
Piosnki obłąkanej: Spać mi kazali 

 

spać mi kazali modlić śie kazali 

Spać mi kazali, modlić się kazali,  

sleep (they) told me pray (they)told me 

 

bili mńie muvjonʦ ʒem f ʃaleństfje ʥikiem 

bili mnie mówiąc żem w szaleństwie dzikiem: 

(they) beat me up telling that (I) am in madness wild 

 

ja spać ńie moge pod daxem gurali 

Ja spać nie mogę pod dachem górali,  

I sleep cannot under the roof of the mountaineers 

  

ńie xʦe śie modlić góralskim jε̃zykiem 

nie chcę się modlić góralskim językiem. 

(I) don’t want to pray in the highlanders language 

 

leʧ gdybym bywa v mojej krajińie 

Lecz gdybym była w mojej krainie,  

but if (I) would be in my countryside 

 

gʥie ʧysty devan gʥie aw:an pwyńie 

gdzie czysty Dewan, gdzie Allan płynie, 

where the pure Dewan where Allan is flowing 

 

tag bym swuxawa tak śie modliwa 

Tak bym słuchała, tak się modliła,  



that (I) would obey that (I) would pray 

 

aʒy śmjerć sama ʒal muj uśpiwa 

ażby śmierć sama żal mój uśpiła. 

that Death itself grief mine would asleep 

 

na mojej skrońi tak kiedyś byw vjanek 

Na mojej skroni tak kiedyś był wianek, 

at my temple yes once there was a wreath 

 

spjeʃ spjeʃ muvili dobʒy pʃyjaćiele 

Spiesz! Spiesz, mówili dobrzy przyjaciele, 

hurry hurry said good friends 

 

ic do kośćiowa tam ʧeka koxanek 

Idź do kościoła, tam czeka kochanek 

go to the church there is waiting the lover 

 

vessel śie vessel ʥis tfoje vesele 

Wesel się! Wesel! Dziś twoje wesele! 

be merry be merry today (is) your wedding 

 

pʃeklenta zdrado pʃeklente śluby 

Przeklęta zdrado! Przeklęte śluby! 

damn betrayal cursed vowes 

 

zvjendnow muj vjanek zginow muj luby 



Zwiędnoł mój wianek, zginął mój luby! 

has wilted my wreath has died my beloved 

  

o śńie muj pjeŋkny po ʦoś mnie wuʥiw 

O śnie mój piękny po coś mię łudził! 

o dream my beautiful why did you me delude 

 

o dńiu ńieʃʧε̃sny po coś mjε̃ zbuʥiw 

O dniu nieszczęsny po coś mię zbudził! 

o day damned why did you woke me 


