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pjãk  jestem pajãk 

Pająk  jestem  pająk 

spider I am  the spider 

 

snuje  sobie  ńići 

Snuję  sobie  nici 
I spin  for myself the threads 

 

puʃʧam je f povjetʃe 

Puszczam  je  w  powietrze 

I let   them into the air 

 

kaʒda  śie gʥieś  xfyći 

Każda  się  gdzieś  chwyci 
everyone will somewhere  will catch 

 

śpievak jestem śpievak 

Śpiewak  jestem  śpiewak 

singer I am  the singer 

 

i piosenki snuje 

I  piosenki  snuję 

and  the songs I spin 

 



puʃʧam je po  śfjećie 

Puszczam  je  po   świecie 

I let   them through the World 

 

kaʒdã    ktoś  otʧuje 

Każdą    ktoś   odczuje. 
every one of them somebody will feel 

 

ńitka  jedna  ńitka  druga 

Nitka  jedna  nitka   druga 

thread one  thread another 

 

f popʃek  vzdwuʒ pʃeleći 

W poprzek  wzdłuż  przeleci 
across  along  it will fly 

 

tak sobie povoli 

Tak sobie  powoli 
this way slowly 

 

zasnuvyvam śieći 

Zasnuwywam  sieci. 
I weave  nets 

 

piosnka jedna  piosnka druga 

Piosnka  jedna  piosnka  druga 

song  one  song  another 

 



 

s fśi  do fśi  pʃeskoʧy 

Z  wsi   do  wsi   przeskoczy 

from the village to the village will jump 

 

rozvjãzuje  serʦa 

Rozwiązuje  serca 

(it) untie  hearts 

 

porozvidńia oʧy 

Porozwidnia  oczy. 
brightens  the eyes 

 

tak  s  tyśionʧa  ńitek 

Tak   z   tysiąca   nitek 

this way out of the thousand threads 

 

tak  s   tysionʦa  piesńi 

Tak   z   tysiąca   pieśni 
this way out of the thousand songs 

 

ʦoras  lepsa  śiatka 

Coraz  lepsza  siatka 

even  better  net 

 

zavẽźli śie  ćieśńiej 

Zawęźli się  cieśniej. 
narrow down tighter 



 

a pajãk   bespjeʧen 

A  pająk   bezpieczen 

and  the spider safe 

 

pot  śiatkã  sfyx  ńići 

Pod   siatką  swych  nici 
under  the net of his  threads 

 

i z vixruf  ʒartuje 

I  z  wichrów   żartuje 

and  from windstorms  is joking 

 

i muʃke poxfyći 

I  muszkę  pochwyci. 
and  the fly will catch 

 

pot  śiatkã  piosenek 

Pod   siatką  piosenek 

under  the net of songs 

 

my ʒyvi i zdrovi 

My  żywi  i  zdrowi 
we alive and healthy 

 

i  zwego ʧwovieka 

I   złego  człowieka 

and also the bad  person 



 

ta śiatka  uwovi 

Ta  siatka  ułowi. 

that net  will catch 


