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f ćień   ovine  śie  jak v rombek 

W  cień    owinę się   jak  w  rąbek, 
in the shadow I will wrap  like  in  the hem 

 

kśiɛʒ̃yʦ pʃyćmie  gvjazdy zdmuxne 

Księżyc  przyćmię,  gwiazdy  zdmuchnę, 
the moon I overshadow the stars I blow away 

 

skʃydwa vezme dva bieluxne 

Skrzydła  wezmę  dwa  bieluchne 
wings I take two white 

 

i poleʦe jak gowombek 

I  polecę jak  gołąbek! 
and I will fly like a dove 

 

muj gośćińieʦ  mleʧna droga 

Mój  gościniec –  mleczna  droga, 
my highway  Milky Way 

 

muj pʃevodńik  ʦo tam mruga 

Mój  przewodnik,  co  tam  mruga, 
my guide  that there blinks 



gvjastka  jedna  gvjastka druga 

Gwiazdka  jedna,  gwiazdka  druga, 
star   one  star  another 

 

ʦo śie pali u stup boga  

Co  się pali  u  stóp  Boga. 
that burns at feet of God 

 

tyle  smutkuf pʃez  ʥień  ʦawy 

Tyle   smutków  przez  dzień  cały, 
so many sorrow through day  whole 

 

tyle  troski tyle  nudy 

Tyle   troski,  tyle   nudy. 
so much worries so much boredom 

 

vitaj  druhu vitaj  biawy 

Witaj  druhu  witaj  biały! 
hello  friend hello  white 

 

ʧaroʥiejskix  snuf  uwudy 

Czarodziejskich  snów,  ułudy! 
enchanted   dreams delusion 

 

gʥie  poleʦe gʥie  popwyne 

Gdzie  polecę,  gdzie  popłynę, 
where I will fly where I will flow 



ńim  mńie  sxfyći  ranek  ʃary 

Nim   mnie  schwyci   ranek   szary? 
before me  will catch  the morning grey 

 

f step  ʃeroki v muʃ  gwembine 

W  step   szeroki?  W  mórz  głębinę? 
into the steppe wide  into the sea depths 

 

pod  bweŋkitnyx zuʃ  kotary 

Pod   błękitnych  zórz   kotary, 
under  of the blue  dawns curtains 

 

pot  kotary  zuʃ 

Pod   kotary   zórz. 
under the curtains of dawns 

 

śiʃa  vabi  ćiʃa  neńći 

Cisza  wabi,  cisza  nęci, 
the silence lurec  silence is tempting 

 

o bodaj to xoćiaʃ ve śńie 

O!  bodaj  to,  chociaż  we  śnie, 
o damn  it even  in dreams 

zbyć śie  myśli i pamieńći 

Zbyć się   myśli  i  pamięci, 
get rid of  thoughts and memory 

 



ʦo ureŋʧa tak boleśńie 

Co  udręcza,  tak  boleśnie! 
that torments so painfully 

 

f ćień ovine śie 

W  cień  owinę  się… 

in the shadow I will wrap 


