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Czasami mam do ciebie… 
(sł.: M. Ciurapiński) 
 
Nie lubię wstawać kiedy jeszcze śpisz 
Bo jesteś duszą która tworzy nas 
Horyzont losu jest bez ciebie płaski 
Tak jakby się dopiero tworzył świat 
 
Czasami mam do ciebie  
Jeszcze dalej niż do nieba 
Ale kocham to jak ty 
 
Gdy w zakamarkach swoich ciemnych bram 
Pochowasz nie poznane przez to złe 
W magiczny sposób odsunięte myśli 
Łatwiej bez nich żyć bo tworzą cień 
 
Czasami mam do ciebie  
Jeszcze dalej niż do nieba 
Ale kocham to jak ty 
 
I oby tylko nam kochany 
Nie odcięli tlenu 
I oby tylko nam dla siebie 
Nie zabrakło słów 
 
Trzymamy w swoich sercach cały świat 
I wyprzedzamy setki przyszłych zmian 
Kuszeni losem – niebezpiecznie wierni 
Jak przepowiednia która spełnia nas 
 
Czasami mam do ciebie  
Jeszcze dalej niż do nieba 
Ale kocham to jak ty 
 



 

 

Jak ja mogę żyć bez ciebie 
(sł.: M. Ciurapiński) 
 
Jak ja mogę żyć bez ciebie 
Jak ja mogę zmylić świat 
Jak we śnie głębokim na dnie 
Mogę znaleźć twoją twarz 
 
To pragnienie w nas 
By oszukać czas 
To pragnienie drzemie w nas… 
 
Jak ja mogę żyć bez ciebie 
Jak oddychać tym co mam 
Jak w samotnym domu w niebie 
Mogę znaleźć twoją twarz 
 
To pragnienie w nas 
By oszukać czas 
To pragnienie drzemie w nas… 
 
I wszystkie nieba mają kolor twoich oczu 
I wszystkie drogi mają kolor twoich łez 
I wszystkie serca inne od twojego serca 
Niebo bez ciebie nigdy nie – nie liczy się… 
 
Jak ja mogę żyć bez ciebie 
Jak ja mogę sięgać dna 
Jak ja mogę mieć złe dreszcze 
Gdy pod skórą czuję żar 
 
To pragnienie w nas 
By oszukać czas 
To pragnienie drzemie w nas… 
To pragnienie drzemie w nas… 
To pragnienie drzemie w nas… 
 



 

 

Człowiek o którym się mówi 
(sł.: M. Ciurapiński) 
 
Na małej kartce przebył cały świat 
Dotknął złotym palcem  
By się mogło stać 
Silny wielki niepokonany 
Pomnik cnót  
Wszystkich ludzi wzór 
 
Boskości swojej wcale nie chciał kryć 
Łzy wylewał z wanny 
Morskiej piany - nikt 
Silny wielki niepokonany 
Pomnik cnót  
Wszystkich ludzi wzór 
 
Czy to ma sens aby sól do rany...? 
Czy to ma sens aby rano wstać...? 
Czy to ma sens aby rozebranym...? 
Czy to ma sens aby wcześnie spać...? 
 
Butelką pustą dzwoni o zły ząb 
Victorii  łódką 
Płynie pod swój prąd 
Silny wielki niepokonany 
Pomnik cnót  
Wszystkich ludzi wzór 



 

 

Jedyny słodki problem 
(sł.: M. Ciurapiński) 
 
 
Jedyny słodki problem 
Co też się z nami stanie? 
Lubimy jeść śniadanie w środku dnia 
Jedyny słodki problem 
Można poparzyć palce 
A potem można w żart obrócić świat 
 
Obok nas niekoniecznie 
Obok nas niebezpiecznie 
Obok nas słodki problem małych szans 
Obok nas niewygodnie 
Obok nas słodki problem 
Może by to powtórzyć jeszcze raz 
 
Jedyny słodki problem 
Jest w tym że moje ręce 
Są wciąż przy twej sukience blisko tak 
Jedyny słodki problem 
Lądować na księżycu 
A potem myśleć jak się wrócić ma 
 
Obok nas niekoniecznie 
Obok nas niebezpiecznie 
Obok nas słodki problem małych szans 
Obok nas niewygodnie 
Obok nas słodki problem 
Może by to powtórzyć jeszcze raz 
 
Jedyny słodki problem 
Co też się z nami stanie? 
Po co się kłaść kochanie skoro świt? 
 



 

 

Dusza iskier 
(sł.: M. Ciurapiński) 
 
Patrz na zaśnięty zmrużonymi powiekami pejzaż 
Nie przestrasz się świata 
I mnie się nie przestrasz… 
 
Znak święty czy nie święty ale najważniejszy 
Z ognia mych myśli ślad 
Który wiedzie ku tobie… 
 
Teraz ja rozpościeram skrzydła teraz ja 
Teraz ja rozpościeram skrzydła teraz ja 
Teraz ja rozpościeram skrzydła teraz ja 
Teraz ja 
 
Rok coraz chłodniej deszczowy i mało jasny 
Na fotografii zostanie 
I w zapachu twych włosów… 
 
Teraz ja rozpościeram skrzydła teraz ja 
Teraz ja rozpościeram skrzydła teraz ja 
Teraz ja rozpościeram skrzydła teraz ja 
Teraz ja 
 
Dźwięk który nas niesie na czasu koniec 
Nie przerośnie świata 
Lecz ciebie może przerosnąć 
 
Teraz ja rozpościeram skrzydła teraz ja 
Teraz ja rozpościeram skrzydła teraz ja 
Teraz ja rozpościeram skrzydła teraz ja 
Teraz ja 
 



 

 

Nazwę to: Dziwna 
(sł.: M. Ciurapiński) 
 
 
 
Dziwna na skalę swoich czasów 
Ciepła jak dłonie we wspomnieniach 
 
I pozostawia po sobie tyle śladów 
I nie zostawia nam czasu 
 
Mokra jak słodycz pocałunków 
Zimna jak twarze skryte w lustrach 
 
I pozostawia po sobie tyle śladów 
I nie zostawia nam czasu 
 
Wielka jak gorycz po upadku 
Piękna jak radość przed odlotem 
 
I pozostawia po sobie tyle śladów 
I nie zostawia nam czasu 
 
 



 

 

Nie do przewidzenia 
(sł.: M. Ciurapiński) 

 
To co już wiesz 
I to co masz 
Nie ma nic wspólnego 
Z tym co się jutro może stać 
                          
Przeczucia twe 
Poranna mgła 
Niedopowiedziane 
Zdarzenia następnego dnia 
 
 
Nie podpowiadam ci 
Więcej niż może się stać 
Nie wróżę z fusów gdy 
Nie ufasz sobie sam... 
 
 
Następny krok 
Twój dziwny sen 
Nie do przewidzenia 
Prócz tego co naprawdę jest 
 
 
Nie podpowiadam ci 
Więcej niż może się stać 
Nie wróżę z fusów gdy 
Nie ufasz sobie sam... 



 

 

Ostatnia noc na Ziemi 
(sł.: M. Ciurapiński) 
 
Jeszcze nie słychać nic 
A słońce takie jasne 
Wczoraj czas obiecał 
Że zatrzyma się dziś 
 
Pomiędzy słowami już nic 
Nie może się dłużej kryć 
Nikt nie mówił nam 
Że to do nas ma przyjść 
 
To ostatnia noc na Ziemi 
To ostatnia noc – blisko bądź 
 
My - drzewo z którego liść 
My - książka czytana do końca 
Wczoraj czas obiecał 
Że zatrzyma się dziś 
 
Jak prawda absolutna 
Co łączy na zawsze nas 
Nikt nie mówił nam 
Że to do nas ma przyjść 
 
To ostatnia noc na Ziemi 
To ostatnia noc – blisko bądź 
 
     I cały czas wypełnia nas….. 
     I cały czas wypełnia nas….. 
 
To ostatnia noc na Ziemi 
To ostatnia noc – blisko bądź 
 



 

 

To tylko kamienie 
(sł.: M. Ciurapiński) 
 
Jak mam powiedzieć kiedy pustka zastuka 
W gardle mieszka nicość i kurz 
Jak mam ocalić resztki kruchego ducha 
Który nie ścina z nóg 
 
Chcę się oderwać od ziemi 
Bo ten świat który znam  
I te twarze to tylko kamienie 
 
Jak mam ocalić resztki myśli i szaleństw 
Kiedy ich miliony ja sam 
I jak mam w nocy 
Czasem nie spać do rana 
Kiedy dusza pali i gra 
 
Chcę się oderwać od ziemi 
Bo ten świat który znam  
I te twarze to tylko kamienie 
 
Szybko tak szybko tak płynie tu czas 
Chociaż nic nam nie mówi to trwa 
szybko tak szybko i z nami – bez nas 
Życie tak jak mechanizm – tak jak maszyna 
 
Chcę się oderwać od ziemi 
Bo ten świat który znam  
I te twarze to tylko kamienie 
 
Cicho cicho stąpaj cały świat jest tuż obok 
Byś znów nie obudził tego co już za tobą 
 



 

 

Wolność twarzą do ziemi 
(sł.: M. Ciurapiński) 

 
 
To nie do wiary 
To nie moja sprawa 
Mam nic nie mówić tylko żyć 
To nie do wiary 
Wszystkie moje prawa 
To głupi wybór - mieć czy być? 
Czy moja wolność leży twarzą do ziemi? 
Czy moja wolność leży twarzą do ziemi? 
 
To nie do wiary 
Że mam słabe ręce 
Potrafią przecież tyle znieść 
To nie do wiary 
Że mam nie chcieć więcej 
Niż to co zdołam unieść - zjeść 
Czy moja wolność leży twarzą do ziemi? 
Czy moja wolność leży twarzą do ziemi? 
 
To nie do wiary 
Że cywilizacje 
Znikały stąd z dnia na dzień 
Gotują zupę z ludzi 
Korporacje 
Każdy otwiera usta – każdy chce… 
Czy moja wolność leży twarzą do ziemi? 
Czy moja wolność leży twarzą do ziemi? 



 

 

Piosenka na początek drogi 
(sł.: M. Ciurapiński) 
 
Stoisz i zabawnie łowisz w ręce deszcz 
Jak małe przeznaczenia 
Rozdzielone nagle 
Trudno będzie nam poskładać teraz sens 
Gdy mylą się znaczenia 
Potargane wiatrem 
 
Gdzie twój czas – nie ma szans 
Gdy coś skończyło się 
Gdzie twój czas – nie ma szans 
To tylko sen 
Może cel w tobie jest 
Lecz musisz sam odnaleźć go 
Bo za kolejnym murem  
Wszystkie twoje nieba 
 
Gdy z pozoru nic już nie przytrafia się 
To kwestia wyobraźni 
Nie tylko przeznaczenia 
Na początku drogi dobrze poznać sens 
Że bez niej nie ma słońca 
A bez niego cienia 
 
Gdzie twój czas – nie ma szans 
Gdy coś skończyło się 
Gdzie twój czas – nie ma szans 
To tylko sen 
Może cel w tobie jest 
Lecz musisz sam odnaleźć go 
Bo za kolejnym murem  
Wszystkie twoje nieba 
 
Wokół nas aniołów blask 
Kryje wszystko dobra mgła 
Nic nie zmieni już naszego świata – ta – ta – ta – ta – ta 


	PPP tytułowa
	Czasami mam do ciebie...
	Jak ja mogę żyć bez ciebie
	Człowiek o którym się mówi
	Jedyny słodki problem
	Dusza iskier
	Nazwę to Dziwna
	Nie do przewidzenia
	Ostatnia noc na Ziemi
	To tylko kamienie
	Wolność twarzą do ziemi
	Piosenka na początek drogi

