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bjegńie     ʥiefʧyna       po    majowej    bwońi 
Biegnie    dziewczyna   po    majowej   błoni,  
runs          the girl           at     the May     field  
 
dvje     wzy    ma    f     oʧax          i      dvje     ruʒe      v   dwońi 
Dwie   łzy      ma   w    oczach      i       dwie   róże     w   dłoni;  
two      tears   has   in    the eyes    and   two     roses    in   hand 
 
staje             nad    ʒekã         z      ruʃ           jednã              obryva 
Staje            nad   rzeką,      z      róż          jedną             obrywa,  
is stopping   at       the river   out   of roses   one (she) is    tearing off 
 
ʒuʦa             na    vode       
Rzuca          na    wodę,     
is throwing   at     the water  
 
i        tak           sobje                   śʃpjeva 
i       tak            sobie                   śpiewa:  
and   this way   to herself (she)    is singing 
 
jeśli      ta      ruʒa     po       vodnej      gwembińie 
„Jeśli   ta      róża    po       wodnej    głębinie,  
if          this    rose     over    a water     depth 
 



tutaj      gʥie     stoje                   pʃypwyńie 
Tutaj   gdzie     stoję                  przypłynie,  
here      where    I am standing    will flow/come 
 
to     i         muj    luby        znuf     do        mńie     śie vrući 
To    i        mój    luby        znów   do        mnie    się wróci,  
so     also   my     beloved   again    to        me        will come back 
 
pokoxa              pjosenke    zanući 
Pokocha,          piosnkę     zanuci,  
will love (me)   the song     will hum 
 
patʃy              a       na     fali 
Patrzy,          a       na    fali,  
is watching    and   at      the wave 
 
ruʒa         pwyńie       dalej 
Róża       płynie         dalej,  
the rose   is flowing   further 
 
dalej      ʦoraz      dalej 
Dalej,    coraz    dalej,  
further   even      further 
 
pwyńie       ruʒa           jej 
Płynie        róża          jej.   
is flowing   the rose     of her 
 



ʥiefʧyna        staje              i       coś      myśli           dwugo 
Dziewczyna   staje             i       coś       myśli          długo,  
the girl            is stopping   and   about   something   long 
 
potem       na   vode          ʒuʦa              ruʒe        drugã 
Potem      na   wodę         rzuca           różę         drugą,  
after that   to    the water   is throwing   the rose   second 
 
a       gdy      ʒuʦonã                  bjeg           vody     poryva 
A      gdy     rzuconą,                bieg           wody    porywa,  
and   when   the thrown (rose)   the water   course   snach 
 
smutna     ʥiefʧyna         smutńiej     sobie            śpjeva 
Smutna   dziewczyna,    smutniej   sobie            śpiewa.  
sad           girl                   sadder        for herself    is singing 
 
jeśli       ta     ruʒa    po      vodnej      gwembińie 
„Jeśli    ta     róża   po      wodnej    głębinie,  
if           this   rose    over   a water     depth 
 
tutaj      gʥie     stoje                  pʃypwyńie 
Tutaj   gdzie     stoję                  przypłynie,  
here      where    I am standing    will flow/come 
 
to       ja      zmjen.nośćiã     otpwaʦe            mu    zmjane 
To     ja      zmiennością     odpłacę             mu   zmianę,  
then   me    with volatility    will pay back    him   the change of mind 
 



ʃʧẽśliva          koxać     pʃestane 
Szczęśliwa,   kochać   przestanę. 
happy            to love    I will stop 
 
patʃy             a        na     fali 
Patrzy,         a        na    fali,  
is watching   and    at      the wave 
 
ruʒa          pwyńie         dalej 
Róża        płynie          dalej,  
the rose     is flowing    further 
 
dalej       ʦoraz    dalej 
Dalej,     coraz    dalej,  
further    even      further 
 
pwyńie         ruʒa           jej 
Płynie          róża          jej.  
is flowing     the rose    of her 
 
bjedna    ʥiefʧyna         pʃykleŋkwa   nad    ʒekã 
Biedna   dziewczyna,   przyklękła    nad    rzeką,  
poor        girl                  kneeled          at       the river 
 
do    bystrej      vody    dvje    wzy   z            oʧu      ćiekã 
Do   bystrej     wody   dwie   łzy     z            oczu    cieką;  
to     the swift   water   two     tears   out of    eyes    are leaking  
 



a       voda          wzy    te       bes           śladu     poryva 
A      woda         łzy     te       bez           śladu    porywa,  
and   the water   tears   those  without    a trace   is grabbing 
 
a       ʥieʧe         pwaʧe      i        tak sobie                      śpjeva 
A      dziewczę    płacze,     i       tak            sobie           śpiewa:  
and   the girl        is crying  and   this way    to herself    is singing 
 
ńie       vrući     ʒeka           do    źrudwa         sfojego 
„Nie    wróci    rzeka        do    źródła          swojego,  
won’t   return    the river    to     the source    of the river 
 
miwość     do    serʦa       zmjen.nego 
Miłość      do   serca        zmiennego,  
tho love     to    the heart   volatile 
 
a       mwodej      duʃy     gdy      pokuj        ʦo                skwući 
A      młodej       duszy   gdy     pokój        co                skłóci,  
and   the young   soul      when   the peace   something   will disturb 
vjara        i         ʃʧẽśćie        ńigdy    ńie vrući 
Wiara     i         szczęście,   nigdy    nie wróci 
the trust   and    happiness    never    will be back 
 
pwyńie       voda          modrej                 fali 
Płynie        woda         modrej                fali,  
is flowing   the water   of the deep blue   wave 
 
 



serʦe        pwyńie       dalej 
Serce        płynie        dalej,  
the heart   is flowing   further 
 
I       wzy          pwynã          ʦorasz  dalej 
I       łzy            płyną           coraz   dalej  
and   the tears   are flowing   even     further 
 
aʒ       zapwynã           v       grup  
Aż      zapłyną            w      grób,  
until   they will flow   into   the grave 
 
  
 
 
 
 
 
 


