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Jasnowidz 
(sł.: M. Ciurapiński)  
   
A kiedy płatki powiek skryją oczy 
Nie zawsze Mleczna Droga da ci spokój 
Na twarzy już nosisz  
Lunarny uśmiech gwiazd 
W ciemności w niewiedzy 
W jaskiniach mieszka czas 
  
Tak staram się zobaczyć jak to będzie 
By dzień następny nie był grą w ruletkę 
A w myślach śpią nazwy 
Miejsc które zbliżą nas 
W ciemności w niewiedzy 
W jaskiniach mieszka czas 
  
   A moje sny przyszłych dni 
   Znów prawdą się okażą 
   Odległe a bliskie nam 
   To co się może zdarzyć 
  
I ze spokojem możesz teraz zasnąć 
Gdy jutro pozbawione jest hazardu 
Gdy zaśniesz  
Do przodu pobiegnę szybko tam 
W ciemności w niewiedzy 
W jaskiniach mieszka czas 
  
   A moje sny przyszłych dni 
   Znów prawdą się okażą 
   Odległe a bliskie nam 
   To co się może zdarzyć. 
 



 

 

Marzenie C-dur 
(sł.: M. Ciurapiński)  
   
To chwila 
Marzenie  
Tak lekkie 
I proste 
  
Niech szczęście mieszka w nas 
To my zdobywcy wielu planet 
  
Na ustach  
Dwie krople 
To cały 
Ocean 
  
Niech szczęście mieszka w nas 
To my zdobywcy wielu planet 
  
To iskry 
I ciepło 
To bliskość 
Marzenie 
  
Niech szczęście mieszka w nas 
To my zdobywcy wielu planet. 
 



 

 

28 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Świnia – jak można trochę więcej mieć 
Głupi – też kiedyś miał kolegów 
Teraz do góry z ziemi pada deszcz 
Szczerość to tylko taki szczegół 
  
Czasem też mi smutno jest 
Czasem mi głupio 
Lecz to samo przejdzie wiem 
Taki wiek nie staram się 
Szukać przyjaciół 
Lepiej siebie znaleźć jest 
  
Cicho czasami w myślach śmieję się 
Łatwo jest znaleźć sobie wrogów 
Czujesz palące oczy płytki sen 
Teraz sam sobie możesz wierzyć 
  
Czasem też mi smutno jest... 
  
Wiarę przyniosła Moja Miłość 
Ducha – ten w Liverpoolu deszcz 
Drogę ja będę z Nią wytyczał 
Razem – to wielka sprawa wielki cel 
  
Czasem też Jej smutno jest 
Czasem Jej głupio 
Lecz to samo przejdzie wiem 
Taki wiek nie stara się 
Szukać przyjaciół 
Lepiej siebie znaleźć jest. 



 

 

Cudowny sposób 
(sł.: M.Ciurapiński)  
 
   
Gdyby chmury miały inny kształt 
To słońca dwa by były jak ty i ja 
Gdyby miłość świat zalała 
To wszystko by już odtąd inaczej biegło 
  
W sobie cudownie znany sposób... 
  
  
Gdyby twoje słowa miały sens 
To droga którą idziesz byłaby łatwa 
Gdyby ktoś jak ja próbował 
To wszystko by już odtąd inaczej biegło 
  
W sobie cudownie znany sposób... 
 



 

 

Kochankowie 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
 
Zobacz jak 
Kochanków okna skrywa mgła 
Teraz świat 
Ma inny wymiar dla nich 
  
Są zagubieni w chorych myślach 
I obsypani są nadzieją 
Stopieni swoich ust czerwienią 
Jak niezrywalne kwiaty płonących traw 
  
Teraz w nas 
Tu są uczucia tam jest żal 
Obok dnia 
Trwa noc kochanków ciągła 
  
Są zagubieni w chorych myślach ... 
  
Są blisko 
Są prawie w nas 
Ozdobą są raju i bram 
Nieba bram 
  
Są zagubieni w chorych myślach ... 
  
Cały świat 
To może ty a ty to ja 
Może my 
To kochankowie pierwsi 
  
Są zagubieni w chorych myślach ... 



 

 

Długa noc 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
My a obok świat 
Czasami brak jest więzi z nim 
Gdy mija nas 
Tak jakby nic nie działo się 
Miłości było coraz mniej 
Jak to jest... 
  
 Czasami jedna długa noc 
 Wieki trwa 
 Czasami jeden mały gest 
 Cofa czas 
  
Patrz już cały świat 
Szeleści jak banknoty 
Które niesie wiatr 
I cały czas w drodze do dna 
A zakłamanie budzi żal 
Jeszcze raz 
  
 Czasami jedna długa noc 
 Wieki trwa 
 Czasami jeden mały gest 
 Cofa czas 
  
 Czasami jeden długi dzień 
 Wieki trwa 
 Czasami jeden mały gest 
 Cofa czas. 
 



 

 

Też zobaczysz to 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Twe życie być może 
Bez podtekstu tak spokojne 
Czasami też w tobie 
Kwitnie miłość potem wojna 
  
Też zobaczysz to... 
  
  
Tak czekasz jak zawsze 
Na nieznane na poznanie 
I chaos odrzucasz 
Wmawiasz sobie to co rano 
  
Też zobaczysz to... 
  
  
Normalna to sprawa 
Tutaj leżą twoje wady 
Znów głowę odwracasz 
Taki jesteś bardzo twardy 
  
Też zobaczysz to... 

 

 



 

 

Porcja cukru 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Gdy deszcz raz po raz 
Zamoczy twoje włosy 
To pomyśl sobie - to jest to 
Oddychaj i czuj 
Nie może cię zaskoczyć 
Nic banalnego nawet złość 
  
Zobacz jak życie gra 
Tak jak film – temat dnia 
Jego treść niesie wiatr 
  
Gdy w głowie masz znów 
Kompletną karuzelę 
To usiądź i przeczekaj to 
To chwila i już 
Przecież się nic nie dzieje 
I niepotrzebna twoja złość 
  
Zobacz jak życie gra... 
  
I możesz teraz fotel gryźć 
I możesz kopać – teraz krzycz 
Gdy masz ochotę rozbij bank 
I możesz z wanny łyżką pić 
Od końca możesz śnić swe sny 
Swobody sobie trochę daj 
  
Gdy skończy się film 
I gdy zapalą światła 
Wtedy ostatni wyjdzie widz 
Więc nie płacz i stój 
Bo nie ma co rozpaczać 
Bilet na drugi seans kup 
  
Zobacz jak życie gra... 



 

 

Może kiedyś 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Nieposkromione myśli 
Wybiegają w dal 
Gonisz je 
To co dziś nie ma sensu 
Jutro może mieć 
Staraj się 
  
   Może kiedyś sam spełnisz sny 
   Rozejrzyj tylko się wokół 
   Uwierzyć ważne jest aby żyć 
   Nim zacznie znaczyć coś spokój 
  
  
Dojrzałych stos owoców 
Niesie los do stóp 
Nie depcz ich 
To co ci nic nie mówi 
Może znaczyć coś 
Może być 
  
   Może kiedyś sam spełnisz sny 
   Rozejrzyj tylko się wokół 
   Uwierzyć ważne jest aby żyć 
   Nim zacznie znaczyć coś spokój. 
 



 

 

Zawołaj mnie 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Nie zostawaj w mieście tym 
Gdzie nie można iść pod wiatr 
Ukryj się w porannej mgle 
I opanuj w końcu lęk 
  
Zawołaj mnie... 
Zawołaj mnie... 
Zawołaj mnie... 
  
  
Nie zostawaj tutaj  
Gdzie radość zakazana jest 
Złap ostatni pociąg 
By znaleźć wolność 
Zamknąć drzwi 
  
Zawołaj mnie... 
Zawołaj mnie... 
Zawołaj mnie... 
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