
Pieśń żeglarzy – Sailors Song 

 

vesowo ʒeglujmy vesowo 

Wesoło żeglujmy, wesoło! 

merrily let’s sail merrily 

  

po zyćia buʒlivym potoku 

Po życia burzliwym potoku; 

at lifes ruffled stream 

 

jak orwy v gradovym obwoku 

Jak orły w gradowym obłoku,  

like eagles in the hail cloud 

 

xoć vixry pjoruny vokowo 

Choć wichry pioruny wokoło, 

although gales lightning all around 

 

vesowo ʒeglujmy vesowo 

wesoło, żeglujmy wesoło! 

merrily let’s sail merrily 

 

dalej i prenʥej i dalej 

Dalej i prędzej, i dalej! 

further and faster and further 

 

buʒa śie dãsa daremńie 

Burza się dąsa daremnie, 

storm is sulking in vain 

 

koxanka znalazwa ve mńie 



Kochanka znalazła we mnie, 

lover (she) found in me 

s koxankjem tfoim poʃalej 

Z kochankiem twoim poszalej, 

with lover yours go crazy 

 

dalej i prenʣej i dalej 

dalej i prędzej i dalej! 

further and faster and further 

 

muzyka śpjevy I tańʦe 

Muzyka, śpiewy i tańce, 

Music, songs and dances 

 

poxodńiã goduf zatlijćie 

Pochodnią godów zatlijcie, 

torches of festivities do light 

 

śpjevajćie tańʧćie I pijćie 

Śpiewajcie, tańczcie i pijcie!  

sing, dance and drink 

 

zańim pʃystańi kagańʦe  

Zanim przystani kagańce 

before pier’s torches 

 

spwoʃã muzyke i tańʦe 

Spłoszą muzykę i tańce! 

will startle music and dances 

 

dalej tu do mńie mwoʥieńʦe 



Dalej tu do mnie, młodzieńce! 

Come to me, lads 

 

ńiex kaʒdy kjelix vypruʒńi 

Niech każdy kielich wypróżni, 

May everyone the chalice will empty 

 

za ʒyćie my źiiemi dwuʒńi 

Za życie my ziemi dłużni, 

for life we (are) to the Earth (we) owe  

 

strujmy jã v laurove vjeńʦe 

Strójmy ją w laurowe wieńce, 

dress her up in laurel wreath 

 

ʒyjmy vjelkośćiã mwoʥieńʦe 

Żyjmy wielkością, młodzieńce! 

lets live grandeur lads 

 

ńiex kaʒdy puwbojem beńʥie 

Niech każdy półbogiem będzie, 

may everybody semigod will be 

 

xoć góryʧ dymi s kjelixa 

Choć gorycz dymi z kielicha, 

although bitterness is fuming from the chalice 

 

ńiex pije ńiex śie uśmiexa 

Niech pije, niech się uśmiecha, 

May drink may smile 

 



ńiex listek lauru zdobeńʥie 

Niech listek lauru zdobędzie, 

May a little leaf of laurel will win 

 

a kaʒdy puwbogiem beńʥie 

A każdy półbogiem będzie. 

and everybody semigod will be 

 

kaʒde wańʦuxa ogńivo 

Każde łańcucha ogniwo  

every of the chain link 

 

pʃeklente gdy śie rospadńie 

Przeklęte, gdy się rozpadnie,  

cursed when will fall apart 

 

gdy rʣa sie v ńiego zakradńie 

Gdy rdza się w niego zakradnie , 

when rust into it will sneak 

 

to ogńiem ʧyśćić ʦo ʒyvo 

To ogniem czyścić co żywo, 

with fire cleaning quickly 

 

rʣave wańʦuxa ogńivo 

Rdzawe łańcucha ogniwo! 

rusty of chain link 

 

pʃesoŋʧmy życie dla ʒyćia 

Przesączmy życie dla życia 

let’s sip (filter) life for life 



v vjelki oʦean luʦkośći 

W wielki ocean ludzkości, 

into the great ocean of humanity 

 

od.dajmy duxa i kośći 

Oddajmy ducha i kości, 

Lets give away a spirit and bones 

 

a uńikńiemy rozbićia 

A unikniemy rozbicia 

and (we) will avoid crush 

 

od.dajoŋʦ ʒyćie za żyćia 

Oddając życie za życia. 

Giving away life while living 


