Koło mego ogródeczka


 

  


     

Zwolna

    

  

Pieśń ludowa



 

 












   



o - gró - decz - ka
za - kwi- ta - ła
ja - bło - necz - ka,

 





  
 
  
Ko - ło me - go

o- gró-decz-ka,

za- kwi- ta - ła

ko - ło me-go

ja- bło-necz-ka.

1 |: Koło mego ogródeczka :|
|: zakwitała jabłoneczka. :|
2 |: Bielusieńko zakwitała, :|
|: czerwone jabłuszka miała. :|
3 |: A kto mi je będzie zrywał, :|
|: kiedy się mój Jaś pogniewał. :|
4 |: Pogniewał się nie wiem o co :|
|: chodził do mnie - nie wiem po co. :|
5 |: Jak się gniewa, niech się gniewa, :|
|: to mi Jantoś poobrywa. :|
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Koło mego ogródeczka
Pieśń ludowa
zwolna

Volkslied
lento (langsam)

1

Koło mego ogródeczka, (dim.), In der Nähe meines Gartens
koło mego ogródeczka,
zakwitała jabłoneczka (dim.), aufgeblüht ist ein Apfelbaum.
zakwitała jabłoneczka,
2

Bielusieńko (dim.) zakwitała, Weiß ist er aufgeblüht,
bielusieńko zakwitała,
czerwone jabłuszka (dim.) miała, rote Äpfel hatte er.
czerwone jabłuszka miała,
3
1
A kto mi je będzie zrywał,
Und 2wer 5wird 3mir 4sie 6abpflücken,
a kto mi je będzie zrywał,
kiedy
wenn
się mój Jaś (dim.*) pogniewał. mir mein Jaś böse geworden ist?
kiedy się mój Jaś pogniewał.

4

Pogniewał się
Er hat sich erzürnt,
nie wiem o co,
ich weiß nicht worüber.
pogniewał się nie wiem o co,
chodził do mnie –
Gekommen ist er (immer) zu mir,
nie wiem po co,
ich weiß nicht warum (wörtl. wofür).
chodził do mnie - nie wiem po co.
5

Jak się gniewa,
niech się gniewa,
jak się gniewa,
niech się gniewa,
to mi Jantoś (dial., dim.)
poobrywa,
to mi Jantoś poobrywa.

Wenn er beleidigt ist,
soll er doch beleidigt bleiben,
1

da 3Jantoś 2mir
(sie) wird abpflücken.

* Jaś, Jantoś: zwei verschiedene Diminutive von Jan (Johann)
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