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piosnka kturã  ukoxana 

Piosnka1,  którą  ukochana 
song  that  beloved 

 

zvykwa bywa  mi  nućić 

Zwykła  była   mi   nucić, 
used to -  to me hum  

(used to hum for me)  

 

piosnka davno zapomńiana 

Piosnka  dawno  zapomniana 
song  long ago forgotten 

 

pʃyʃwa sen  muj  zakwućić 

Przyszła  sen   mój   zakłócić. 
came  the dream of mine to disturb 

 

jej melodja starośfieʦka 

Jej  melodia  staroświecka, 
her melody old fashioned 

 

 
1 Song in polish is recognize as feminine, so further in the song it is referred to as „she”. 



zapomńiana od davna 

Zapomniana  od  dawna, 
forgotten  for  a long time 

 

miawa f sobie  uśmiex ʥieʦka 

Miała  w  sobie  uśmiech  dziecka, 
she had in herself the smile of a child 

 

a v wze bywa  opravna 

A  w  łzę  była   oprawna. 
and in  tear was  she framed 

 

skont   śie vźiewa ʥiś  na novo 

Skąd   się wzięła   dziś   na nowo 
from where did it come  today afresh 

 

f serʦu mojim ktuʒ zgadńie 

W  sercu  moim,  któż  zgadnie? 
in heart  mine  who wil guess 

 

ale  swyʃe ton  i swovo 

Ale  słyszę  ton   i  słowo, 
but I hear the tone and the word 

 

ʦo  mi  ʥvjeŋʧy tak wadńie 

Co  mi   dźwięczy  tak  ładnie. 
that  to me ring  so beautifully 



jeśli pjosnki jak skovronki 

Jeśli  piosnki  jak  skowronki 
if  the songs like larks 

 

odlatujã   z   jeśieńiã 

Odlatują    z   jesienią, 
are flying away  with  an Autumn 

 

a vraʦajã   znuf  na wãki 

A  wracają    znów  na łąki, 
and are coming back  again  to the meadows 

 

gdy  śie z  vjosnã źieleńiã 

Gdy   się  z  wiosną  zielenią – 
when  will with Spring go green 

 

to  pjosenki  tej pʃybyćie 

To  piosenki   tej  przybycie 
so of the song that coming 

 

i jej txńieńie miwosne 

I  jej  tchnienie  miłosne 
and her blow  loving 

 

moʒe  vrućić nove  ʒyćie 

Może  wrócić  nowe  życie, 
it may return a new life 



pʃebuʣeńie i vjosne 

Przebudzenie  i  wiosnę. 
awakening  and Spring 

 

jeśli pjosnki sã ax tylko 

Jeśli  piosnki  są,  ach!  tylko 
if songs are ah only 

 

vwasnym ćieńiem ʧwovjeka 

Własnym  cieniem  człowieka, 
the own shadow of the human being  

 

ʦo tak duʒy  ran.nã  xfilkã 

Co  tak  duży  ranną   chwilką, 
that so big  at the morning time 

 

z bjegiem swońʦa ućieka 

Z  biegiem  słońca  ucieka – 
with the going of the sun escapes 

 

a do davnej vraʦa  miary 

A  do  dawnej  wraca   miary, 
and to the old is coming back size 

 

kiedy swońʦe juʃ  ńisko 

Kiedy  słońce  już   nisko, 
when  the sun already is low 



to ten povrut pjosnki starej 

To  ten  powrót  piosnki  starej 
so that return of song old 

 

moʒe  vruʒyć noʦ  bliskã 

Może  wróżyć  noc   bliską 

may  foretell the night near 
 


