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gdy pozdrovie  swońʦe z rana 

Gdy    pozdrowię  słońce  z  rana, 
when   I will greet the sun at the morning 

 

pʃet  stfurʦã  zegne  kolana 

Przed  stwórcą   zegnę   kolana, 
before the creator  I will bend  knees 

 

ńim  znak  śfjenty kʃyʒa  zrobie 

Nim   znak  święty  krzyża   zrobię, 
before the sign saint  of the cross I will make 

 

pevńie pomyśle  o tobie 

Pewnie  pomyślę   o  Tobie! 
probably I will think of  you 

 

kiedy swonko f  puw na ńiebie 

Kiedy  słonko  w pół  na  niebie 
when  the sun half way at the sky 

 

puw v obwoku lśńi  v ʒawobie 

Pół  w  obłoku  lśni   w  żałobie, 
half in  the cloud shines in grief 



smutnym  ftenʧas ʒem  bes  ćiebie 

Smutnym   wtenczas  żem   bez   Ciebie, 
sad   then  that I’m without you 

 

a vesowa myśl  o  tobie 

A  wesoła  myśl  o   Tobie! 
and the happy thought about you 

 

lubie  vieʧora  zaćiʃe 

Lubię  wieczora   zacisze 
I like  of the evening refuge 

 

noʦ  i śfjatwo moʦy obje  

Noc   i  światło –  mocy  obie, 
the night and the light powers both 

 

jak noʦ  pʃeʃwość  v duʃy  ʧuje 

Jak  noc   przeszłość  w  duszy  czuję, 
like  the night the past  in the soul I feel 

 

a jak śfjatwo myśl   o tobie 

A  jak  światło  myśl   o  Tobie. 
and like the light the thought about you 

 

v noʦy  ʧɛs̃to  v wzax  śie buʣe 

W  nocy  często  w  łzach  się budzę, 
at night  often  in tears  I am waking up 



i vźiońć rady  ńie  viem  sobie 

I  wziąć  rady  nie   wiem  sobie, 
and to take  advice I don’t know myslef 

(and to manage I won’t be able myself)   

 

jakieś swova muvie ʦuʣe 

Jakieś  słowa  mówię  cudze, 
some  words I speak somebody else’s 

 

pevńie mi śie śńi   o  tobie 

Pewnie  mi  się  śni    o   Tobie! 
probably to  me is dreaming about you  

(I am propably dreaming about you!) 

 

a gdy  na śmierći poswańiu 

A  gdy   na  śmierci  posłaniu, 
and when  at the death bed 

 

s tym śfjatem bende v rosstańiu 

Z  tym  światem  będę  w  rozstaniu, 
with this world I will  in parting 

 

fstʃymam  krok  pʃy samym grobie  

Wstrzymam  krok  przy  samym  grobie 
I will pause the step at the very grave  

 

 



by jeʃʧe  myśleć o tobie 

By  jeszcze  myśleć  o  Tobie. 

to  yet  think  of  you 

 

 
 


