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pwyńie pwyńie rok za rokiem 

Płynie,  płynie  rok  za  rokiem, 
is flowing flowing year after year 

 

vaw fśrud  vawuf fal 

Wał  wśród  wałów  fal; 
roll among rolls  of waves 

 

gińie   krok  za krokiem 

Ginie   krok  za  krokiem, 
is disappearing step  by step 

 

a za ʒalem ʒal 

A  za  żalem,  żal. 
and after regret the regret 

 

za  gvjazdeʧkã gvjazdka spwyva 

Za   gwiazdeczką gwiazdka  spływa, 
after  the little star the star runs down 

 

a za weskã wza 

A  za  łezką łza; 
and after the tear the tear 



ʧemuʃ miwość ńieʃʧɛś̃liva 

Czemuż  miłość  nieszczęśliwa 
why  the love unhappy 

 

vieʧńie f serʦu trfa 

Wiecznie  w  sercu  trwa? 
forever in  the heart lasts  

 

 

viatr  po leśie  liśćie  gońi 

Wiatr  po  lesie   liście  goni 
the wind in the forest the leaves is chasing 

 

serʦe  gońi  tak  fspomńieńia 

Serce  goni   tak   wspomnienia; 
the heart is chasing so much the memories 

 

liść  gʥieś     zńikńie   v mentnej tońi 

Liść   gdzieś      zniknie    w  mętnej  toni 
the leaf somewhere   will disappear  in  the cloudy abyss 

 

pamieńć  v  moʒu zapomńieńia 

Pamięć   w  morzu  zapomnienia. 
the memory in the sea of the oblivion 

 

 

 



leʧ  gdy  viosny  vruʦã  ʧasy 

Lecz  gdy   wiosny   wrócą   czasy 
but  when  of the Spring will be back the times 

 

i natury  struj   odmieńiã 

I  natury   strój   odmienią 
and of the nature the costume will change  

 

novyx  fspomńień  nove  krasy 

Nowych   wspomnień  nowe  krasy 
of the new  memories  the new beauty 

 

ʧyʃ  i serʦa  oźieleńiã 

Czyż  i  serca  ozielenią? 
if  also hearts will make green 

 

znawem kfjatki povjendńiawy 

Znałem  kwiatki –  powiędniały! 
I knew fowers they have wilted 

 

znawem ptaʃki odlećiawy 

Znałem  ptaszki –  odleciały 
I knew birds  they have fly away 

 

znawem swońʦe zaʃwo f tońie 

Znałem  słońce –  zaszło  w  tonie! 
I knew the Sun it sets into abyss 



znawem miwość pustki v wońie 

Znałem  miłość –  pustki  w  łonie! 
I knew love  void  in the bosom 

 

 

pãʧki  znam  zakfitnã   gʒɛd̃ã 

Pączki  znam  zakwitną    grzędą 
buds  I know they will bloom  like roost 

 

gńiastka znam  vjenʦ ptaʃki bendã 

Gniazdka  znam  więc   ptaszki  będą, 
nests  I know so  birds  will be 

 

znam  jutʃenkɛ ̃ swońʦe vrući 

Znam  jutrzenkę  słońce  wróci, 
I know the dawn the sun will be back 

 

serʦe  znam  ʧyʃ śie oʦući 

Serce  znam –  czyż  się  ocuci? 
heart  I know if will be awakened 

 

ʥuefʧe z oʧki  ńiebieskiemi 

Dziewczę  z  oczki  niebieskiemi 
girl  with eyes  blue 

 

 

 



ʥiefʧe s  pwovemi varkoʧe 

Dziewczę  z  płowemi  warkocze, 
girl  with fair  plaits 

 

skont   te  vʥieŋki ći  uroʧe 

Skąd   te   wdzięki  ci   urocze, 
from where those  charms of yours charming 

 

 

ʦo ńiebo  tfoʒã   ze  źiemi 

Co  niebo   tworzą   ze   ziemi? 
that the heaven  will open  out of the Earth 

 

ʥiefʧyno  s serem s  kamieńia 

Dziewczyno  z  sercem  z   kamienia 
girl   with heart  out of stone 

 

f sposub  beŋʧeńia  zamoʒna 

W  sposób   dręczenia   zamożna 
in  the way of  tormenting  rich 

 

skont   ći ta  śiwa  bezboʒna 

Skąd   ci  ta   siła    bezbożna 
from where to  you that  power godless 

 

 

 



ʦo ńiebo  f pjekwo zamieńia 

Co  niebo   w  piekło  zamienia? 
that the heaven  into  hell   is changing 

 

pwyńie pwyńie rok za rokiem 

Płynie,  płynie  rok  za  rokiem, 
is flowing flowing year after year 

 

vaw fśrud  vawuf fal 

Wał  wśród  wałów  fal; 
roll among rolls  of waves 

 

gińie   krok  za krokiem 

Ginie   krok  za  krokiem, 
is disappearing step  by step 

 

a za ʒalem ʒal 

A  za  żalem,  żal. 
and after regret the regret 
 


