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ʧy pamjentaʃ   nad alp  śńiegiem 
Czy  pamiętasz   nad  Alp   śniegiem 
do  you remember over the Alps snow 

 

rozvjeʃone  vwox bweŋkity 

Rozwieszone  Włoch  błękity? 
hung   of Italy blues 

 

nad jeźiora vwoskim bʒegiem 

Nad  jeziora  włoskim  brzegiem 
at the lake italian shore  

 

ʧy pamjentaʃ  alp  grańity 

Czy  pamiętasz  Alp   granity? 
do  you remember the Alps gramit 

 

tam  z daleka n ńiebo pʃodem 

Tam – z  daleka -  w  niebo –  przodem 
there  from afar  into the sky at front 

 

pnã śie  ostʃa  kryte  lodem 

Pną  się   ostrza  kryte  lodem, 
are climbing blades covered with ice 



a tu bliʒej a tu niʒej 

A  tu  bliżej,  a  tu  niżej 
and here closer and here lower 

 

poza  vzguʒem  spwyva vzguʒe 

Poza  wzgórzem  spływa  wzgórze, 
over  the hill  run down the hill 

 

z vin.ńic kapiã   bluʃʧ  i ruʒe 

Z  winnic  kapią   bluszcz  i  róże! 
from viniard are dripping ivy  and roses  

 

jednym rajem gur    podnuʒe 

Jednym  rajem  gór     podnóże! 
one   paradise (is) of the mountais foothills 

    

v vjeʧur  z rana   zvjerćiadlana 

W  wieczór,   z  rana –   zwierciadlana 
at the evening at the morning reflective 

 

fala  pije  ńiebjos smuk  

Fala   pije   niebios  smug! 
wave  if drinking of the sky streak 

 

na vud  dole  na skaw  ʧole 

Na  wód   dole –  na  skał   czole – 
on  the waters bottom on  the rocks front 



jadna  pjeŋkność  jeden  buk 

Jedna  piękność –  jeden  Bóg! 
one   beauty  one  God 

 

viʣe  jeʃʧe  viʣe  ćiebie 

Widzę  jeszcze,  widzę  ciebie! 
I see  also  I see  you 

 

s xarfã  stoiʃ  na mej woʥi 

Z  harfą  stoisz  na  mej  łodzi, 
with harph you stand on my boat 

 

gvjast juʃ  kilka  drʒy  na ńiebie 

Gwiazd  już   kilka  drży   na  niebie, 
stars  already a few  trembles on the sky 

 

znad  alp   ʃʧytu  kśiɛʒ̃yʦ 

Znad  Alp    szczytu  księżyc  wschodzi! 
over  of the Alps peak  moon is rising 

 

viʣe  jeʃʧe  viʣe  ćiebie 

Widzę  jeszcze,  widzę  ciebie! 
I see  also  I see  you 

 

na tfyx  strunax tfoje  dwońie 

Na  twych  strunach  twoje  dłonie, 
at your  strings your  hands 



viʣe  jeʃʧe  viʣe  ćiebie 

Widzę  jeszcze,  widzę  ciebie! 
I see  also  I see  you 

 

iskra  natxńień  skʃy  ći liʦa 

Iskra  natchnień  skrzy  ci  lica, 
spark  of inspiration shines your face 

 

śfjatwokeŋgiem  tfoje  skrońie 

Światłokręgiem  twoje  skronie 
with a circle of light your  temples 

 

rozańieliw  blask  kśiɛʒ̃yʦa 

Rozanielił  blask  księżyca! 
ravished  the shine of the moon   

 

f fal  pʃezroʧa  f śieć  s  promieńi 

W  fal   przezrocza,  w  sieć   z   promieni 
into the waves transparencies into the net out of rays 

 

zefʃãt  postać  tfa ujenta 

Zewsząd   postać   twa  ujęta, 
from all sides the posture  your grasped 

 

na bweŋkitnym tle   pʃestʃeńi 

Na  błękitnym  tle    przestrzeni 
on  the blue  background of the space 



ʦawaś  srebrna vńiebovźienta 

Całaś   srebrna –  wniebowzięta! 

you are all  silver delighted 
 

 


