
Trzy z piosenek wieśniaczych – Ach daleko za mąż matka mię oddała 

Three from the peasant songs – Ah far away my mother married me 

 

 

ax daleko za mãʃ matka mjε̃ od.dawa 

Ach, daleko za mąż matka mię oddała, 

ah far away married mother me gave away 

 

v vjeʧnej jam tε̃sknoćie viʥieć jã zaxćiawa 

w wiecznej jam tęsknocie widzieć ją zachciała. 

in everlasting I longing to see her wished 

 

ej poleʦe do ńiej śivã kukweʧkã 

Ej, polecę do niej siwą kukułeczką 

hey (I) will fly to her (as) the grey cuckoo 

  

I v viśnivym saʥie śionde na dʒeveʧko 

i w wiśniowym sadzie siądę na drzeweczko. 

and in cherry orchard (I) will sit at the tree 

 

ax ńie viʥe matki tylko braćia xoʣã 

Ach, nie widzę matki, tylko bracia chodzą 

ah, (I) can’t see the mother only brother are walking 

 

I starego ojʦa po ogroʥie voʣã 

i starego ojca po ogrodzie wodzą. 

and the old father through the garden are walking 

 

starʃy pragńie stʃelać średńi ʃuka stʃawy 

Starszy pragnie strzelać, średni szuka strzały, 

the older wants to shoot medium is looking for the arrow 



ale im ńie daje stʃelać brat muj mawy 

Ale im nie daje strzelać brat mój mały. 

but them (is) not letting to shoot the brother my little 

 

jeśliś kukuweʧka lećʒe ty do lasu 

Jeśliś kukułeczka lećże ty do lasu, 

if you are the cuckoo fly to the forest 

 

jeśliś naʃa śiostra uʒyj z nami fʧasu 

Jeśliś nasza siostra, użyj z nami wczasu. 

if you are our sister have with us some rest 

 

ax poleʦe v lasy na vysokjej sośńie 

Ach, polecę w lasy, na wysokiej sośnie 

ah (I) will fly into forests on the tall pine 

 

vypatryvać bende matki mej ʒawośńie 

Wypatrywać będę matki mej żałośnie. 

(I) will be looking for mother mine pitifully 

 

ax ńie viʣe matki tylko wãki pola 

Ach, nie widzę matki, tylko łąki, pola, 

ah (I) can’t see mother only meadows fields 

 

ńie maʃ matki ńie masz goʃka moja dola 

Nie masz matki, nie masz, gorzka moja dola! 

(you) don’t have the mother (you) don’t bitter (is) my faith 

 

ax vysuʃe bory sfymi vestxńieńiami 

Ach, wysuszę bory swymi westchnieniami, 

ah (I) will dry out the forests (with) my sighs 



 

ax zatopje wãki gorãʦymi wzami sfymi wzami 

Ach, zatopię łąki, gorącymi łzami, swymi łzami. 

ah I will drown the meadows (with) hot tears my tears  


