
 
 

 

Letni wieczór – Adam Asnyk 
Summer Evening by Adam Asnyk 
 
 
 
juʃ          zaʃedw     nad     dolina͂ 
Już         zaszedł    nad    doliną 
already   has gone   over   the valley 

 
zwoćisty    swońʦa       kroɲk 
Złocisty     słońca         krąg; 
golden        of the Sun   circle 

 
ćixe       odgwosy   pwyna͂ 
Ciche    odgłosy     płyną 
soft        noises       are flowing 

 
z          źielonyx     pul       i        wa͂k 
Z         zielonych   pól       i        łąk. 
from    the green    fields   and    meadows 

 
dalekie     luʥi          gwosy 
Dalekie    ludzi         głosy, 
distant      people’s    voices 

 
daleki     swyxać     śpief 
Daleki    słychać    śpiew, 
far           is heard    singing 

 
i        ćixy      ʃelest            rosy 
I       cichy    szelest          rosy 
and   soft       rustling of    the dew 

 
po      drʒa͂ʦyx             liśćiax      dʒef 
Po     drżących           liściach    drzew 
over   the trembling     leafes       of the trees  

 



 
 

 

promjeńi      gra                ruʒana  
Promieni     gra               różana 
of the rays    the game      rosy 

 
 
 
topńieje      f        śinej        mgle 
Topnieje    w      sinej        mgle, 
is melting    in     the livid   fog 

 
a       śfjeʒy        zapax       śiana 
A      świeży      zapach     siana 
and   the fresh    scent        of hay 

 
skoʃona        wa͂ka          śle 
Skoszona     łąka           śle. 
the mowed    meadow    is sending 

 
vraz          z         vońią         polnyx          kfjatuf 
Wraz        z         wonią       polnych       kwiatów, 
together    with    the scent   of the wild    flowers 

 
z         gasnonʦym   blaskiem    zuʃ 
Z        gasnącym     blaskiem   zórz, 
with   fading            glow           of the auroras 

 
ćixa        poezja   śfjatuf 
Cicha    poezja   światów 
silent      poetry   of the worlds  

 
v     gwomp       luʦkix         spwyva       duʃ 
W   głąb            ludzkich    spływa        dusz. 
in    the depths   human        is flowing    souls 

 
 
f      puwćieńiu        pjerś          olbʒymia͂ 



 
 

 

W   półcieniu         pierś          olbrzymią 
in    partial shade     the chest    huge 

 
podnoʃa͂        vidma             gur 
Podnoszą     widma           gór, 
are raising     the spectres    of the mountains 

 
noʦnemi          mgwami    dymia͂ 
Nocnemi         mgłami     dymią, 
(with) night     fogs           are smoking 

 
 
 
vʥievaja͂          pwaʃʧe        xmur 
Wdziewają      płaszcze      chmur — 
are wearing      the cloaks    of clouds 

 
i       vja͂ʒa͂             sfoje      skʃydwa 
I       wiążą           swoje    skrzydła, 
and   are binding   their      wings 

 
podarty      kryja͂ʦ    stok 
Podarty    kryjąc    stok; 
tore            hiding     the slope 

 
jak      sen:e      malovidwa 
Jak     senne    malowidła 
like     sleepy    paintings 

 
povoli     tona͂     v          mrok 
Powoli    toną    w         mrok. 
slowly     sinks    into     the darkness 

 
vjeʧoru               blask          ńiepevny 
Wieczoru           blask         niepewny 
of the evening     the glow    uncertain 



 
 

 

 
ośfjetla          obras           ten 
Oświetla       obraz          ten... 
is lightning    the picture   that 

 
luʥie       w    zadumie    ʒevnej 
Ludzie     w    zadumie   rzewnéj 
people      in    reverie       wistful 

 
gońia͂              pjeɲknośći       sen 
Gonią             piękności        sen.  
are chasing     the beautiful    dream 


