
Żal dziewczyny 

 

v źimny grup powoʒyli źiemjã pjers mu pʃytwoʧyli 

W zimny grób położyli, ziemią pierś mu przytłoczyli, 

into a cold grave (they) put (him) with soil (they) the chest him overwhelm 

  

a nad gwovã dla pamjeńći postawili kʃyʃ drevńiany prosty kʃyʃ 

a nad głową dla pamięci postawili krzyż drewniany, prosty krzyż. 

and over the head as a remembrance (they) put the cross wooden simple cross 

 

tam na ńiebje lazurowym śfjeći swonko jasnovwose 

Tam na niebie lazurowym świeci słonko jasnowłose, 

there on the sky azure shines the sun (with) gold hair 

 

i promjeńiem dobroʧyn:ym brylantowym purpurovym 

i promieniem dobroczynnym, brylantowym purpurowym  

and with ray charitable brilliant purple 

 

śfjatwo leje ćiepwo śieje na śfjat boʒy 

światło leje, ciepło sieje na świat boży. 

the light is pouring the warmth sew to the world divine 

 

a on marfy leʒy v grobje f ciemnym xwodnym 

A on martwy leży w grobie, w ciemnym, chłodnym,  

and he dead lies in the grave in the dark chill 

 

ćiasnym dole leʒy on 



ciasnym dole leży on. 

tight pit lies he 

 

ʃumi vjetʃyk v mwodym gaju igra v listkax dʒevek kfjatuf  

Szumi wietrzyk w młodym gaju, igra w listkach drzewek kwiatów, 

is humming little wind in the young grove plays in the leaves of the trees flowers 

 

nad zvojami ʦudnej ruʒy zwoty motyl śie kowyʃe 

nad zwojami cudnej róży złoty motyl się kołysze; 

over the folds of the marvelous rose the golden butterfly in swinging 

 

f falax śfjatwa pwyvajonʦy skovroneʧek piosnke ʣwońi 

w falach światła pływający skowroneczek piosnkę dzwoni 

in the waves of light swimming little lark the song rings 

 

i pʃyroda txńie roskoʃã jako mwoda naʒeʧona 

i przyroda tchnie rozkoszą jako młoda narzeczona 

and the nature blows the bliss like the young fiancé 

 

pʃy koxanku pʃet owtaʒem 

przy kochanku przed ołtarzem. 

by the love rat the altar 

 

ʧemu on tylko on fśrud vesela tego śfjenta 

Czemu on, tylko on wśród wesela tego święta  

(but) why he only he among of the wedding that festivity 

 

leʒy martfy ćixy smentny 



leży martwy, cichy, smętny, 

lies dead silent dolorous 

 

jak sierota której zostaw tylko buk jeden buk 

jak sierota której został tylko Bóg, jeden Bóg. 

like an orphan to whom has left only the God one God 

 

fstań muj luby fstań muj miwy 

Wstań mój luby, wstań mój miły, 

stand up my beloved stand up my amiable 

 

do koxanki vyjć z mogiwy 

do kochanki wyjdź z mogiły, 

to the lover come out of the mound/grave 

 

ja cie pʃyjme v me objeńćia 

ja cię przyjmę w me objęcia, 

I will you welcome into my arms 

 

ja ćie pjerśiã sfã ogʒeje 

ja cię piersią swą ogrzeję, 

I you with my chest will warm up 

 

wes myx rosã pjasek s oʧu ći obmyje 

łez mych rosą piasek z oczu ci obmyję 

of tears mine dew the sand out of (your) eyes to you (I) will wash 

 



i tfã pjosnke ulubjonã śpjevać bende 

i twą piosnkę ulubioną śpiewać będę; 

and your song favourite singing I will 

 

i na ʃyji tfej zavisne vjeʧńie 

i na szyi twej zawisnę wiecznie, 

and at your neck (I) will hang eternally 

 

i na źiemi i za źiemjã bende tfojã miwy muj luby muj 

i na ziemi, i za ziemią będę twoją, miły mój, luby mój 

and at the earth and beind the earth (I) will be yours beloved mine amiable mine 

 

fʃystko pruʒno on ńie swyʃy mojix jeŋkuf 

Wszystko próżno! on nie słyszy moich jęków, 

all in vain he doesn’t hear my moans 

 

onńie viʥi mojix wes 

on nie widzi moich łez! 

he doesn’t see my tears 

 

matko boska z ńiebjeskjego tronu tfego litośćivje na mnie spujʃ 

Matko Boska! z niebieskiego tronu Twego litościwie na mnie spójrz, 

Mother of God from the heavenly throne of yours mercifully at me look 

 

skruc me ʒyćie pruʒne ʒyćie 

skróć me życie, próżne życie, 

shorten my life futile life 



 

pʃy koxanku daj mi spoʧãć vjeʧnym snem 

przy kochanku daj mi spocząć wiecznym snem 

at the lover let me to sleep at eternal dream 

 

i ʦo źiemja rozwãʧywa śfjentã dwońiã ty na vjeki znovu zwaʧ 

i co ziemia rozłączyła, świętą dłonią ty na wieki znowu złącz. 

and what the soil has parted with the holy hand you forever again connect 


