
Kukułka - Cuckoo 

 

dombrova ʃwa matka 

Dąbrową szła matka  

(through) the oak forest was going mother 

 

i ńiswa gʥie xatka vesowa 

i niosła, gdzie chatka, wesoła, 

and was carrying where’s the xut 

 

xʃtem śfjentym  

chrztem świętym 

(with) baptism saint 

 

obmyte ʥiećiontko spowite s kośćiowa  

obmyte dzieciątko spowite z kościoła. 

washed baby swaddled from the church 

 

śpij ańiowku moje ʥiećie 

Śpij, aniołku, moje dziecię 

sleep little angel my child 

 

moje ʃʧε̃ście moje ʒyćie muj synku 

Moje szczęście, moje życie, mój synku. 

my happiness my life my son 

 

spoewa v dolińie 

Spoczęła w dolinie 

has rested in valley 

 

 



dć pjerśi ʥiećińie ʥiś fʧeśńiej 

dać piersi dziecinie dziś wcześniej. 

to give greast today earlier 

 

i strugi mruʧawy 

i strugi mruczały,  

and strings were murmuring 

 

i ptaʃki spjevawy sfe pjeśńi 

I ptaszki śpiewały swe pieśni, 

and little birds their songs 

 

a najbarʥiej miwym śpjevem 

A najbardziej miłym śpiewem 

and the most pleasureable singing 

 

vowa kuka nat sfym dʒewem kukuwka 

woła, kuka nad swym drzewem kukułka. 

is calling cuckooing over her tree a cuckoo 

 

ty kjedys maleńki  

Ty kiedyś, maleńki, 

you one day little one 

 

tag zaʧńieʃ piosenki tfej matce 

tak zaczniesz piosenki twej matce 

that way (you) will start songs to your mother 

 

i beńʥieʃ tak kukać 

i będziesz tak kukać, 

and (you) will be like that cuckooing 



 

ja bende ćie ʃukać po xatʦe 

ja będę cię szukać po chatce. 

I will be looking for you in the hut 

 

znajde a ty znuf śie xovać 

Znajdę, a ty znów się chować,  

(I) will find and  you again will be hiding 

 

ja ańiowka znuf ʦawovać tag bende 

ja aniołka znów całować tak będę. 

I little angel again kissing will be 

 

i poʃwa do siowa 

I poszła do sioła,  

and (she) went to the village 

 

odnoʃãʦ s kośćiowa xwopaʧka 

Odnosząc z kościoła chłopaczka; 

carrying back from the church little boy 

 

kukuwka kukawa 

kukułka kukała. 

the cuckoo was cuckooing 

 

a matka pwakala bjedaʧka 

A matka płakała, biedaczka. 

and mother was crying poor one 

 

aʃ po roku śliʧne zdrove 

Aż po roku śliczne, zdrowe,  



yet after a year pretty healthy 

 

bjegwo ʥiećie pʃez dãbrove jej synek 

biegło dziecię przez dąbrowę, jej synek. 

waz running through the oak forest her son 


