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o     vidać                 i        swyxać    v ogrutku         skovronek 
O!   widać               i        słychać – w ogródku      skowronek  
o      it can be seen   and   heard        in the garden   the lark  
 
s        piosenkã    podleći    podleći     upadńie 
Z       piosenką   podleci,   podleci,   upadnie;  
with   the song    will fly     will fly     will fall down 
 
I       moje     kfjateʧki         z         rospukwyx    naśionek 
I       moje    kwiateczki     z         rozpukłych   nasionek  
and   my       little flowers   from   the swollen    seed 
 
jak      fsxoǳã        źielono     źielono    i      wadńie 
Jak     wschodzą   zielono,    zielono    i       ładnie!  
how    are rising     green        green       and   pretty 
 
o     milʃe      krośienka 
O!   milsze   krosienka,  
o     nicer      looms 
 
i       milej    z         okienka 
I       milej   z         okienka  
and   nicer    from   the window 
 



zaǳvońi      piosenka 
Zadzwoni   piosenka,  
will ring      the song 
 
la la la        piosenka 
La, la, la,   piosenka!  
la la la        the song 
 
po ćixu      coś               ʃepʦã                i        mwoʥi    i        staʒy 
Po cichu   coś               szepcą               i        młodzi    i        starzy,  
silently      something   are whispering   and   young      and    old 
 
o     watfo   odgadnãć    z       ix           oʧu 
O!  łatwo   odgadnąć   z       ich         oczu.  
o     easy     to guess      out    of their   eyes 
 
ʦos o mńie o kfjatkach ʦo jakie do tfaʒy 
Coś             o        mnie, o         kwiatkach, co?     jakie do twarzy?  
something  about  me      about  flowers        what   maching (my) face 
(do twarzy – expression meaning ‘sits you’) 
 
ʦo      jakie   v   mym    upleść    varkoʧu 
co      jakie   w  mym   upleść    warkoczu 
what  what    in  my      to plait    the braid (what to plait in my braid) 
 
o     milʃe      krośienka 
O!   milsze   krosienka,  
o     nicer      looms 



o    viem    ja   viem      kogoś         kto    fʃystko         mi       povie 
O!  wiem  ja,  wiem     kogoś,        co     wszystko     mi       powie,  
o     know  I     I know   somebody  that   everything   to me   will tell 
 
zvjerćiadwo     mi        pravde       zvierćiadło     odswońi 
Zwierciadło    mi        prawdę,    zwierciadło   odsłoni;  
the mirror         to me   the truth    the mirror       will reveal 
 
lilje     uplote     u    fstãʒek          na    gwovje 
Lilię   uplotę     u    wstążek       na    głowie,  
lily      I weave   at   the ribbons   on    the head 
 
ruʒyʧje ve vwosax ve vwosax u skrońi 
Różyczkę   we         włosach   u    skroni  
little rose    in hair    in hair      at   temple 
 
o      milʃe      krośienka 
O!    milsze    krosienka, itd.  
o      nicer       looms 
 
vjeʧorem         za           dworem    gośćińieʦ   f kuʒavie 
Wieczorem     za           dworem   gościniec   w   kurzawie,  
at the evening  behind    the court   road           in   cloud of dust  
 
gość          jeʥie       na    vronym      końiku 
Gość,        jedzie      na    wronym    koniku;  
the guest   is riding   at     the black    horse 
 



o     prenǳej   ʦo      prenǳej    u     vwosuf   popravie 
O!  prędzej,   co       prędzej,    u    włosów   poprawię,  
o     sooner      even   sooner       at    the hair   I fix 
 
pʃepaske      zaćisne     zaćisne    f    stańiku 
Przepaskę   zacisnę,   zacisnę   w   staniku.  
the band       I tighten   tighten    at   a corset 
 
o      milʃe      krośienka 
O!    milsze    krosienka, itd.  
o      nicer       looms 
 
on    iʥie            i        kwańia            i       zbliʒa śie          do    mńie 
On   idzie           i        kłania,            i       zbliża się          do   mnie,  
he     is coming   and   taking a bow   and   coming closer   to    me 
 
i        muvi    tak     pjeŋkńie       i       s ćixa 
I       mówi   tak    pięknie         i       z cicha;  
and   talks     so      beautifully   and   quietly 
 
fstyt       oʧu         mi         podńieść  
Wstyd   oczu       mi         podnieść,  
shame    to eyes   for me   to move up  
 
tak xfali ńieskromńie 
tak           chwali             nieskromnie; 
so much   he is praising   immodestly  
 



poxlebńik o biedny on vzdyxa 
Pochlebnik! – o biedny! on wzdycha.  
the flatterer o poor one he sighs 
 
o dobry I gʒeʧny I miwy xwopʧyna 
O! dobry i grzeczny i miły chłopczyna!...  
o good and well mannered and nice lad 
 
leʧ bende o bende ostroʒna 
Lecz będę, o! będę ostrożna!...  
but I will o I will be careful 
 
ʦawovać xʦe ruʒe dalibuk zaʧyna 
Całować chcę różę – dalibóg zaczyna;  
kissing  want the rose dear God he starts 
 
o proʃe ńie moʒna 
O! proszę! nie można! 
o please it can’t be 
 
o     milʃe      krośienka 

O!   milsze   krosienka,  
o     nicer      looms 

 
 


