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Jestem za wysoko 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Jak na linie  
o-ho-ho  
W twoich rękach  
Jestem za wysoko  
 
I mogę spaść...  
 
Jestem sobie  
o-ho-ho  
W twojej głowie  
Jestem za wysoko  
 
I mogę spaść...  
 
Prawie niebo  
o-ho-ho  
W twoich oczach  
Jestem za wysoko  
 
I mogę spaść... 



 

 

Oszuści 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Oszuści boso biegają po placu  
W moim mieście znowu spokój  
Jeszcze raz lato inaczej  
Skrzydła rozkłada swoje  
Ja - ja ruszam do pracy  
 
Malarze nisko cenią swoje obrazy  
Niektórzy zaczęli nawet rzeźbić  
Zabrakło drewna na wyrób ołtarzy  
Tak jak miejsc sennych  
W izbach - w izbach obłąkanych  
 
Moi przeciwnicy gorączkowo pracują  
Czas im przecieka przez rzadkie palce  
Moja intuicja nade mną czuwa  
Wbijam kolejne igły w lalki  
I świat - i świat się rozmywa  
Świat się rozpływa 



 

 

Liverpool 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Może kiedyś spotkasz sam  
Głupca na wzgórzu  
Będzie jeden z życia dzień  
W deszczu podróży  
 
Ósmy dzień tygodnia nam spadł  
Truskawkowym snem śpi świat  
 
Zawsze biegnie za mną cień  
To Lucy w diamentach  
Jutro wciąż nieznane jest  
Więc weź mnie za rękę  
 
Wróćcie razem wołał świat  
Niech już może będzie tak  
 
Choć nigdy nie byłem tam  
To czuję to jeszcze dziś  
I wszystko widziałem sam  
Więc może musiałem być 



 

 

Inni 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Mają myśli klucz  
Dla naiwnych  
Posplatanych słów i głów  
Sobie winnych  
Mącą dni - grają w głowach  
 
Mają mało rąk  
By nas zmienić  
Myślą dużo mogą mniej  
Z dnia na dzień  
Słodkim snem śpią niewinni  
 
Bez nich świat  
byłby inny  
 
Liczą gwiazdy w dzień  
Głowy w chmurach  
Zagubili gdzies swój cień  
W pawich piórach  
Znajdą w nas smak cytryny  
 
Bez nich świat  
byłby inny  
 
W tobie słodycz jest  
W nich naiwność  
Każdy z nas ma w sobie tę  
Głupca część  
Słodkim snem śpią niewinni  
 
Bez nich świat  
Byłby inny 



 

 

Jeszcze jeden dzień 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Te dni jasne  
Na świat zlatują jak deszcz  
Na twarz spadnie  
Ten liść kolorów stu  
Jeszcze jeden  
To ten obraz  
Co świat maluje go wciąż  
I gra w głowie  
Ten dźwięk zostanie nam  
Jeszcze jeden dzień...  
 
To ta magia  
Stu barw powstała gdzieś w nas  
Nie bez sensu  
Z tych słów zrozumie mnie  
Jeszcze jeden  
Ten co milczy  
By mógł odnaleźć swój głos  
I wziąć oddech  
Wprowadzić w ciało wiatr  
Jeszcze jeden dzień...  
 
Jeszcze jeden dzień... 
 



 

 

Bliskość 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Wiosna ma  
Kolor twych oczu  
Obraz dnia i cud  
Po długim śnie  
Zobaczę ciebie  
W głębi mych marzeń  
Zobaczę ciebie  
Całkiem naprawdę  
 
Czeka nas  
Długa wyprawa  
Na brzeg dnia bez tchu  
Po długim śnie  
Zobaczysz mnie  
W głębi swych marzeń  
Zobaczysz mnie  
Całkiem naprawdę  
Zobaczysz mnie 



 

 

Kiedy rozum śpi 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Są prawdy jasne  
Nie byle jakie  
Ja je znam  
Są daleko od świata  
 
Są uniesienia  
Nienadzwyczajne  
Ja je znam  
Ulatują po latach  
 
Kiedy rozum śpi  
Ja go pragnę obudzić  
 
Mam kilka marzeń  
Chore obrazy  
Ja je znam  
Miałem to kilka razy  
 
Mam suche dłonie  
Chyba gorączkę  
To nie tak  
Przecież byłem bez skazy  
 
Kiedy rozum śpi  
Ja go pragnę obudzić 



 

 

Bez wyjścia? 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
Znów panie - ktoś  
Opacznie chcesz zrozumieć mnie  
Budzi się znów - jeszcze raz - ospały dzień  
Ciebie nie cieszy życie i masz wieczny żal  
O to że ja patrzę w dal  
Cieszy mnie świat  
 
Zawsze gdy nie było wyjścia  
Słońce dopadło nas  
Zawsze niby blisko końca  
Miłość znalazła nas  
 
Ty stoisz i nie mówisz nic  
Zamykasz się  
Usychasz jak jakiś kwiat  
Chowasz się w cień  
A starczy raz otworzyć się  
I to nie żart  
Nadzieja jest w tobie też  
Nie tylko w nas  
 
Zawsze gdy nie było wyjścia  
Słońce dopadło nas  
Zawsze niby blisko końca  
Miłość znalazła nas  
 
Ja niosę wiatr, ja niosę sens  
Może nie raj  
Ale już wiem - łatwiej żyć z wiarą niż bez  
Nie ważne w co, nie ważne gdzie  
Lecz ważne jak  
Gdy mocno chcesz wypluj proch  
i połknij nas  
 
Zawsze gdy nie było wyjścia  
Słońce dopadło nas  
Zawsze niby blisko końca  
Miłość znalazła nas 
 



 

 

Połykacz '67 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
A ona  
Połyka olbrzymi kwiat  
Rękoma  
Wywraca na lewo świat  
Sto szans  
By znaleźć idiotów szlak  
Ty sam  
Odczuwasz ciągły ich brak  
Połykaj kwiat  
Odwracaj świat  
I patrz w motyla zmienia się  
I ty ją znasz, to jedna z łez  
 
Odjeżdża  
Z trzeciego peronu zła  
Bez ciebie  
Chce sama dotykać dna  
Spóźnione  
Marzenia zamieniasz w proch  
Zostawiasz  
By same runęły w proch  
Połykaj kwiat  
Odwracaj świat  
I patrz - w jaszczurkę zmienia się  
I ty ją znasz to strach twój jest 



 

 

Zostawić ślad 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
Układamy puzzle  
By zostawić ślad  
Rozkładamy ręce  
Goniąc tam do gwiazd  
Znacząc świat  
Zostawiając ślad  
 
Może mamy tyle  
Ile ziaren piach  
I nic nie pojmuje  
Ile jeszcze w nas  
Znacząc świat  
Zostawiając ślad  
 
Pełen snów obłok  
Świat obraca się wkoło  
Umieramy gdzieś obok  
Odstawieni przez bogów  
 
Dziwne dzikie maski  
I demony zła  
Wszystko to się zbiega  
By wyznaczyć czas  
Znacząc świat  
Zostawiając ślad  
 
Pełen snów obłok  
Świat obraca się wkoło  
Umieramy gdzieś obok  
Odstawieni przez bogów  
 
Może uciekamy  
Może gonią nas  
Ile pozostanie  
Z tej wędrówki nam  
Znacząc świat  
Zostawiając ślad  
 
Pełen snów obłok  
Świat obraca się wkoło  
Umieramy gdzieś obok  
Odstawieni przez bogów 



 

 

Miłość 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Różowa łza  
Ostatnia  
Na policzku ślad zostawia  
To - tylko raz  
Patrz tutaj jest  
Horyzont  
Tak blisko nas podpłynął  
On - kocha nas  
 
Niech spokojnie śpi świat  
Powiedz "kocham" i przyjdź  
Jeszcze raz  
 
Czarowny las  
To zmysły  
I wszystkie do nas przyszły  
To - dobry dom  
Powiedział ktoś  
Tak cicho  
"Tu zawsze będzie miłość  
On - kocha ją"  
 
Niech spokojnie śpi świat  
Powiedz "kocham" i przyjdź  
Jeszcze raz 



 

 

Właśnie tak jest 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Ogień - to mija  
Kwiaty - to mija  
Sława - to mija  
Pieniądze - to mija  
Właśnie tak jest  
 
Wojna - to mija  
Życie - to mija  
Czas - to mija  
Miłość - zostaje  
Właśnie tak jest  
 
Rozpacz - to mija  
Obłęd - to mija  
Spokój - to mija  
Miłość - zostaje  
Właśnie tak jest 



 

 

Shiz 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Ja - nie ja?!  
Noc - nie ja?!  
 
Kontrolka w mózgu  
Świeci cały czas  
Opary świadomości  
Jeszcze w nas  
 
Ja - nie ja?!  
Sen - nie ja?!  
 
Kontrolka w mózgu  
Świeci cały czas  
Opary świadomości  
Jeszcze w nas  
 
Ja - nie ja?!  
Tak - nie ja?!  
 
Kontrolka w mózgu  
Świeci cały czas  
Opary świadomości  
Jeszcze w nas 



 

 

Uspokojenie 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Odkryj wieczny blask  
Zostań ze mną  
Iskry znajdą nas  
I ogrzeją  
W blasku twoich oczu  
Świat zobaczyć chcę  
 
Odkryj drugi brzeg  
W mojej duszy  
Światło znajdzie nas  
Nie opuści  
Wtedy każde morze  
Małe wydaje się  
 
Nie opadaj z sił  
Popatrz na mnie  
Dobre duchy nam  
Drogę wskażą  
I czas może  
W innym życiu połączy nas 



 

 

W twoich rękach 
(sł.: M.Ciurapiński)  
 
 
Kiedy coś w człowieku się łamie  
Kiedy ma zły czas  
Dookoła brak takich miejsc  
Żeby uciec tam  
Byle miłość niosła nas  
Ona niech prowadzi  
 
Kiedy idąc ulicą patrzysz prosto w dół  
To świat  
Co otacza cię wszędzie jest pusty  
Pozbawiony barw  
Byle miłość niosła nas  
Ona niech prowadzi  
 
Tyle się stało  
Ile jest w nas  
Już czas  
 
W twoich rękach  
Wszystko to - Yeah!  
 
Czasem los może dać ci po prostu  
Wszystko to co chcesz  
Czasem wszystko zabierze tak nagle  
W jednej chwili złej  
Byle miłość niosła nas  
Ona niech prowadzi 
 



 

 

Małe grzechy 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
Małe grzechy - mówisz - nie są złe  
Jak oszustwa w kartach bawią cię  
Obok też szepce ktoś  
Możesz zmienić swój los  
Trochę kłam albo nie  
Rób jak chcesz  
 
Małe grzechy nie pozwolą spać  
Lepkie ręce ciągle chcą coś brać  
Nazwij to tak jak chcesz  
Lubisz pieniądz ja wiem  
Trochę kłam albo nie  
Rób jak chcesz  
 
Dla swojej dobrej reputacji ty lepiej połóż się już spać 
 
Małe grzechy mają tysiąc lat  
Może więcej - mówisz - taki żart  
Wszystko to - to nie ty  
Chyba łżesz znowu mi  
Trochę kłam albo nie  
Rób jak chcesz  
 
Dla swojej dobrej reputacji ty lepiej połóż się już spać 
 
W małych grzechach rozum leży już  
Drobne sprawy kiedyś schowa kurz  
Znajdą cię powiesz że  
To nie ty - chyba wiem  
Trochę kłam albo nie  
Rób jak chcesz  
 
Dla swojej dobrej reputacji ty lepiej połóż się już spać 
 
Małe grzechy może bawią... 
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