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na  ańiow pajński bijã   ʣvony 
Na   Anioł  Pański  biją    dzwony, 
for the Angelus   are ringing  bells 
 
ńiex  beńʥie marja pozdrovjona 
niech  będzie  Maria  pozdrowiona, 
may  be  the Mary hailed 
 
ńiex  beńʥie xrystus pozdrovjony 
niech  będzie  Chrystus  pozdrowiony... 
may  be  the Christ hailed  
 
na  ańiow pajński bijã   ʣvony 
Na   Anioł  Pański  biją    dzwony, 
for the Angelus   are ringing  bells 
 
v ńiebiosax    kendyś  gwos  ix kona 
w  niebiosach    kędyś   głos   ich  kona. 
in heavens    somewhere the voice their dies 
 
na vode  ćixe  ćieńie sxoʣã 
Na  wodę  ciche  cienie  schodzą, 
on  the water the silent shadows are coming 
 



tumany śie  po vydmax voʣã 
tumany  się   po  wydmach  wodzą, 
the clouds themseves at the dunes are leading  
 
a ʒeka  ʃemʒe pwyńie v mrokax 
a  rzeka  szemrze,  płynie  w  mrokach, 
and the river murmurs is flowing in the darkness 
 
pwyńie i pwyńie coraz  dalej 
płynie  i  płynie  coraz  dalej... 
is flowing and flowing even  further 
 
a ʦoś  v ńiej vzdyxa ʦoś   zavoʥi 
a  coś   w  niej  wzdycha,  coś    zawodzi, 
and something in it sighs  something  wails 
 
ʦoś  śie v   ńiej  skarʒy      ʦoś      tak     ʒali  
coś   się w  niej  skarży,       coś       tak      żali... 
something is   in   it  complaining  something so much   complaining
  
 
pwyńie  i pwyńie aʃ gʥieś  gińie 
Płynie   i  płynie,  aż  gdzieś   ginie, 
is flowing  and flowing until somewhere disappears 
 
traći  śie  v gurax  i v obwokax 
traci  się   w  górach   i  w  obłokach, 
is vanishing in the mountains and in the clouds 
 



i juʃ  ńie  vraʦa   ńigdy fala 
i  już   nie   wraca    nigdy  fala, 
and already doesn’t come back   never the wave 
(because the wave yet never comes back) 
 
ʦi taka smutna stont   otxoʥi 
co  taka  smutna  stąd    odchodzi... 
that so sad  from here  is going away  
 
pʃepada  kendyś  v muʒ  gwembińie 
przepada   kędyś   w  mórz  głębinie 
is vanishing somewhere in the seas abyss 
 
i juʒ  ńie  vraʦa ńigdy z dala 
i  już   nie   wraca    nigdy  z dala… 
and already doesn’t come back   never from afar 
(because yet never comes back from afar) 
 
na  ańiow pajński bijã   ʣvony 
Na   Anioł  Pański  biją    dzwony, 
for the Angelus   are ringing  bells 
 
ńiex  beńʥie marja pozdrovjona 
niech  będzie  Maria  pozdrowiona, 
may  be  the Mary hailed 
 
 
 



ńiex  beńʥie xrystus pozdrovjony 
niech  będzie  Chrystus  pozdrowiony... 
may  be  the Christ hailed  
 
na  ańiow pajński bijã   ʣvony 
Na   Anioł  Pański  biją    dzwony, 
for the Angelus   are ringing  bells 
 
v ńiebiosax    kendyś  gwos  ix kona 
w  niebiosach    kędyś   głos   ich  kona. 
in heavens    somewhere the voice their dies 
 
 
 
 
 
 


