
W. Żeleński, Niepewność 

poezja: A. Mickiewicz 

 

 

gdy ćie ńie viʣe      ńie vzdyxam  ńie  pwaʧe 
Gdy   cię  nie  widzę,   nie  wzdycham,  nie   płaczę, 
when you can’t see I      I don’t sigh   I don’t cry 

 

ńie  traʦe  zmyswuf kiedy ie obaʧe 

Nie   tracę  zmysłów,  kiedy  cię  obaczę; 
I do not lose senses when  you I will see 

 

jednagʒe gdy  ćie dwugo ńie  oglondam 

Jednakże  gdy   cię  długo  nie   oglądam, 
but  when  you long  I can’t see 

 

ʧegoś mi brakńie  kogoś viʥieć ʒondam 

Czegoś  mi  braknie,   kogoś  widzieć  żądam 
something I am missing somebody to see I desire 

 

i tɛs̃ńiãʦ sobie  zadaje pytańie 

I  tęskniąc  sobie  zadaję  pytanie: 
and longing myself I ask  the question 

 

ʧy   to  jest pʃyjaźń  ʧy to jest koxańie 

Czy   to  jest  przyjaźń?  czy  to  jest  kochanie? 
either this is friendship or this is love 



gdy   z  oʧu zńikńieʃ  ńie mogę ńi razu 

Gdy    z   oczu  znikniesz,  nie mogę  ni  razu 
when   out of eyes you disappear I can’t not once 

 

v myśli tfojego odnović obrazu 

W  myśli  twojego  odnowić  obrazu; 
in thoughts your  to restore the picture 

 

jednagʒe ńieras ʧuje  mimo xeńći 

Jednakże  nieraz  czuję  mimo  chęci, 
but  sometimes I feel  despitre the will 

 

ʒe on jest zafʧe  blisko mej pomieńći 

Że  on  jest  zawsze  blisko  mej  pamięci. 
that he is always close  my memory 

 

i znovu sobie  zadaje pytańie 

I  znowu  sobie  zadaję  pytanie: 
and again  myself I ask  the question 

 

ʧy   to  jest pʃyjaźń  ʧy to jest koxańie 

Czy   to  jest  przyjaźń?  czy  to  jest  kochanie? 
either this is friendship or this is love 

 

ćierpiawem ńieras  ńie  myślawem  fʦale 

Cierpiałem  nieraz,   nie   myślałem   wcale, 
I suffered  sometimes  I didn’t think   at all 



abym pʃet  toba ʃedw  vylevać ʒale 

Abym  przed  tobą  szedł  wylewać  żale; 
to  in front of  you going to pour my sorrows 

 

idonʦ bes  ʦelu  ńie pilnujãʦ drogi 

Idąc   bez   celu,  nie  pilnując  drogi, 
going without aim not watching the  road 

 

sam  ńie     pojmuje  jak f tfe zajde  progi 

Sam   nie      pojmuję,  jak  w  twe  zajdę  progi; 
myself I don’t  understand how at your I come threshold 

 

i fxoʣonʦ sobie  zadaje pytańie 

I  wchodząc  sobie  zadaję  pytanie: 
and entering myself I ask  the question 

 

ʦo  tu mjɛ ̃ vjodwo  pʃyjaźń ʧy koxańie 

Co  tu  mię  wiodło?   przyjaźń  czy  kochanie? 
what here me was leading  friendship or  love 

 

dla tfego  zdrovja ʒyćia  bym   ńie skompiw 

Dla  twego  zdrowia  życia  bym    nie skąpił, 
for your  health life  I wouldn’t  skimp 

 

po tfã spokojność do piekiew bym  sstãpiw 

Po  twą  spokojność  do  piekieł  bym   zstąpił; 
for your calmness  to the hell I would descend 



xoć      śmiawej ʒãʣy ńie  ma f serʦu mojem 

Choć     śmiałej  żądzy  nie   ma  w  sercu  mojem, 
even if   bold   desire doesn’t exist in heart  mine 

 

bym  byw dla ćiebie zdroviem  i pokojem  

Bym  był  dla ciebie  zdrowiem  i  pokojem. 
I would be for you  the health  and peace 

 

i znovu sobie  poftaʒam  pytańie 

I  znowu  sobie  powtarzam  pytanie: 
and again  myself I repeat  the question 

 

ʧy   to  jest pʃyjaźń  ʧy to jest koxańie 

Czy   to  jest  przyjaźń?  czy  to  jest  kochanie? 
either this is friendship or this is love 

 

kiedy powoʒyʃ  reŋke na me dwońie 

Kiedy  położysz   rękę   na  me  dłonie, 
when  you will put hand  at my palms 

 

luba  mjɛ ̃ jakaś  spokojność ovjońie 

Luba  mię  jakaś  spokojność  owionie, 
darling me somehow serenity  will blow  

 

zda  śie ʒe lek.kim  snem  zakońʧe ʒyćie 

Zda się,  że  lekkim   snem  zakończę  życie; 
it seems that with a light dream I will end the life 



leʧ   mńie pʃebuʣa    ʒyfʃe  serʦa   bićie 

Lecz   mnie  przebudza   żywsze   serca   bicie, 
but   me  will awake    more vivid of the heart beating 

 

kture  mi gwośno zadaje pytańie 

Które  mi  głośno  zadaje  pytanie: 
that  me at laud is asking question 

 

ʧy   to  jest pʃyjaźń  ʧy to jest koxańie 

Czy   to  jest  przyjaźń?  czy  to  jest  kochanie? 
either this is friendship or this is love 

 

kiedym dla ćiebie te pioseŋke skwadaw 

Kiedym  dla  ciebie  tę  piosenkę  składał, 
when  I for you  this song  was composing 

 

vieʃty dux  memi ustami ńie  vwadaw 

Wieszczy  duch  memi  ustami  nie   władał; 
prophetic spirit  my  lips  didn’t reign  

 

pewen źʥivieńia  sam  śie ńie  postʃegwem 

Pełen  zdziwienia,  sam   się  nie   postrzegłem, 
full of surprise  myself I  didn’t notice 

 

skont     vźiowem  myśli jak na rymy    vbjegwem 

Skąd       wziąłem   myśli,  jak  na  rymy    wbiegłem; 
from where  I took   thoughts like on the rhymes   I run 



i zapisawem  na końʦu pytańie 

I  zapisałem   na  końcu  pytanie: 
and I wrote down at the end the question 

 

ʦo mjɛ ̃ natxnewo  pʃyjaźń ʧy koxańie 

Co  mię  natchnęło?  przyjaźń  czy  kochanie? 

what me has inspired friendship or love  

 

 

 

 

 

 

 
 


