
Marzenie – A Dream 

 

 

skont to pwyńieʃ strumjeńiu ʒe mruʧyʃ tag ʒawośńie 

Skąd to płyniesz, strumieniu, że mruczysz tak żałośnie? 

from where are you flowing a string that you murmur so pitifully 

 

ʧy ńie miwo ći f ćieńiu gʥie ten pjeŋkny gaj rośńie 

czy nie miło ci w cieniu, gdzie ten piękny gaj rośnie? 

if not nice in the shadow where that beautiful gove is growing 

 

ʧy ńie miwo f ćieńiu gʥie gaj pjeŋkny gaj rośńie 

Czy nie miło w cieniu gdzie gaj piękny rośnie. 

if not nice in the shadow where that beautiful grove is growing 

 

moʒe v opʦej kajińie nat tobã staw muj luby 

Może w obcej krainie nad tobą stał mój luby 

maybe in foreign land over you was standing my beloved 

 

I pʃy milʃej ʥiefʧuńie zdradńie smjaw śie z mej zguby 

i przy milszej dziewczynie zdradnie śmiał się z mej zguby. 

and at nicer girl treacherously was laughing out of my loss 

 

z milʃã juʃ ʥiefʧynã śmjaw śie z mojej zguby 

Z milszą już dziewczyna śmiał się z mojej zguby. 

and at nicer girl was laughing out of my loss 

 

moʒe ze sfym ʃeregjem jadonʦ vojnã stroskany 

Może ze swym szeregiem jadąc, wojna znękany, 

maybe with his rank riding with war tormented 

 



nat tfym upadw gʥie bʒegjem i obmyvaw sfe rany 

nad twym upadł gdzie brzegiem i obmywał swe rany, 

at your bank (he) has fallen and was watering his wounds 

 

nat tfym upadw bʒegjem i obmyvaw rany 

nad twym usiadł brzegiem i obmywał rany. 

at your bank (he) sat and was watering wounds 

 

rany sfoje obmyvw I ńie znany ńikomu 

Rany swoje obmywał i nie znany nikomu, 

wounds his (he) was watering and not known to anybody  

 

smutnã pjosnke zaśpjevaw myślãʦ o mnie o domu 

Smutną piosnkę zaśpiewał, myśląc o mnie, o domu, 

sad song he sung thinking about me about home 

 

smutnã pjosnke śpjevaw o mnie i o domu 

Smutna piosnkę śpiewał o mnie i o domu. 

sad song (he) was singing about me and about home 


