
Nie dla psa
kiełbasa

i wilk syty
i  owca
cała

trafić się jak
ślepej kurze

ziarno

drżeć koty

Przyszła koza do
woza

Nie wywołuj wilka
z lasu

sausage is not for a dog wolf's full and sheep's safe 

a goat came to the cart happen as a seed to a blind hen

tear cats Don't call a wolf out of the woods



Kupić kota w
worku

W nocy
wszytskie
koty są
czarne

jak u Pana Boga za
piecem

burza w
szklance wody

cicho jak mysz pod
miotłą

musztarda po
obiedzie

mustard after dinner 

buy a cat in the sack All cats are black at night

like behind the God's stove astorm in the glass of water

quite as a mouse under a sweeping
brush



Baba z wozu,
koniom lżej

Tonący
brzytwy się
chwyta

a nóż widelec
Uderz w stół, a

nożyce się
odezwą

Nie taki diabeł
straszny jak go

malują

Nie chwal dnia
przed zachodem

słońca
Don't praise the day before

the sunset 

Woman's off the cart, the
horses go easier 

He who drowns will grab a
razor

if knive fork Hit the table and the
scissors will sound

The devils' not as frightful
as they paint him 



Gapić się jak
ciele w

malowane wrota

Gdzie kucharek
sześć tam nie ma
co jeść

jak grochem o
ścianę

Szukać wiatru w
polu

Gdzie dwóch się
bije tam trzeci

korzysta

Jedna jaskółka nie
czyni wiosny

Stare like a calf into painted gates
Where there's six cooks,

there's no food

Search the wind in the field 

Where two are fighting
the third gains

A single swallow does not
make the spring

like throwing pea against the wall



Każdy kij ma
dwa końce

Gdzie diabeł nie
może,
tam babę pośle

Kłamstwo ma
krótkie nogi

Przyganiał
kocioł

garnkowi

upiec dwie
pieczenie na

jednym ogniu 

Głową muru nie
przebijesz

Each stick has two ends 

make two roasts with one fire

Where  the devil can't he will
send a woman

Lie has short legs The cauldron was telling the pot off

Can't break the wall with
your head


