
Dumka „Przychodź miły, dzień już biały” 

Dumka „Come o beloved, the day is bright” 

 

pʃyxoć miwy ʥień juʃ bjawy jasno juʃ na ńiebie 

Przychodź, miły, dzień już biały, jasno już na niebie 

come o beloved the day is white fair (is) already at the sky 

 

jagʒe ćiε̃ʃko jagʒe nudno ʒe ńie vidać ćiebie 

Jakże ciężko, jakże nudno, że nie widać ciebie 

how bold how boring that not seen you (are) 

 

jam in:ego ńie lubiwa xoć vas vjele mjawa 

Jam innego nie lubiła, choć was wiele miała 

I the othe dodn’t like although you many had 

 

bodaj ćiebie nigdy bywa nigdy ńie viʥiawa 

Bodaj ciebie nigdy była nigdy nie widziała 

better if you never had never seen 

(better if I never have you seen) 

 

ax jam ćiebie pokoxawa a ty koxaʃ in:e 

Ach, jam ciebie pokochała, a ty kochasz innę 

Ah I (into) you has fallen in love and you love the other  

 

podajś po ńiej tak pʃepadaw jak za tobɑ̃ gine 

Bodajś po niej tak przepadał jak za tobą ginę 

oh if for her so fond (you were) as (I) after you am dying 

 

albo ńiex śie ja od.dale gʥie v dalekie strony 



Albo niech się ja oddalę gdzie w dalekie strony 

either may I move away somewhere into the far away lands 

 

albo ńiexaj mi zagrajɑ̃ ras ostatni v ʣvony 

Albo niechaj mi zagrają raz ostatni w dzwony 

or may for me (they) will play/ring the last time bells 

 

jak pʃed miwym bogjem stane bende pwakać na ćie 

Jak przed miłym Bogiem stanę będę płakać na cię 

as (I) before the kind God will stand (I) will cry (because) of you 

 

ʒe s tfej waski ńie zamkneli f tej drevńianej xaćie 

Że z twej łaski mnie zamknęli w tej dębowej chacie 

that (because of) your mercy me (they) have closed in that oak hut/ coffin 

 

a gdy stańieʃ na tym mjejsʦu moja gʥie mogiwa 

A gdy staniesz na tym miejscu moja gdzie mogiła 

and when you stand at that place my grave where is 

 

to pomyśliʃ to podumaʃ jjakem ćie lubiwa 

To pomyślisz, to podumasz jakem cię lubiła. 

so (you) will think (you) ponder how I loved you 


