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lubie  ja swuxać gdy  tajemńie gvaʒą ̃

Lubię  ja  słuchać,  gdy   tajemnie  gwarzą 
like  I listenning when  secretly are talking 

 

naʃe  odvjeʧne  dʒeva 

Nasze  odwieczne  drzewa... 
our  eternal  trees  

 

zda    mi  śie jakiś  ryʦeʃ  z bladã  tfaʒã 

Zda     mi   się,  jakiś  Rycerz  z  bladą  twarzą 
seems  to me - some    knight with pale  face 

 

rapsodem  rapsodem   mjɛ ̃ ogʒeva 

Rapsodem,  rapsodem   mię  ogrzewa. 
with rhapsody with rhapsody me is warming 

 

viʣe  go uśiadw na omʃawym  gwaźie 

Widzę  go... Usiadł  na  omszałym  głazie 
I see  him he sat on the mossy  stone 

 

i oparw śie   na mjeʧu  

I  oparł się    na  mieczu, 
and supported himself on the sword 



zapatʃon  ńiby v bweŋkitnym obraźie 

Zapatrzon,  niby w  błękitnym  obrazie, 
staring  like at the blue  painting 

 

v ńiebiosuf  tym odvjeʧu 

W  niebiosów  tym  odwieczu. 
in heavens  that eternity 

 

pʃypadwem mu do kolan  mawe ʥiećie 

Przypadłem  mu  do  kolan –   małe  dziecię, 
I fell down  hin to (his) knees  little child 

 

s ʧćiã  poxyliwem ʧowo 

Z  czcią  pochyliłem  czoło... 
with reverence I bend  my forehead 

 

nad nami    paxńie  lip      zwićistyx kfjećie 

Nad  nami   pachnie   lip       złocistych  kwiecie 
over us    smells  of the lime trees    golden the flowers 

 

i pʃʧowy bʒɛʧ̃ã  fkowo 

I  pszczoły  brzęczą   wkoło... 
and bees  are buzzing all around 

 

a on pʧyna muvić o  tej swavie 

A  on  poczyna  mówić  o   tej  sławie 
and he starts  talking about that fame 



mińionyx  davno dńi 

Minionych  dawno  dni... 
of passed  long ago days 

 

swyxam rapsodu  uroʧyśćie  wzavie 

Słucham  rapsodu   uroczyście,  łzawie – 
I listened the rhapsody solemnly  tearfully 

 

ma duʧa  ćixo  śńi 

Ma  dusza  cicho  śni... 
my soul  quietly sleeps 

 

lubie  ja swuxać gdy  tajemńie gvaʒã 

Lubię  ja  słuchać,  gdy   tajemnie  gwarzą 
like  I listenning when  secretly are talking 

 

naʃe  odvjeʧne  dʒeva 

Nasze  odwieczne  drzewa... 
our  eternal  trees  

 

zda mi  śie jakiś  ryʦeʒ z bladã  tfaʒã  

Zda     mi   się,  jakiś  Rycerz  z  bladą  twarzą 
seems  to me - some    knight with pale  face 

 

do ʧynu  do ʧynu  mjɛ ̃ zagʒeva 

Do  czynu,  do  czynu  mię  zagrzewa! 

to  deeds to deeds me  is encouraging   


