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a kjedy beńʥieʃ  mojã  ʒonã 

A  kiedy  będziesz   moją  żoną 

and when  you will be my  wife 

 

umiwovanã poślubionã 

umiłowaną,  poślubioną, 
beloved  married 

 

vufʧas śie ogrut   nam  otfoʒy 

wówczas  się  ogród   nam   otworzy, 
then  will the garden  for us will open 

 

ogrut   śfjetlisty  pewen zoʒy 

ogród   świetlisty,  pełen  zorzy. 
the garden  bright  full of dawn 

 

rozvońiã  nam  śie kfjetne  sady 

Rozwonią  nam   się  kwietne   sady, 
will smell  for us - the flowery orchards 

 

paxnãć  nam  bendã vinogrady 

pachnąć   nam   będą  winogrady, 
will smell  for us will be vines 



i ruʒe  śliʧne i povoje 

i  róże   śliczne,  i  powoje 
and roses  pretty and bindweeds 

 

ʦawovać bendã vwosy tfoje 

całować  będą  włosy  twoje. 
kiss  will  the hair yours 

 

pujʥiemy  ćiśi  zamyśleńi 

Pójdziemy  cisi,   zamyśleni, 
we will go  quiet   thoughtful 

 

fśrut  zwotyx pʃymgleń  i promieńi 

wśród  złotych  przymgleń  i  promieni, 
among golden hazes  and rays 

 

pujʥiemy  volno alejami 

pójdziemy  wolno  alejami, 
we will go  slowly through alleys 

 

pojenʣy dʒeva ćiśi  sami 

pomiędzy  drzewa,  cisi,   sami. 
among the trees silent  alone 

 

gawãski   ku nam zvisać bendã 

Gałązki    ku  nam  zwisać  będą, 
the little branches to us sagging will 



narʦyzy   pjońć śie srebrnã  gʒẽdã 

narcyzy    piąć się  srebrną   grzędą 
narcissus flowers climb (like) silver roost  

 

i padńie bjawy kfjat  lipovy 

i  padnie  biały  kwiat  lipowy 
and will fell the white flower of the Lime tree 

 

na roskoxane  naʃe  gwovy 

na  rozkochane  nasze  głowy. 
on the in love  our  heads 

 

ubiore  ćiebie v bweŋkit kfjatuf 

Ubiorę   ciebie  w  błękit  kwiatów, 
I will dress up you  in azure  of flowers 

 

ńiezapominek i bwavatuf 

niezapominek  i  bławatów, 
forget-me-nots and cornflowers 

 

ustroje  ćiebie f paproć mwodã 

ustroję   ciebie  w  paproć  młodą 
I will decorate  you  in  fern  young 

 

i śfjat  rosśfjetle   tfã  urodã 

i  świat  rozświetlę   twą   urodą. 
and  the World I will brighten with your  beauty  



pujʥiemy   ćisi  zamyśleńi 

Pójdziemy  cisi,   zamyśleni, 
we will go  quiet   thoughtful 

 

fśrut  zwotyx pʃymgleń  i promjeńi 

wśród  złotych  przymgleń  i  promieni, 
among golden hazes  and rays 

 

pujʥiemy  f ogrut   pewen zoʒy 

pójdziemy  w  ogród   pełen  zorzy, 
we will go  into the garden  full of  dew 

 

kendy dʒvi  miwość nam  otfoʒy 

kędy  drzwi  miłość  nam   otworzy. 

where door  love  for us will open 

 
 


