
Dziadek i babaka – opowiadanie wnuczka 

Grandpa and Grandma – Grandsons storytelling  

 

jeśli ńie zaśńie ʥiaduńio koxany a poswuxa troʃeʧke 

Jeśli nie zaśnie dziadunio kochany, a posłucha troszeczkę, 

if not fell asleep grandpa dear and listen a little bit 

 

to ja povjem takɑ̃ ąliʧnɑ̃ bajeʧke ale prav 

to ja powiem taką śliczną bajeczkę! ale prawdziwą. 

then I will tell such a beautiful fairy tale but genuine 

 

byw sobje ʥiadek kośćiany mjaw juʃ lat sto i tʃyʥieśći 

Był sobie dziadek kościany, miał już lat sto i trzydzieści, 

there was a grandpa osseous had already years hundred and thirty 

 

a vwosy to  biawe ale aʃ ʒuwte źielone 

a włosy to nie białe, ale aż żółte, zielone. 

and hair even not white but so yellow green 

 

jadw on juʃ tylko kaszki i japka pjeʧone 

Jadł on już tylko kaszki i jabłka pieczone 

ate he just only grits and apples baked 

 

i ćioŋgle sobje z babkɑ̃ śieʥieli byvawo 

i ciągle sobie z babką siedzieli; bywało: 

and continuosly (together?) with grandma were sitting it happened 

 

jedno muvi paciorki drugie vnuʧki pjeśći 

jedno mówi paciorki, drugie wnuczki pieści, 

one says prayers the other grandchildren cuddles 

bo mjeli vnuʧkuf pravnuʧkuf ńiemawo 



bo mieli wnuczków, prawnuczków niemało. 

because had they grandchildren grandgrandchildren (numerous?) 

 

ras po mʃy v ńieʥiele a bywo to lato 

Raz po mszy w niedzielę, a było to lato, 

Once after the mass at Sunday and was it Summer 

 

śieʥieli ońi razem na pʃyzbje pʃet xatɑ̃ 

siedzieli oni razem na przyzbie przed chatą 

were sitting they together on a doorstep at a front of a hut 

 

i patʃɑ̃ʦ sobje f oʧy bogu ʥieŋkovali 

i patrząc sobie w oczy, Bogu dziękowali, 

and looking into their eyes to God (they) thanked 

 

ʒe jeʃʧe razem lata doʧekali 

że jeszcze razem lata doczekali. 

that yet together the Summer (they) abide 

 

i prośili dobrego pana boga v ńiebje 

I prosili dobrego Pana Boga w niebie, 

and (they) asked  good Lord God in heaven 

 

aby ix razem povowaw do śiebje 

aby ich razem powołał do siebie. 

so that them together invoke to him 

 

aʃ buk im zeswaw ańiowka ten im leciutko roŋʧkɑ̃ malutkɑ̃ 

Aż Bóg im zesłał aniołka, ten im leciutko rączką malutką 

so God send tchem a little angel who tchem lightly (with a) hand little 

na sen do ńjeba pozamykaw oʧy i razem zasneli 



na sen do nieba pozamykał oczy, i razem zasnęli, 

to the sleep in the heaven closed their eyes and together (they) fell asleep 

 

razem ulecieli pʃeʒyfʃy lat sto i tʃyʥieśći 

razem ulecieli, przeżywszy lat sto i trzydzieści. 

together flew away living years hundred and thirty 

 

ot tak muj drogi ʥiaduńio kiedy buk komu cut sfuj zjawić raʧy 

Ot tak, mój drogi dziadunio, kiedy Bóg komu cud swój zjawić raczy. 

just like that my dear grandpa when God to somebody a miracle his to show bestow 

 

a co ja umjem jeʃʧe zaras ʥiaduńio zobaʧy 

A co ja umiem jeszcze! Zaraz dziadunio zobaczy. 

and what I can more soon grandpa will see 

 

davno juʃ barʣo davno ńim mjε ̃do mamy w krobeʧʦe 

Dawno już, bardzo dawno, nim mię do mamy w krobeczce 

long ago very long ago before me to the mother in a basket 

 

pʃyńioswa jakaś staruʃka ʒyw jeden krul sobje 

przyniosła jakaś staruszka, żył jeden król sobie: 

has brought an old lady has lived one king 

 

krul ʧy swyʃyʃ ʥiaduńiu leʧ cuʃ ja mu zrobje 

Król… czy słyszysz, dziaduniu?... Lecz cóż ja mu zrobię! 

king whether do you hear grandpa but well with him I am going to do 

  

śpi xoć doktor zakazaw i śpi pʃy takiej bajeʧʦe 

Śpi, choć doktor zakazał! I śpi przy takiej bajeczce… 

sleeps although doctor forbade and sleeps at such a story 


