
Entuzjasta – An Enthusiast 

 

moʒem ja ʥivak moʒem ja ʥiecie moʒe śie wuʣe mojimi snami 

Możem ja dziwak, możem ja dziecię, może się łudzę moimi snami, 

 

moʒe ńie umjem żyć na tym śfjećie leʧ wy mnie fʃysʦy ńie rozumjećie 

może nie umiem żyć na tym świecie, lecz wy mnie wszyscy nie rozumiecie, 

 

a ja z dnia na ʥień ʒyć muʃe z vami 

a ja z dnia na dzień żyć muszę z wami. 

 

moʒe vas śmjeʃy ʒe śie ńie fstyʥe vzdyxać za ovã pʃeʃwośćią starą 

Może was śmieszy, że się nie wstydzę wzdychać za owa przeszłością starą, 

 

dla vas bajeʧnã ʒe z ńiej ńie ʃyʣe 

dla was bajeczną, że z niej nie szydzę  

 

i że na javje swyʃe i viʣe duxy i vidma mary za marã 

i że na jawie słyszę i widzę duchy i widma mary za marą. 

 

moʒe vas śmjeʃy ʒe v moim oku jeʃʧe wes ʃʧeryx kilka zostawo 

Może was śmieszy, że w moim oku jeszcze łez szczerych kilka zostało 

 

i kilka u ʧuć z mwotʃego roku 

i kilka uczuć z młodszego roku, 

 

ʒe v wzax f u ʧućiax ʃukam uroku ʒe mi dla śfjata ńiʦ ńie zostawo 

że w łzach, w uczuciach szukam uroku, że mi dla świata nic nie zostało. 

 

moʒe vas śmjeʃy ʒe jeʃʧe vjeże ve fʃystko vzńiosłe ʃʧere i pjeŋkne  

Może was śmieszy, że jeszcze wierzę we wszystko wzniosłe, szczere i piękne, 



ʒe ide prosto ʒe muvje ʃʧeże ʒe fʃystko pravʥie ńiosãʦ v ofjerze 

że idę prosto, że mówię szczerze, że wszystko prawdzie niosąc w ofierze, 

 

nigdy pʃed fawszem śie ńie uleŋkne 

nigdy przed fałszem się nie ulęknę.  

 

śmjejćie śie sobje ja vam pʃebaʧe 

Śmiejcie się sobie! ja wam przebaczę,  

 

ja śie daleko skryje pʃed vami i ńikt ńie ujʒy kiedy zapwaʧe 

Ja się daleko skryję przed wami i nikt nie ujrzy, kiedy zapłaczę 

 

z mojimi wzami z mojimi snami stokroć mi lejej ńiʒeli z vami 

z moimi łzami, z moimi snami stokroć mi lepiej niżeli z wami. 


