
Chorągiewka 

The Flag 

 

 

luby ńiex do boju tobie jeʃʧe xorɑ̃giefke zrobie 

Luby! niech do boju tobie jeszcze chorągiewkę zrobię. 

beloved may to the battle to you yet the flag (I) will make 

 

gdy pojeʥieʃ f krfave boje zvjeś na ʥide prace moje 

Gdy pojedziesz w krwawe boje, zwieś na dzidę pracę moję; 

if (you) will go in bloody battles hang on the spear the work of mine  

 

ńiex povjeva ku tej strońie gʥie tfa luba ve wzax tońie 

Niech powiewa ku tej stronie, gdzie twa luba we łzach tonie. 

may  waves to that side where your beloved in tears id drawning 

 

ńiex jej ʃelest ʦo goʥina mójɑ̃ xatke pʃypomina 

Niech jej szelest co godzina moją chatkę przypomina, 

may her rustling every hour my hut is reminding 

 

smutek ojʦa ńieswyxany spustoʃone naʃe wany 

Smutek ojca niesłychany, spustoszone nasze łany. 

sadness of the father unparalelled emptied our corn 

 

leʧ koxanku i pʃy xfale miej f pamjeńći moje żale 

Lecz, kochanku! i przy chwale miej w pamięci moje żale. 

but (my) lover and at a glory keep in memory my griefs 

 

biawɑ̃ barvɑ̃ jedna strona druga ʧervonɑ̃ znaʧona 

Białą barwą jedna strona, druga czerwoną znaczona; 

white colour one side another (with) red marked 



ta ńievin:ość vojny znaʧy druga rozlef krfi rospaʧy 

Ta niewinność wojny znaczy, druga: rozlew krwi, rozpaczy, 

that innocence of the war means other bloodshed despair 

 

a pot orwem razem spoje z mym imieniem imje tfoje 

A pod orłem razem spoję z mym imieniem imię twoje. 

and under the eagel together will bond with my name name yours 

 

pomńij zafʃe f ćiε̃ʃkiej spravje o koxanʦe i o swavje  

Pomnij zawsze w ciężkiej sprawie o kochance i o sławie; 

remember always in hard case about the lover and about the glory 

 

gdy ulgńieʃ opʦej brońi ftedy znak muj odʒyj z brońi 

Gdy ulegniesz obcej broni, wtedy znak mój odrzyj z broni, 

when succumb to foreign weapon then the saign my tear down from the weapon 

 

ńiex ʃyʣɑ̃ʦy ńie vyʧyta ʧyja ʦyfra tu vyryta 

Niech szydzący nie wyczyta, czyja cyfra tu wyryta. 

may deriding won’t read whose numer here engrave 


