkńijćie obrazem 

Tam przed cudownym klęknijcie obrazem, 

there before the miraculous kneel down the picture 

 

poboʒńie zmufćie paćiurek 

Pobożnie zmówcie paciórek, 

devoutly say the prayer 

 

tato ńie vraʦ ranki i vjeʧory 

Tato nie wraca; ranki i wieczory 

Dad is not coming back mornings and evenings 

 

ve wzax go ʧekam I trfoʣe 

We łzach go czekam i trwodze; 

in tears him (I) wait and fear 

 

rozlawy ʒeki pewne zvjeʒa bory 

Rozlały rzeki, pełne zwierza bory 

toverflowed the rivers full of animals (are) the forests 

 

i pewno zbujʦuf na droʣe  

I pełno zbójców na drodze." 

and full of bandits on the way 

 

swyʃãʦ to ʥiatki bjegnã fʃystkie razem 

Słysząc to dziatki biegną wszystkie razem, 

hearing that children are running all together 

 

za mjasto pot swup na vzgurek 

Za miasto, pod słup na wzgórek, 

behind the town under the pole to the hill 

 



tam pʃet ʦudovnym kleŋkajã obrazem 

Tam przed cudownym klękają obrazem 

there before miraculous are kneeling the picture 

 

I zaʧynajã paćiurek 

I zaczynają paciórek.  

and are starting the prayer 

 

ʦawujã źiemje potem v imje ojća 

Całują ziemie, potem: "W imię Ojca, 

are kissing the ground then in the name of the Father 

 

syna I duxa śfjentego 

Syna i Ducha Świętego, 

Son and Holy Spirit 

 

bońć poxfalona pʃenajśfjentʃa trujʦa 

Bądź pochwalona, przenajświętsza Trójca, 

be praised the holy Trinity 

 

teras I ʧasu fʃelkjego 

Teraz i czasu wszelkiego."  

now and at time everlasting  

 

potem ojʧe naʃ I zdrovaś i vjeʒe 

Potem: Ojcze nasz i Zdrowaś, i Wierzę, 
then Father our (our Father who art I Heaven)  and and Hail (Mary) and (I) believe 

 

ʥieśieńćioro I koronki 

Dziesięcioro, i koronki, 

ten Commandments and the Chaplets 

 

a kiedy ʦaw zmuvili paćieʒe 

A kiedy całe zmówili pacierze, 

and when (the) all said prayers 

 

vyjmã kśiãʒeʧki z kieʃonki 

Wyjmą książeczki z kieszonki.  

(they) take out the little book out of a pocket 

 

I litańijã do najśfjentʃej matki 

I litaniją do Najświętszej Matki 

and the lithany to the Holy Mother 



 

starʃy brat śpjeva a z bratem 

Starszy brat śpiewa, a z bratem 

the older brother is singing and with brother 

 

najśfjentʃa matko pʃyśpjevujã ʥiatki 

"Najświętsza Matko - przyśpiewują dziatki - 

the Saint Mother are singing children 

 

zmiwuj śie zmiwuj nat tatem 

Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem!"  

have mercy mercy at the father 

 

ftem swyxać turkot vozy jadã drogã 

Wtem słychać turkot, wozy jadą drogą 

suddenly rumble is audible the carriages are driving the way 

 

I vuz znajomy na pʃeʥie 

I wóz znajomy na przedzie; 

and the carriage familiar at the front 

 

skoʧywy ʥieci kʃyʧã jak mogã 

Skoczyły dzieci krzyczą jak mogą: 

has jumped the children are screaming as they can 

 

tato ax tato naʃ jeʥie 

"Tato, ach tato nasz jedzie!"  

Dad ah dad our is coming 

 

obaʧyw kupjeʦ wzy radośńie leje 

Obaczył kupiec, łzy radośnie leje, 

has seen (them) the father tears joyously is sheding 

 

z vozu na xieje vytala 

Z wozu na ziemie wylata; 

from the carriage on the ground (he’s) running out 

 

xa jak sie macie ʦo się u vas ʥieje 

"Ha, jak się macie, co się u was dzieje?  

ah how are you what is happening to you 

 

ʧyśćie tε̃skńiwy do tata 

Czyście tęskniły do tata?  



were (you) missing to the father 

 

mama ʧy zdrova ćiotuńia domovi 

Mama czy zdrowa? ciotunia? domowi?  

mum if (she’s) healthy the auntie inmates 

 

a ot rozynki f koʃyku 

A ot rozynki w koszyku".  

and that the rainsins in the basket 

 

ten sobje muvi a ten sobje muvi 

Ten sobie mówi, a ten sobie mówi, 

that for himself i stalking and that for himself is talking 

 

pewno radośći i kʃyku 

Pełno radości i krzyku.  

full of joy and scream 

 

ruʃajćie kupjeʦ na swugi zavowa 

"Ruszajcie - kupiec na sługi zawoła - 

move on the merchant to the servant is calling 

 

ja z ʥiećmi pujde ku mjastu  

Ja z dziećmi pójdę ku miastu".  

I with children will go to the town 

 

iʥie aż zbujʦy oskoʧã dokowa 

Idzie...aż zbójcy oskoczą dokoła, 

is going until the robbers are jumping out all around 

 

a zbujʦuf bywo dvunastu 

A zbójców było dwunastu.  

and bandits were twelve 

 

brody ix dwugie krenʦone vãśiska 

Brody ich długie, kręcone wąsiska, 

beards theirs (are) long curly moustaches 

 

vzrok ʥiki sukńia plugava 

Wzrok dziki, suknia plugawa; 

the sight wild the dress squalid 

 

moʒe za pasem mjeʧ u boku bwyska 



Noże za pasem, miecz u boku błyska, 

knifes behind the belt a sword at a side is blinking 

 

v reŋku ogromna buwava 

W ręku ogromna buława.  

in the hand the huge mace 

 

kʃyknewy iatki do ojʦa pʃypadwy  

Krzyknęły dziatki, do ojca przypadły, 

has shrieked the children to the father (they) approached  

 

tulã śie pot pwaʃʧ na wońie 

Tulą się pod płaszcz na łonie; 

(they) nestle under the coat on the venter 

 

truxlejã swugi pan struxlaw vybladwy 

Truchleją sługi, pan struchlał wybladły, 

blench the servants has blenched the master pale 

 

drʒãće ku zbujʦom vzńiusw dwońie 

Drżące ku zbójcom wzniósł dłonie.  

shaking to the bandits he raised the hands 

 

ax bjeʃćie vozy ax bjeʃćie dostatek 

"Ach bierzcie wozy, ach bierzcie dostatek, 

ah take the carriages ah take the wealth 

 

tylko puʃʧajcie nas zdrovo 

Tylko puszczajcie nas zdrowo, 

only let us healthy 

 

ńie rupćie mawyx śerotami ʥiatek 

Nie róbcie małych sierotami dziatek 

don’t do the little orphans (out of) children 

 

i mwodej mawʒonki vdovã 

I młodej małżonki wdową".  

and the young wife the widow 

 

ńie swuxa zgraja ten vus juʃ vypʃeŋga 

Nie słucha zgraja, ten już wóz wyprzęga, 

is not listening the gang this the carriage uncouples 

zabjera końia a drugi 



Zabiera konia, a drugi 

taking the horse and the second 

 

pjeńienʣy kʃyʧy buwavã śieŋga 

"Pieniędzy!" krzyczy buławą sięga, 

money shouts and with the is reaching 

 

uv z mjeʧem fpada na swugi 

Ów z mieczem wpada na sługi.  

that with the sword is attacking the servants 

 

ftem stujcie stujcie kʃykńie starʃy zbujʦa 

Wtem "Stójcie, stójcie!" - krzyknie starszy zbójca, 

suddenly stop stop shouts the older robber 

 

I speŋʣa bande preʧ z drogi 

I spędza bandę precz z drogi, 

and drive out the gang out of the road 

 

a vypuśćifʃy ʥieći i ojʦa 

A wypuściwszy dzieci, i ojca, 

and lettig go the children and father 

 

ić.ćie ʒekw dalej bes trfogi 

"Idźcie - rzekł - dalej bez trwogi".  

go says further without fear 

 

kupjeʦ ʥieŋkuje a zbujʦa otpovje 

Kupiec dziękuje, a zbójca odpowie: 

the merchant thanks and the robber responds 

 

ńie ʥieŋkuj vyznam ći ʃʧeʒe 

"Nie dziękuj, wyznam ci szczerze, 

don’t thank me (I) admit to you sincerely 

 

pjerfʃy bym pawke stʃaskaw na tfej gwovje 

Pierwszy bym pałkę strzaskał na twej głowie, 

the first (I) would the club shatter at your head 

 

gdyby ńie ʥiatek paćieʒe 

Gdyby nie dziatek pacierze.  

if not the children prayers 

ʥiatki spraviwy ʒe uxoʥiʃ cawo 



Dziatki sprawiły, że uchodzisz cało, 

children has made that you are escaping in whole/safely 

 

daʒã ćie ʒyćiem daʒã će zdrovjem 

darzą cię życiem darzą cię zdrowiem; 

(they) lavish you with life lavish you with health 

 

im vjeŋʦ poʥieŋkuj za to ʦo się stawo 

Im więc podziękuj za to, co się stało, 

them so thank you for this what had happened 

  

a ajk śie stawo opovjem 

A jak się stało, opowiem.  

and how had happened (I) will tell 

 

z davna juʃ swyʃãʦ o pʃyjeźʥie kupʦa 

Z dawna już słysząc o przyjeździe kupca, 

for long already hearing about the passing of the merchant 

 

I ja I moje kamraty 

I ja, i moje kamraty, 

both I and my companions 

 

tutaj za miastem pʃy vzgurku u swupʦa 

Tutaj za miastem, przy wzgórku u słupca 

here behind the town at a hill at a pole 

 

zaśiadaliśmy na ʧaty 

Zasiadaliśmy na czaty.  

were (we) sitting for ambush 

 

ʥisiaj natxoʣe patʃe mjenʣy xrusty 

Dzisiaj nadchodzę, patrzę między chrusty, 

today (I) am coming looking among the bushes 

 

modal sie ʥiatki do boga 

Modlą się dziatki do Boga; 

are praying the children to God 

 

swuxam s poʧontku porvaw mńie smjex pusty 

Słucham, z początku porwał mię śmiech pusty, 

(I am) listening at first was taken I by the laugh empty 

  



a potem litość i trfoga 

A potem litość i trwoga.  

and then the mercy and fear 

 

swuxam ojʧyste pʃyʃwy na myśl strony 

Słucham, ojczyste przyszły na myśl strony, 

(I) am listening the homeland came to my mind the countryside 

 

buwava upadwa z reŋki 

Buława upadła z ręki; 

the mace has fallen out of hand 

 

ax ja mam ʒone i u mojej ʒony  

Ach! ja mam żonę, i u mojej żony 

ax I have a wife and at my wifes 

 

jest taki synek maleńki 

Jest synek taki maleńki.  

is a son that little 

 

kupʧe jʥ w mjasto ja do lasu muʃe 

Kupcze, jedź w miasto, ja do lasu muszę; 

merchant go to the city I to the forest must (go) 

 

vy ʥiatki na ten pagurek 

Wy dziatki, na ten pagórek 

you children at this hill 

 

bjegajćie sobje i za mojã duʃe  

Biegajcie sobie, i za moją duszę 

run yourself and for my soul 

 

zmufcie teʃ ʧasem paćiurek 

Zmówcie też czasem paciórek". 

say also sometimes a prayer 

 


