
Podstęp  

Deceit 

 

ten brodaty ʥiat kudwaty 

Ten brodaty dziad kudłaty  
that bearded duffer hirsute 
 
ńie bε̃ʥie śie dwugo ćieʃyw 
nie będzie się długo cieszył: 
won’t be long gladden 
 
xoć gʒex zdrada zdraʣe ʥiada 
Choć grzech zdrada, zdradzę dziada  
although a sin (is) betrayal (I) betray the duffer 
 
by buk tylko noʦ pʃyśpjeʃyw 
by Bóg tylko noc przyspieszył. 
so that God only the night hasten  
 
noʦnɑ̃ dobɑ̃ vezme s sobɑ̃ 
Nocną dobą wezmę z sobą  
at night time (I) will take with me 
 
kij i pewen vur kamjeńi xejʒe s psami 
Kij i pełen wór kamieni; hejże z psami, 
bat and full sack of stones holloa with dogs 
 
pot oknami gvawt zwoʥieje jam juʃ f śieńi 
Pod oknami: „Gwałt, złodzieje”, jam już w sieni. 
beneath the windows assault thieves I am already in the entryway 
 
ʥiat vybjega ńie postʃega 
Dziad wybiega, nie postrzega. 
the duffer runs out not noticing  
 
gdy v zwoʥiejax viʥi zgube 
Gdy w złodziejach widzi zgubę, 
when in thieves (he) sees fate 
 
gdy ix ʃuka f tem jest ʃtuka 
Gdy ich szuka, w tem jest sztuka 
When tchem (he) is looking for in this is an art 
 
jak mu porvać ʥiefʧe lube 
Jak mu porwać dziewczę lube.” 
How from him to kidnap the maid beloved 
 
dalej ze mnɑ̃ bɑ̃ć vzajemnɑ̃ 
Dalej ze mną, bądź wzajemną 



come on with me be reciprocal 
 
ʒuć juʃ poʒuć zwego ʥiada 
Rzuć już, porzuć złego dziada; 
abandon now abandon the evil duffer 
 
ńiex ma zwoto mńiejʃa o to 
Niech ma złoto, mniejsza o to, 
let (him) to have gold nevermind 
 
ale tobɑ̃ ńiex ńie vwada 
Ale tobą niech nie włada. 
but of you may he not Reign 
 
 
vraʦa stary sɑ̃ talary 
Wraca stary, są talary: 
is coming back the old man here are thalers 
 
leʧ ʥiefʧyna ax ʥiefʧyna 
Lecz dziewczyna? Ach! Dziewczyna! 
but the girl ah the girl 
 
ńiex śe smući s psami kwući 
Niech się smuci, z psami kłóci, 
may he’s distressed with dogs argue 
 
cuʃ nam ʃkoʥi ńiex pʃeklina 
Cóż nam szkodzi? niech przeklina!  
What to us a harm let him curse 


