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o gawɑ̃sko vitaj  vitaj 
O gałązko! witaj,  witaj! 
O little twig! welcome, welcome! 
 
ʒyj i v liśʦ’ śiε̃  struj 
Żyj i w liść się strój; 
Live and into a leaf  dress up; 
 
o vyrastaj o roskfitaj 
O wyrastaj, o rozkwitaj, 
O spring up, o bloom, 
 
ty i synεk  muj 
Ty i synek  mój! 
You and a son  of mine! 
 
 
 

ɲiεx buk ot vas  zwε  odvrući 
Niech Bóg od was  złe  odwróci! 
May God from you  the evil put away! 

 
vzɲiεś   śiε pośród  drzεf 
Wznieś się pośród  drzew! 
Ascend  among  the trees! 

 
ɲiεx pʃy tobjε  swovik  nuʦ’i 
Niech przy tobie   słowik  nuci, 
May at  your side a nighingale croom, 

 
pʃy ɲim  matki  śpiεf 
Przy nim  matki  śpiew. 
At his side mothers singing. 
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śfitaj mi  swonεʧko śfitaj 
Świtaj mi  słoneczko, świtaj, 
Dawn for me  the sun, dawn, 
 
pij gawɑ̃sko zdruj 
Pij gałązko zdrój! 
Drink little twig a spring! 
 
O vyrastaj, o roskfitaj 
O wyrastaj, o rozkwitaj, 
O spring up, o bloom, 
 
ty i synεk  muj 
Ty i synek  mój! 
You and a little son of mine! 
 
 
 

ɲiεx mi  rośɲiε  ɲiεx mi  ʒyjε 
Niech mi  rośnie,  niech mi  żyje 
May for me  (he) grows, may for me  (he) lives 

 
piε̃ŋkny jak tfuj kfiat 
Piękny  jak twój kwiat! 
Beautiful as your flower! 

 
ilε  listkuf  ćiε okryjε 
Ile  listków cię okryje, 
How many leafs  you will cover, 

 
ɲiεx ma  tylε  lat 
Niech ma  tyle  lat. 
May (he) has so many years. 
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jasny promjεɲ swoɲʦa xfytaj 
Jasny promieɲ słoɲca  chwytaj 
A fair ray  of the sun catch 
 
i rosɑ̃ śiε  puj 
I rosą się pój! 
And a dew  do drink! 
 
O vyrastaj, o roskfitaj 
O wyrastaj, o rozkwitaj, 
O spring up, o bloom, 
 
ty i synεk  muj 
Ty i synek  mój! 
You and a little son of mine! 


