
Kukułka “Kukowała kukułeczka” 

A Cuckoo “Was cuckooing a little Cuckoo” 

 

 

kukovawa kukuweʧka 

Kukowała kukułeczka, 

was cuckooing a little cuckoo 

 

tulonʦ gwufke do listeʧka 

Tuląc główkę do listeczka: 

nestling (her head) to the little leaf 

  

kto gńiazdeʧko mi uvije 

Kto gniazdeczko mi uwije? 

who little nest for me will weave 

 

kto ʥiateʧki me pʃykryje 

Kto dziateczki me przykryje? 

who little children of mine will cover 

 

swovik gniado mi uvije 

Słowik gniazdo mi uwije, 

a nightingale the nest for me will weave 

 

pʃepjureʧka ʥiatki skryje 

Przepióreczka dziatki skryje. 

Little quail children will hide 

 



miwa zośia weski rońi 

Miła Zosia łezki roni, 

kind Zosia little tears is sheding 

 

pʃykwadajonʦ gwufke kdwońi 

Przykładając główkę k’dłoni: 

Putting little head on a hand 

 

kto varkoʧyk muj rozvije 

Kto warkoczyk mój rozwije? 

who little plait of mine will untwine 

 

kto vjaneʧkiem mjε̃ okryje 

Kto wianeczkiem mię okryje? 

who with a little wreath me will clothe/cover 

 

brat rozvije splot varkoʧy 

Brat rozwije splot warkoczy, 

the brother will untwine the weave of plaits 

 

śiostra vjankiem je otoʧy 

Siostra wiankiem je otoczy. 

the sister with wreath them will encircle 

 

kukovawa kukuweʧka  

Kukowała kukułeczka, 

was cuckooing a little cuckoo 

 

tulonʦ gwufke do listeʧka 

Tuląc główkę do listeczka: 

nestling (her head) to the little leaf 



 

juʃ mi vjenʦj tu ńie siadać 

Już mi więcej tu nie siadać 

yet to me here (is not given to me) to sit 

  

I gńiazdeʧka ńie ukwadać 

I gniazdeczka nie układać! 

and little nest to compose 

 

zabraw sokuw me gńiazdeʧko 

Zabrał sokół me gniazdeczko, 

Has taken a falcon my little nest 

 

vźiewaś ʥiatki pʃepjureʧko 

Wzięłaś dziatki przepióreczko. 

(you) took children little quail 

 

zapwakawa zośiuleńka 

Zapłakała Zosiuleńka, 

has cried little Zosia 

 

tulonʦ gwufke do okjenka 

Tuląc główkę do okienka: 

nestling (her) little head to the little window 

 

juʃ ńie bende tu śieʥiawa 

Już nie będę tu siedziała 

already (I) won’t here be sitting  

 

i vjaneʧkuf myx zvijawa 



I wianeczków mych zwijała. 

and little wreaths of mine will weave 

 

vźiow braćiʃek me vjaneʧki 

Wziął braciszek me wianeczki, 

has taken little brother my little wreaths 

 

a śiostʃyʧka uploteʧki 

A siostrzyczka uploteczki. 

and little sister (my) ribbons 


