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tam  u ʃʧytu  tego  vzguʒa 

Tam  u  szczytu  tego   wzgórza, 
there at the summit of that hill 

 

kture  ʧowem   xmur   dotyka 

które  czołem    chmur   dotyka 
that  with the forhead  the clouds  is touching 

 

vystʃeliwa  śliʧna  ruʒa 

wystrzeliła  śliczna   róża, 
popped out the beautiful rose 

 

ruʒa  von.na xoćiaʒ ʥika  

Róża  wonna  chociaż  dzika. 
rose  fragrant although wild 

 

skont   śie vźiewaś  f   tem ustrońiu 

Skąd   się wzięłaś   w tem  ustroniu. 
from where did you come from in this seclusion 

 

jakã  gnana tu potʃebã 

Jaką  gnana  tu  potrzebą? 
what  chased here the need – chased by what need 



ʧyʃ  ńie lepiej tam na bwońiu 

Czyż  nie  lepiej  tam  na  błoniu, 
if  not better there at the field  

 

rosnońć bywo gʥie  tfe ńiebo 

Rosnąć  było   gdzie  twe  niebo? 
to grow would be where your sky 

 

tutaj  vixry  ći zagroʒã 

Tutaj  wichry  ci  zagrożą, 
here  winds you won’t threaten 

 

i ńiem  pãʧek śie rozvińie 

I  nim   pączek  się  rozwinie, 
and before the bud will unford 

 

listki  zvaʒã  kfjatek zmroʒã 

Listki  zwarzą,   kwiatek  zmrożą, 
the leave will chill  the flower will freeze   

 

i rozvjejã po dolińie 

I  rozwieją  po  dolinie. 
and eill blow at the valley 

 

tutaj  ʒadna ćie litosna 

Tutaj  żadna  cię  litosna 
here  none  you the merciful 



dwoń do serʦa  ńie  pʃyćiśńie 

Dłoń  do  serca  nie   przyciśnie, 
hand  to the heart won’t press 

 

i ńim  druga vjosna bwyśńie 

I  nim   druga  wiosna  błyśnie. 
and before the second Spring will flash 

 

ty bes  śladu  zgińieʃ marńie 

Ty  bez   śladu  zginiesz  marnie, 
you without a trace will die miserably 

 

tak  pʃexoʥień  muviw do ńiej 

Tak   przechodzień  mówił  do  niej. 
this way the trespasser talked to her 

 

i pʃytuliw kã do wona 

I  przytulił  ją  do  łona, 
and he hugged her to the bosom 

 

ruʒa  na to gwufke kwońi 

Róża  na  to  główkę  kłoni, 
the rose for this the head is bowing 

 

i na pjerśiax jego  kona 

I  na  piersiach  jego   kona. 
and on the chest of his dies 


