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sxovaj matko sukńie moje 
Schowaj  matko  suknie  moje, 
hide  mother dresses mine 
 
perwy vieńʦe z  ruʃ 
Perły,  wieńce  z   róż; 
pearls wreaths out of roses 
 
jasne  ʃaty  śfjetne stroje 
Jasne  szaty,  świetne  stroje, 
fair  robes  fine  outfits 
 
to  ńie dla mńie  juʃ 
To   nie  dla  mnie  już! 
that’s not for me  already 
 
ńiegdyś jak stroje ruʒe lubiwa 
Niegdyś  jam  stroje,  róże  lubiła, 
once  I outfits roses liked 
 
gdy  nam  naʥiei vytrysnou  zdruj 
Gdy   nam   nadziei  wytrysnął  zdrój! 
when  for us of hope gushed out  the spa  
 



leʧ  gdy  do grobu polska sstãpiwa 
Lecz  gdy   do  grobu  Polska  zstąpiła, 
but  when  to the grave Poland descended 
 
jeden  mi  tylko  pʃystoi struj 
Jeden  mi   tylko  przystoi  strój: 
one  to me only  suits  outfit 
 
ʧarna  sukieŋka 
Czarna  sukienka. 
Black dress 
 
gdy  koxanek  f spravie bratńiej 
Gdy   kochanek   w  sprawie  bratniej 
when  the lover  in the case fraternal 
 
mśćivã ńiosãʦ broń 
Mściwą  niosąc  broń, 
vengeful carrying weapon 
 
pʃy  rosstańiu  tas   ostatńi 
Przy  rozstaniu,  raz    ostatni 
at  the parting  for the time last 
 
mojã  śćisnou  dwoń 
Moją  ścisnął   dłoń, 
my  has squeezed hand 
 



ftenʧas xoć  smutna lubiwam stroje 
Wtenczas  choć   smutna  lubiłam  stroje 
then  although sad  I liked the dresses 
 
leʧ  gdy  śie krfavy umońʧyw buj 
Lecz  gdy   się  krwawy  ukończył  bój, 
but  when  has bloody finished battle  
 
a on gʥieś  poʃedw f strony ńie sfoje 
A  on  gdzieś   poszedł,  w  strony  nie  swoje, 
and he somewhere went  in parts  not his 
 
jeden  mi  tylko  pʃystoi struj 
Jeden  mi   tylko  przystoi  strój: 
one  to me only  suits  outfit 
 
ʧarna  sukieŋka 
Czarna  sukienka. 
Black dress 
 
gdy  liść  lawru vavru kfjaty 
Gdy   liść   lauru,  Wawru  kwiaty 
when  the leaf of laurer of laurer flowers 
 
daw  nam zervać los 
Dał   nam  zerwać  los, 
allowed us to pick the fate 
 



brawam perwy drogie ʃaty 
Brałam  perły,  drogie  szaty 
I took pearls expensive robes 
 
i trefiwam vwos 
I  trefiłam  włos; 
and I styled hair 
 
leʧ gdy  nas zdrady  vrogom  pʃedawy 
Lecz  gdy   nas  zdrady   wrogom   przedały 
but  when us the betrayals to the enemies has sold 
 
gdy  zalegw polske najeśćʦuf  ruj 
Gdy   zaległ  Polskę  najeźdźców  rój, 
when  filled  Poland the invaders swarm 
 
gdy  v vjɛz̃ax jɛʧ̃y  naryt  naʃ ʦawy  
Gdy   w  więzach  jęczy  naród  nasz  cały 
when  in  chains moans the nation our whole 
 
jeden  mi  tylko  pʃystoi struj 
Jeden  mi   tylko  przystoi  strój: 
one  to me only  suits  outfit 
 
ʧarna  sukieŋka 
Czarna  sukienka. 
Black dress 
 
 


