
Rybka – A little Fish 

 

 

od dvoru spod lasa z vjoski 

Od dworu, spod lasa, z wioski, 

from the mansion from the forest from the village  

 

smutna vybjega ʥieviʦa 

Smutna wybiega dziewica, 

sad is running out girl 

 

rospuśćiwa na vjatr vwoski 

Rozpuściła na wiatr włoski 

(she) let down in the wind hair 

  

i wzami skropiwa liʦa 

I łzami skropiła lica. 

and with tears (she) sprinkled face 

 

pʃybjega na końieʦ wãʧki 

Przybiega na koniec łączki, 

i running to the end of the meadow 

 



gʥie v jezioro fpada ʒeka 

Gdzie w jezioro wpada rzeka; 

where to the lake is flowing the river 

  

zawamuje bjawe roŋʧki 

Załamuje białe rączki 

is wringing white hands 

 

i tag ʒawośńie naʒeka 

I tak żałośnie narzeka: 

and so pitifully complains 

 

o vyʦo mjeʃkaćie v voʥie 

„O wy, co mieszkacie w wodzie, 

o you who live in the water 

 

śiostry moje śfiteźianki 

Siostry moje, Świtezianki, 

sisters mine water nymphs 

 

swuxajćie f ćieε̃ʃkiej pʃygoʥie 

Słuchajcie w ciężkiej przygodzie 

listen in hard experience 



gwosu zdraʣonej koxanki 

Głosu zdradzonej kochanki. 

a voice of the betrayed lover  

 

koxawam pana tak ʃʧeʒe 

Kochałam pana tak szczerze, 

(I) loved the lord so sincerely 

 

on mjε̃ pʃyśeŋgaw zaślubić 

On mię przysięgał zaślubić; 

he me priomised to marry 

 

ʥiś kśiε̃ʒne za ʒone bjeʒe 

Dziś księżnę za żonę bierze, 

today the princess for wife (he) takes 

 

krysie ubogã xʦe zgubić 

Krysię ubogą chce zgubić. 

Kristin poor (he) wants to destroy 

 

ńiexʒe sobje ʒyjã mwoʥi 

Niechże sobie żyją młodzi, 

may themself live the newlyweds 



ńiex śie z ńiã obwudnik pjeśći 

Niech się z nią obłudnik pieści, 

may her the hypocrite is caressing 

 

ńiex tu tylko ńie pʃyxoʣʥi 

Niech tylko tu nie przychodzi 

may only here (he) is not coming 

 

uroŋgać śie z myx boleśći 

Urągać się z mych boleści. 

to abuse/laugh at my suffers 

 

dla opuʃʧonej koxanki 

Dla opuszczonej kochanki 

for the abandoned lover  

 

cuʃ pozostawo na śfjećie 

Cóż pozostało na świecie? 

what has left in the world 

 

pʃyjmijćie mjε̃ śfiteźianki 

Przyjmijcie mię, Świtezianki: 

welcome me water nymphs 



leʧ moje ʥiećie ax ʥiećie 

Lecz moje dziecię… ach dziecię!” 

but my baby ah baby 

 

to muvjonʦ ʒevńie zapwaʧe 

To mówiąc rzewnie zapłacze, 

that said profusely (she) will cry 

 

roŋʧkami oczy zaswońi 

Rączkami oczy zasłoni, 

(with) hands eyes will cover 

 

i z bʒegu do vody skaʧe 

I z brzegu do wody skacze, 

and from the bank to the water is jumping 

 

i v bystrej się nuʒa tońi 

I w bystrej nurza się toni. 

and in vivid submerging is depths   

 

ftem z lasu gʥie dvur śie bjeli 

Wtem z lasu, gdzie się dwór bieli, 

then from the forest where the mansion whites 



tyśioŋʧne śfjeʦã kagańʦe 

Tysiączne świecą kagańce, 

tousands are shining lamps 

 

zjeʒʤajã gośćie veseli 

Zjeżdżają goście weseli, 

are coming the guests merry 

 

muzyka xawas i tańʦe 

Muzyka, hałas i tańce. 

music noise and dancing 

 

leʧ mimo tego xawasu 

Lecz mimo tego hałasu 

but despite that noise 

 

pwaʧ ʥiećieńćia swyxać v leśie 

Płacz dziecięcia słychać w lesie; 

cry of the baby is audible in the forest 

 

vjern swuga vyʃedw z lasu  

Wierny sługa wyszedł z lasu, 

the faithful servant came out from the forest 



i ʥiecie na reŋku ńieśie 

I dziecię na ręku niesie. 

and the baby on (his) hand carries 

 

ku voʥie obraʦa kroki 

Ku wodzie obraca kroki, 

to the water is directing steps 

 

gʥie woza gε̃sto splećiona 

Gdzie łoza gęsto spleciona 

where osier thickly weaved 

 

vzdwuʃ vykrenʦonej zatoki 

Wzdłuż wykręconej zatoki 

among twisted bay 

 

okrywa ʒeki ramjona 

Okryła rzeki ramiona. 

has covered the rivers arms 

 

tam staje f ćiemnym zakontku 

Tam staje w ciemnym zakątku, 

there is standing in the dark nook 



pwaʧe i vowa ńiestety 

Płacze i woła: — „Niestety! 

cries and calls unfortunately 

 

ax ktuʃ da pjerśi ʥieciontku 

Ach! któż da piersi dzieciątku? 

ah who will give the breast to the baby 

 

ax gʥie ty kryśiu ax gʥie ty 

Ach! gdzie ty, Krysiu, ach, gdzie ty?” 

ah where (are) you Kristin ah where (are) you 

 

tu jestem v ʒeʦe u spodu 

— „Tu jestem, w rzece, u spodu, — 

here (I) am in the river at the bottom 

 

cixy mu gwos otpovjada 

Cichy mu głos odpowiada — 

silent to him voice responds  

 

tutaj drʒeʦawa ot xwodu 

Tutaj drżę cała od chłodu, 

here (I) am trembling from chill 



a ʒvir mńie oʧki vyjada 

A żwir mnie oczki wyjada. 

and gravel to me little eyes (is) eating out 

 

a ʒvir pʃes ostre kamuʃki 

A żwir, przez ostre kamuszki 

and gravel through the sharp rocks 

 

fale mnie gvawtovne ńiosã 

Fale mnie gwałtowne niosą; 

waves me are violently carrying 

 

pokarm muj koralki muʃki 

Pokarm mój koralki, muszki, 

food mine little corals little flies 

  

a zapijam źimnã rosã 

A zapijam zimną rosą”. 

and drinking cold dew 

 

leʧ swuga jak na poʧãtku 

Lecz sługa jak na początku, 

but the servant as at the beginning 



tak fʃystko vowa ńiestety 

Tak wszystko woła: — „Niestety! 

so al lis calling unfortunately 

 

ax ktuʃ da pjerśi ʥiećontku 

Ach! któż da piersi dzieciątku? 

ah who will give the breast to the baby 

 

ax gʥieʃ ty kryśiu ax gʥie ty 

Ach! gdzież ty, Krysiu, ach, gdzie ty?” 

ah where are you Kristin ah where are you 

 

ftem śie ʦoś z lek.ka potrońći 

Wtem się coś z lekka potrąci 

then is something lightly moving 

 

śrut kryʃtawovej pʃeźroʧy 

Śród kryształowej przeźroczy, 

among the crystal transparency 

 

voda śie z lek.ka zamońći 

Woda się z lekka zamąci, 

the water is lightly stirred 



rypka nad vode potskoʧy 

Rybka nad wodę podskoczy; 

little fish over the water will jump 

 

i jak skawka pwaskim bokiem 

I jak skałka płaskim bokiem, 

and as little rock (with) flat side 

 

gdy z lek.kix roŋk xwopʦa pjeʃxńie 

Gdy z lekkich rąk chłopca pierzchnie, 

when from light hands of a boy will flee 

 

tak naʃa rypka potskokiem 

Tak nasza rybka podskokiem 

so that our little fish with a jump 

 

komre cawuje povjeʃxńie 

Mokre całuje powierzchnie. 

wet is kissing surfaces 

 

zwotemi plamki nadobna 

Złotemi plamki nadobna, 

with golden spots beautiful 



krśne ma po bokax pjurka 

Kraśne ma po bokach piórka, 

red hasa t sides feathers 

 

gwufka jak naparstek drobna 

Główka jak naparstek drobna, 

little head like thimble small  

 

oʧko drobne jak paćiurka 

Oczko drobne jak paciórka. 

little eye small like a bead 

 

ftem rybjã wuske odvińie 

Wtem rybią łuskę odwinie, 

then the fish scales (she) unfolds 

 

spojʒy ʥieviʦy oʧyma 

Spojrzy dziewicy oczyma; 

looks with girls eyes 

 

z gwovy jasny vwos vypwyńie 

Z głowy jasny włos wypłynie, 

from the head a fair hair will flow 



ʃyjka ćieńiuxna śie vzdyma 

Szyjka cieniuchna się wzdyma. 

little neck slender is swallowing 

 

na liʦax ruʒana krasa 

Na licach różana krasa, 

on the face rosy beauty 

 

pjerśi jak jabwuʃka mleʧne 

Piersi jak jabłuszka mleczne, 

breasts like apples milky 

 

rybjã ma pwetfe do pasa 

Rybią ma płetwę do pasa, 

fish has fin up to the waist 

 

pwyńie pot xrusty nadʒeʧne 

Płynie pod chrusty nadrzeczne. 

is swimming under the bushes at the river  

 

i ʥiecie bjeʒe do reŋki 

I dziecię bierze do ręki, 

and a baby takes in hand 



u bjawego wona tuli 

U łona białego tuli: 

at white bosom she cuddles 

 

luli vowa muj maleńki 

— „Luli, woła, mój maleńki, 

hush calls my tiny 

 

luli mij maleńki luli 

Luli, mój maleńki, luli”. — 

hush my tiny hush 

 

gdyʥiećie pwakać pʃestawo 

Gdy dziecię płakać przestało, 

when the baby to cry has stopped 

 

zavjeʃa koʃ na gawε̃ńźi 

Zawiesza kosz na gałęzi, 

(she) hangs the basket at the branch 

 

i znovu śćiska sfe ciawo 

I znowu ściska swe ciało, 

and again squeezes her body 



o gwufke nadonã zvε̃źi 

I główkę nadobną zwęzi. 

and the head beautiful narrows 

 

znovu jã wuski povlekã 

Znowu ją łuski powleką, 

again her scales will coat 

 

od bokuf vyskoʧã skʃelki 

Od boków wyskoczą skrzelki, 

from the sides will jump out gills 

 

pluswa i tylko nad ʒekã 

Plusła, i tylko nad rzeką 

(she) splashed and only at the river 

 

kipjãʦe peŋkwy bombelki 

Kipiące pękły bąbelki. 

boiling has popped the baubbles 

 

tak ʦo vjeʧora ʦo ranka 

Tak co wieczora, co ranka, 

that every evening every morning 



gdy swuga stańie v zakontku 

Gdy sługa stanie w zakątku, 

when the servant will stand in nook 

 

vras vypwyva śfiteźianka 

Wraz wypływa Świtezianka, 

at once flows out the water nymph 

  

ʒeby dać pjerśi ʥiećiontku 

Żeby dać piersi dzieciątku. 

to give the breast to the baby 

 

za ʦuʃ jednego vjeʧora 

Za cóż jednego wieczora 

but why one evening 

 

ńikt ńie pʃyxoʥi na smugi 

Nikt nie przychodzi na smugi? 

nobody is coming to the meadows 

 

juʃ zvykwa psemija pora 

Już zwykła przemija pora: 

already the usual pass time 



ńie vidać z ʥiećieńćiem swugi 

Nie widać z dziecięciem sługi. 

couln’t see with the baby servant 

 

ńie moʒe on pʃyjść tã stronã 

Nie może on przyjść tą stroną, 

can’t he come that side 

 

muśi zaʧekac troʃeʧke 

Musi zaczekać troszeczkę, 

has to wait a little bit 

 

bo vwaśńie teras pan z ʒonã 

Bo właśnie teraz pan z żoną 

because just now the lord with wife 

 

poʃli pʃexaʦkã nad ʒeʧke 

Poszli przechadzką nad rzeczkę. 

went (for) a stroll at the little river 

 

vrućiw śie ʧekaw z daleka 

Wrócił się, czekał z daleka, 

he was back waited at distance 



za gε̃stym uśiadwʃy kʃakiem 

Za gęstym usiadłszy krzakiem: 

behind thick sitting bush 

 

leʧ pruʒno ʧeka i ʧeka 

Lecz próżno czeka i czeka, 

but in vain waits and waits 

 

ńikt ńie povraʦaw tym ʃlakiem 

Nikt nie powracał tym szlakiem. 

nobody returns that trail 

 

fstaje i dwoń f trompke zvinow 

Wstaje, i dłoń w trąbkę zwinął, 

(he) stands and a palm into a trumpet has folded 

 

i patsyw pʃes palʦuf ʃpare 

I patrzył przez palców szparę, 

and looked through the fingers gap 

 

ale i ʥień juʃ pʃeminow 

Ale i dzień już przeminął, 

but also the day has passed 



i mroki padajã ʃare 

I mroki padają szare. 

and darkness are falling grey 

 

ʧekaw dwugo po zaxoʥie 

Czekał długo po zachodzie, 

was waiting long after the sunset 

 

a gdy noʦ gvjazdy zapala 

A gdy noc gwiazdy zapala, 

and when the night stars lights 

 

zbliʒa śie z lek.ka ku voʥie 

Zbliża się z lekka ku wodzie 

is closing a little bit to the water 

 

i ślueʥi oʧyma z dala 

I śledzi oczyma z dala. 

and follows with the eyes from distance 

 

pʃebuk ʦudy ʧu moʦ pjekwa 

Przebóg! cudy, czy moc piekła? 

dear Lord miracles or the power of the hell 



udeʒa go vidok novy 

Uderza go widok nowy: 

(he) is stroke by the view new 

 

gʥie pjervej ʒeʧuwka ćiekwa 

Gdzie pierwej rzeczułka ciekła, 

where before little river was leaking 

 

tam suxy pjasek i rovy 

Tam suchy piasek i rowy. 

there the dry sand and ditches 

 

na bʒegax porozʒuʦana 

Na brzegach porozrzucana 

at the banks scattered 

 

vala śie oʥieʒ bez wadu 

Wala się odzież bez ładu; 

is thrown the clothing without order 

 

ańi pańi ańi pana 

Ani pani, ani pana, 

neither lord nor lady 



ńie vidać nigʥie ńi śladu 

Nie widać nigdzie ni śladu. 

is visible nowhere a trace 

 

tylko zatoki powovã 

Tylko z zatoki połową 

only fron the bay with a half  

 

sterʧaw vjelki gwazu kavaw 

Sterczał wielki głazu kawał, 

was sticking out huge rock part 

 

i ʥivnã kʃtawtu budovã 

I dziwną kształtu budową, 

and with weird shape form 

 

dva luʦkie ćiawa udavaw 

Dwa ludzkie ciała udawał. 

two human bodies was imitating 

 

zdumjeva się vjerny swuga 

Zdumiewa się wierny sługa, 

is astonished the faithful servant 



rospjeʃxwyx myśli ńie zwoviw 

Rozpierzchłych myśli nie złowił; 

scattered thoughts (he) didn’t catch 

 

pʃeʃwa goʥina i druga 

Przeszła godzina, i druga, 

passed (one) hour and second (one) 

 

ńim vreʃćie swufko pʃemuviw 

Nim wreszcie słówko przemówił. 

before finally little word (he) spoke 

 

kryśiu o kryśiu zavowa 

„Krysiu, o Krysiu!” zawoła: 

Kristin o Kristin will cry 

 

exo mu kryśiu otpovje 

Echo mu „Krysiu” odpowie; 

echo to him Kristin will answer 

 

leʧ pruʒno patʃy dokowa 

Lecz próżno patrzy dokoła, 

but in vain is watching around 



ńikt ńie pokazaw się v rovje 

Nikt nie pokazał się w rowie. 

nobody showed in a ditch 

 

patʃy na ruf i na gwazy 

Patrzy na rów i na głazy, 

looks at the ditch and the rocks 

 

otʃe pot na liʦu zbladwem 

Otrze pot na licu zbladłem, 

wipes the sweat at the face pale 

 

i kivńie gwovã tʃy razy 

I kiwnie głową trzy razy, 

and nods the head three times 

 

jakby xćiaw muvić juʃ zgadwem 

Jakby chciał mówić: już zgadłem. 

as (he) wants to say already (I) guessed 

 

ʥiećiontko na reŋʦe bjeʒe 

Dzieciątko na ręce bierze, 

the baby at hands (he) takes 



śmieje śie ʥikim uśmiexem 

Śmieje się dzikim uśmiechem, 

is laughing with wild laugh 

 

i odmaviajonʦ paćieʒe 

I odmawiając pacierze, 

and saying prayers 

  

 

vraʦa do domu s pośpiexem 

Wraca do domu z pośpiechem. 

returns home in hurry 

 


