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Stary flecista
Padają deszcze, lato znika
i nie zostanie po nim ślad.A w pustym sadzie gra flecista,
lecz widzów obok niego brak.
Sam stoi, jak strach w łanie żyta,
i płyną po nim deszczu łzy.
Jak długo stoi, nikt nie pyta –
nie troszczy się o niego nikt.
Refren:
Ach, flecisto mój, stary surdut masz,
lecz posłuszny flet, na którym grasz.
Minął jeden dzień, życie minie też
i, jak sad jesienny, straci wdzięk.

Już bliżej nam do wrót niebieskich,
już słabiej słychać fletu dźwięk.
„Wybacz mi! Żegnaj!” – motyw pieśni,
„Wybaczę wszystko” – słowa jej.
Nie raz się trzeba zmierzyć z deszczem,
skosztować, czym jest gorycz, zło,
aby do furtki niedostępnej
z nadzieją móc wyciągnąć dłoń.
Refren;
Ach, flecisto mój, stary surdut masz,
lecz posłuszny flet, na którym grasz.
Minął jeden dzień, życie minie też
i, jak sad jesienny, straci wdzięk.

Старый флейтист
Идут дожди, и лето тает,
как будто не было его.
В пустом саду флейтист играет,
а больше нету никого.
Он одинок, как ветка в поле,
косым омытая дождем.
Давно ли, долго ли, легко ли -никто не спросит ни о чем.
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Припев:
Ах, флейтист, флейтист в старом сюртуке,
с флейтою послушною в руке.
Вот уж день прошел, так и жизнь пройдет,
словно сад осенний, опадет.

Все ниже, глуше свод небесный,
звук флейты слышится едва.
"Прости-прощай" - мотив той песни,
"Я все прощу" - ее слова.
Знать, надо вымокнуть до нитки,
знать, надо горюшка хлебнуть,
чтоб к заколоченной калитке
с надеждой руки протянуть.
Припев:
Ах, флейтист, флейтист в старом сюртуке,
с флейтою послушною в руке.
Вот уж день прошел, так и жизнь пройдет,
словно сад осенний, опадет.
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