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Fenomen 
(sł.: M. Ciurapiński)  
   
 
Dziwna sprawa 
Ten sam pokój w którym śpi 
Leży nagi 
Leży zły 
  
Może pozwolić mu kochać 
Może pozbawić go złudzeń złych 
Może ustawić go w życiu 
Może odebrać mu gorzkie dni 
  
Dziwna sprawa 
Złym spojrzeniem zjada świat 
Histeryczny 
Władca małp 
  
Może pozwolić mu kochać 
Może pozbawić go złudzeń złych 
Może ustawić go w życiu 
Może odebrać mu gorzkie dni. 



 

 

W dzień gorącego lata 
(sł.: M. Ciurapiński) 
 
 
Powietrze lekko drgało tak 
Nie wiem jak wpadłem na twój ślad 
I wtedy to poznałem cię 
Wiedziałem że przygarniesz mnie 
/ W dzień gorącego lata / 
 
Był festyn spadających gwiazd 
Był zatrzymany dziwnie czas 
I ogień był i pierwsze łzy 
Istniałaś dla mnie tylko ty 
/ W dzień gorącego lata / 
 
Powietrze pachnie 
Takim samym nonsensem 
Jak wtedy kiedy 
Poznałem ciebie 
 
Znalazłem płomień wokół nas 
Znalazłem nas na szlaku gwiazd 
Może to ty mi dałaś znak 
A może dałem ci to ja 
/ W dzień gorącego lata / 
 
Powietrze pachnie 
Takim samym nonsensem 
Jak wtedy kiedy 
Poznałem ciebie 
 
Powietrze lekko drgało tak... 

 



 

 

OCSID 
(sł.: M. Ciurapiński)  
   
 
Mamy jeszcze czas 
By smakować dziś 
Krem lodowy naszych dni 
Parawanem serc 
Zakrywamy świat 
W tęczy znów pławimy się 
  
Ciągle jeszcze w nas 
Tyle wiary jest 
Myśli naszych moc 
Ile to już lat 
Czasu naszych słów 
Jak słonecznych dni 
  
Mamy dokąd biec 
Byle tylko świat 
Zechciał znów wysłuchać nas 
Zabieramy w rejs 
Wszystkich którzy chcą 
Wyrwać się z szarości dnia 
  
Ciągle jeszcze w nas 
Tyle wiary jest 
Myśli naszych moc 
Ile to już lat 
Czasu naszych słów 
Jak słonecznych dni. 

 

 



 

 

Jak to jest 
(sł.: M. Ciurapiński)  
   
 
Jak to jest 
Kiedy ktoś nie chce odejść 
Jak to jest 
Kiedy nikt nie przychodzi 
Jak to jest 
Gdy nikogo wokoło 
Jak to jest 
Kiedy wszystkich miliony 
  
Jak naprawdę jest 
Być tu jeszcze raz 
To bez końca trwa 
Może ma być tak 
  
Pusta noc 
Pełen dzień – ktoś się rodzi 
Pusty dzień 
Pełna noc – ktoś odchodzi 
I nie raz 
Ja i ty się spotkamy 
Przyjdzie czas 
Aby znów się narodzić 
  
 Jak naprawdę jest 
Być tu jeszcze raz 
To bez końca trwa 
Może ma być tak 
 



 

 

A ty tylko... 
(sł.: M. Ciurapiński)  
   
 
A ty tylko tak się starasz 
By trafić do mnie – to nie tak 
Może czekasz w złych zamiarach 
Lepiej z tej drogi zawróć sam 
Bo nie wiesz co  
Tu we mnie jest 
Nie chcę tłumaczyć  
Zrozum mnie 
Pomyśl choć raz 
I zatop się 
W tym co w piosence 
Mojej jest 
  
A ty tylko tak się starasz 
By rozgryźć mnie a to nie tak 
Chcesz bym się tłumaczył zaraz 
To moja sprawa i mój świat 
Piszę bo chcę 
Powiedzieć ci 
Jak można kochać 
I jak żyć 
Czasem to myśl – psychodelik 
Łykasz piosenkę 
Wchodzisz w drzwi. 
 



 

 

Dzień w którym przyszła miłość 
(sł.: M. Ciurapiński)  
   
 
Ten płomień ma 
Nam świecić tu 
Z szarości słów 
Ma wyrwać znów 
Całkiem zaplątani 
Całkiem zagubieni 
Znajdą się 
Tak jak my 
  
Pamiętaj tamten dzień 
Gdy skrzydła ktoś nam dał 
Gdy spadła miłość nam 
Tu na ten świat 
  
Ta chwila ma 
Być wiecznie już 
To co ci dam 
To zmysłów klucz 
Dzisiaj rozpaleni 
Całkiem zagubieni 
Znajdą się 
Tak jak my 
  
Pamiętaj tamten dzień 
Gdy skrzydła ktoś nam dał 
Gdy spadła miłość nam 
Tu na ten świat. 
 



 

 

Iluminacja 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
   
Na brzegu świata 
Na skraju marzeń 
Jest czas by tam być znów 
Raz jeszcze słowa 
Zagoją rany by nam by tam 
Odnaleźć sens 
  
Tak będziemy świecić gdy 
Zgaśnie wasz świat 
Tak będziemy świecić gdy 
Zgubisz swój ślad 
  
Na małych kartkach 
Wypiszę miłość 
By słać  ją tam gdzieś w świat 
Potem usiądę 
Jakby nie było 
Już nic prócz dnia Wielkiego Dnia 
  
Tak będziemy świecić gdy 
Zgaśnie wasz świat 
Tak będziemy świecić gdy 
Zgubisz swój ślad 
Ty będziesz tu świecić gdy 
Zabraknie nas 
Ty będziesz tu świecić gdy 
Ktoś zgubi ślad. 
 



 

 

W jego stroju 
(sł.: M. Ciurapiński)  
   
On trochę świata czuje 
I do potęgi zmierza 
Czasami się opluje 
Czasami się rozbiera 
  
Ma podrapaną szyję 
Że niby wszyscy wkoło 
Skakali mu do gardła 
Chociaż był tak wysoko 
  
A przecież uczył się jak być innym 
I nie dać sobie odebrać siły 
  
Gdy nikt nie widzi tańczy 
Chociaż to bardzo dziwne 
Porusza się jak kula 
Uderza w kręgle zimne 
  
A przecież uczył się jak być innym 
I nie dać sobie odebrać siły 
  
Sprzedaje ktoś uśmiechy 
Na tacy serce daje 
Nie mówi gdy się zmęczy 
Więc czemu się poddaje 
  
A przecież uczył się jak być innym 
I nie dać sobie odebrać siły. 
 



 

 

Zapach ognia 
(sł.: M. Ciurapiński)  
   
 
Gdy noc dosięga nieba 
Jest jak wyzwanie 
Bezsenność jest zbawieniem 
I znów powstaje 
  
Nim dzień zabije gwiazdy 
I zmysły zmąci 
Wybucham nagle ogniem 
Co nie ma końca 
  
Kiedy niebo spada 
Tańczę wśród obłoków tam 
Opętania chwile 
I szaleństwa blask 
  
Nie gaśnie dziki płomień 
Przed dniem się chowa 
Utonie w moim sercu 
I tam wciąż płonie 
  
Kiedy niebo spada 
Tańczę wśród obłoków tam 
Opętania chwile 
I szaleństwa blask. 
 



 

 

Królowie Dnia 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Nie możesz zasnąć - zacznij dziś 
Pisać recenzje polskich płyt 
Lubię to czytać lubię jak 
W spiralę skręcasz myśli nić 
Powiesz co dobre a co złe 
Bo przecież ty najlepiej wiesz 
Wszystkich do kosza wrzucić chcesz 
Więc lepiej nie pisz o mnie 
  
A po co to Królom Dnia 
Nam już nic nie potrzeba i tak 
Do nas już twoje słowa złe nie docierają 
A po co to Duszom z Gwiazd 
Nam twój świat nie potrzebny i tak 
Nie śliń się – twoja mądrość to twoje złudzenie 
  
Może to dziwne ale ja 
Sam decyduję o swym śnie 
Wiem co mnie boli i wiem też 
Co może dziś wyleczyć mnie 
Naprawdę przykro mi że świat 
Zamknięty w kleszczach mediów jest 
Spróbuj na chwilę wolnym być 
I zadecyduj czasem sam 
  
Po co to Królom Dnia... 
  
Nie będziesz wolny 
Póki nie będziesz sobą rządzić 
Nie będziesz wolny 
Póki się wolnym nie urodzisz 
Nie będziesz wolny 
Kiedy wybiorą twoją karmę 
Nie będziesz wolny 
Póki się sztuką – SZTUKĄ nie nakarmisz 



 

 

Oddalam się 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
 
Coś się zdarzy kiedy śmiejesz się 
Złote myśli rzucasz raz po raz 
Palcem kręcąc bawisz włosy swe 
Już widziałem to nie raz 
Oddalam się 
Ach żeby zniknąć tak naprawdę 
  
Coś się zdarzy gdy nie będzie nas 
Szansa jedna jest na tysiąc lat 
Dłubiąc w nosie znów dotykasz dna 
Ja przeżyłem to nie raz 
Oddalam się 
Ach żeby zniknąć tak naprawdę 
  
Sam wpędzam się 
W dziwny ten sen 
Sam kładę się 
Do łóżek tych gdzie 
Oddalam się... 
  
Coś się zdarzy jutro w głowie twej 
Może dobrze w końcu może źle 
Nogi w piachu a na głowę deszcz 
Wystawałem tak nie raz 
Oddalam się 
Ach żeby zniknąć tak naprawdę... 
 



 

 

Indy Rave 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Mogę się rozbierać  
Mogę nago w ogień wchodzić 
Mogę wierzyć wszystkim 
Lub nikomu gdy mnie boli 
  
I JA!!! 
I JA!!! 
  
Mogę sam układać 
Swoje myśli rozbiegane 
Mogę się skaleczyć  
Sam własnymi pomysłami 
  
I JA!!! 
I JA!!! 
  
Mogę jak sprężyna 
W swojej głowie ciągle skakać 
Mogę się uganiać 
Mogę przebrać za wariata 
  
I JA!!! 
I JA!!! 
 



 

 

Pożegnanie 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
 
Rozpina żagle los nad nami 
Od nieprzyjaciół odpływamy 
Zostaną sami 
  
Ulice pełne obcych marzeń 
Skrywają prawdę o nas samych 
I odpływamy 
  
To chyba już koniec snu 
To coś co zniewala was 
I on już nie wróci tu 
Bo prawdy chcę ja 
  
Tam nasze drogi biegły razem 
Tu może jednak by to zmienić 
Trochę odwagi 
  
To chyba już koniec snu 
To coś co zniewala was 
I on już nie wróci tu 
Bo odejść chcę ja 
  
Ruszamy drogą tam nad wami 
I tam przyjaciół poszukamy 
Byliśmy sami............. 
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