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Violet Train 
(sł.: A. Zalewska i M. Ciurapiński) 
 

 
The ring of pictures apparently happy  
Like little yellow mustard jar  
Like hairy windows of my fruit-house  
And cornflakes flying from the sky  
 
We're going mad to the end  
We're going mad  
In a violet train  
In a violet train  
In a violet train  
 
A little lab for a transfer in time  
Red cadillac and thousand ballons  
Black lipstick's flying on the sky  
And cornflakes lying in my mind  
 
We're going mad to the end  
We're going mad  
In a violet train  
In a violet train  
In a violet train  
 
 
 
 
 



 

 

Jeszcze czas 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
 

Jeszcze czas, nim ruszą lody z matki gór  
Na świat, który w głowie masz  
Kosmos ma inny wymiar niż twój mózg  
Ty pomieścisz tylko to co zjesz  
 
I ciągle mi nie chcesz wierzyć  
Że twój świat to nie jedyny świat  
I ciągle mi nie chcesz wierzyć  
Że żyjesz nie raz  
 
Jeszcze czas, na obce ślady obok nas  
Których pragnie jajogłowy tłum  
 
I ciągle mi nie chcesz wierzyć  
Że twój świat to nie jedyny świat  
I ciągle mi nie chcesz wierzyć  
Że żyjesz nie raz  
 
Stosy słów płonących w czasie modlitw  
Tu i teraz nikt nie słucha ich  
 
I ciągle mi nie chcesz wierzyć  
Że twój świat to nie jedyny świat  
I ciągle mi nie chcesz wierzyć  
Że żyjesz nie raz  
 
Jeszcze czas nim ktoś policzy ile gwiazd  
Już zgasło, ile zgaśnie dziś  
Ile gwiazd już zgasło, ile gwiazd już zgasło  
Ile gwiazd już zgasło, ile zgaśnie dziś 



 

 

Mój znak 

(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
 

Jak kryształ jest powietrze  
I noc jest dniem od teraz  
Gdy ruchem rąk rozpędzam mrok  
Świat się zmienia na mój znak  
 
W kolorze snów szukam odpowiedzi znów  
Gdy mgła zakrywa płaszczem wasze oczy  
W potoku słów szukam zrozumienia znów  
Dokąd zmierzacie drogą marzeń  
 
Słyszę łabędzi śpiew  
I jestem świadkiem deszczu  
Powracam wtedy kiedy chcę  
Świat się zmienia na mój znak  
 
W kolorze snów szukam odpowiedzi znów  
Gdy mgła zakrywa płaszczem wasze oczy  
W potoku słów szukam zrozumienia znów  
Dokąd zmierzacie drogą marzeń  
 
Okrywam złotem mrok  
I zbieram z powiek kwiaty  
Ukryte myśli w garści mam  
Świat się zmienia na mój znak  
 
W kolorze snów szukam odpowiedzi znów  
Gdy mgła zakrywa płaszczem wasze oczy  
W potoku słów szukam zrozumienia znów  
Dokąd zmierzacie drogą marzeń 



 

 

Someone 
(sł.: A. Zalewska i M. Ciurapiński) 
 
 
Someone is calling himself  
through the air  
Someone is running in heaven  
through the earth  
No-one tells about this side  
No-one knows who's someone  
 
Someone is ahead of once time  
Someone is crumbling in the air before me  
No-one goes with me  
No-one knows who's someone  
 
Someone is parting minds in the dream  
Someone is running in this dreams  
No-one knows substance of words  
No-one knows who's someone 



 

 

W świetle i we mgle 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Kwiaty porastają puste przestrzenie  
Jak losy ludzi których czas porozsiewał  
Światy których nikt nikomu nie dał  
Okna przez które przychodzisz do mnie z nieba  
 
Wychodzisz boso na spacer  
Wychodzisz boso na świat  
Wychodzisz całkiem inaczej  
Wychodzisz boso na wiatr  
 
Drogi mylą wędrowcom dobre szlaki  
Przestrzenie które miały wyglądać inaczej  
Rozpacz zalewa świat swoimi łzami  
Duchy tańczą za ścianą z innymi duchami  
 
Wychodzisz boso na spacer  
Wychodzisz boso na świat  
Wychodzisz całkiem inaczej  
Wychodzisz boso na wiatr  
 
Cisza nie cierpiąca czekania na szepty  
Oczy widzą życia wciąż nowe fragmenty  
Zagubienie odczytuję w iskrach spojrzeń  
Duchy przychodzą bo czas już dojrzał  
 
Wychodzisz nago na spacer  
Wychodzisz nago na świat  
Wychodzisz całkiem inaczej  
Wychodzisz nago na wiatr 



 

 

Mam ich wszystkich 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Przyjdą tu, ja ich wszystkich mam  
Schodzą w dół, ja ich wszystkich mam  
Obracają mną, ja ich wszystkich mam  
Robią to co chcą, ja ich wszystkich mam  
 
Ich wszystkich mam, yeah  
 
Polityczny trik, ja ich wszystkich mam  
Paranoi bzik, ja ich wszystkich mam  
Psychodelii świat, ja ich wszystkich mam  
Inkwizycji czas, ja ich wszystkich mam  
 
Ich wszystkich mam, yeah  
 
Jesteśmy wszędzie  
Jesteśmy razem  
Jesteśmy wszędzie  
Bo już czas  
Yeah! Yeah! Yeah!  
 
Przyjdą tu, ja ich wszystkich mam  
Schodzą w dół, ja ich wszystkich mam  
Obracają mną, ja ich wszystkich mam  
Robią to co chcą, ja ich wszystkich mam  
 
Ich wszystkich mam, yeah 



 

 

Jestem jak wiatr 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Jestem jak milowy kamień  
Jestem myślą którą znam  
Jestem znakiem na przetrwanie  
Jestem snem o końcu zła  
 
Niech wiatr wciąż rozwiewa włosy nam!  
Niech wiatr wciąż rozwiewa włosy nam!  
 
Jestem twoim dniem najlepszym  
Jestem wróżbą wielu szans  
Jestem myślą odrywaną  
Jestem snem o końcu zła  
 
Niech wiatr wciąż rozwiewa włosy nam!  
Niech wiatr wciąż rozwiewa włosy nam!  
 
Jestem jak milowy kamień  
Jestem myślą którą znam  
Jestem znakiem na przetrwanie  
Jestem snem o końcu zła  
 
Niech wiatr wciąż rozwiewa włosy nam!  
Niech wiatr wciąż rozwiewa włosy nam! 



 

 

Love is the stream of time 
(sł.: A. Zalewska i M. Ciurapiński) 
 
Tears like crystal water drops  
Tears without pain  
Joy with my love  
Forever  
You're like ghost on water glass  
Coming for free  
Coming to be  
Together  
 
Love is the stream of time...  
 
Sun comes shining in my mind  
Love is the light  
Light of my life  
Forever  
You're like flower in this time  
Time for free  
Time to be  
Together  
 
Love is the stream of time...  
 
The passion flowing in my mind  
Just like pilgrim I'll follow you  
 
Love is the stream of time...  
 
Tears like crystal water drops  
Tears without pain  
Joy with my love  
Forever  
You're like ghost on water glass  
Coming for free  
Coming to be  
Together  
 
Love is the stream of time... 



 

 

Obłęd brylantów 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 

 
Jest jak uprzywilejowany sen  
Dla tych co znają ten smak  
Tak znika pojawia się i lśni  
Dla tych co mają żal  
Sypie śnieg który ciepły jest  
Dla tych co czytają z gwiazd  
Rośnie w nas obłęd i rośnie dzień  
Dla tych co żyją nie tak  
 
Suną suną expresy dwa do gwiazd  
Połykam ciebie by żyć  
Suną suną expresy dwa do gwiazd  
Połykam ciebie by śnić  
 
Błyszczy brylantem tysiąca słońc  
Dla tych którzy znają ten smak  
Toczy się światłem tyle lat  
Dla tych co mają żal  
Zabiera razem osobno nas  
Dal tych co czytają z gwiazd  
Płonie w przestrzeni wzbiera w nas  
Dla tych co żyją nie tak  
 
Suną suną expresy dwa do gwiazd...  
 

 



 

 

Ostry smak ziemi 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Znowu odkryte kości dinozaurów  
Spoczną w muzeum bibelotów stu  
W ziemi mundury przodków już przegniły  
Na twarzach ból na piramidach kurz  
 
Ostry smak ziemi...  
 
Gruzy zniszczonych gdzieś cywilizacji  
Statków kosmicznych fotografii w bród  
Dobro ze złem skumane sprzeda akcje  
Wielcy zbierają żniwo małych dusz  
 
Ostry smak ziemi... 



 

 

Widzieć tak 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
Jak niezwykły świat  
To co daje nam  
Powstałe z mgły niezwykłe ukojenie  
Słońca gen  
Powstałe z dnia zabawne uniesienie  
Księżyc  
 
Jeszcze raz pozwalam sobie  
Widzieć tak  
Jeszcze raz pozwalam sobie  
Widzieć  
 
Rok oddaje nam  
To co teraz w nas  
Las rąk tych co nie pozwalali nam  
Widzieć tak  
Westchnienie gdy zawładnie ukojenie  
Światem  
 
Jeszcze raz powalam sobie  
Widzieć tak  
Jeszcze raz pozwalam sobie  
Widzieć  
 
Jak dziecinny sen  
To co daje nam  
Powolny rejs gdy ciało me opuszcza  
Ból i gniew  
Zaspany świat zalany mleczną wonią  
Kwiatów  
 
Jeszcze raz pozwalam sobie  
Widzieć tak  
Jeszcze raz pozwalam sobie  
Widzieć 



 

 

Głos nieobecnych 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
To nieobecnych głos  
W umyśle twym grają gdy spłynie noc  
Złożeni w przestrzeniach obcych im  
Transcendentalne formy myślenia  
Transcendentalne sny  
Inne sny  
 
To nieobecnych głos  
Nim inne ciała dadzą schronienie im  
Po długim czekaniu na krańcu dnia  
Może tylko raz ci się zdarzy  
Spotkać ich choć raz  
Tylko raz  
 
To nieobecnych głos  
Wplątani w twe myśli muzyką swą  
Drogami omdlenia tną wieczny mrok  
Transcendentalne formy myślenia  
Transcendentalne sny  
Inne sny  
 
To nieobecnych głos  
Czekając w uśpieniu spójrz przez mrok  
Nie pozwól się mamić obcym złym  
Może tylko raz ci się zdarzy  
Spotkać ich choć raz  
Tylko raz 



 

 

It's not mystery 
(sł.: M. Ciurapiński)  
 
 
When you're flying high  
You're over me  
And rising around  
and around and around  
I call your name  
You're rising down  
And sitting here by my side  
 
It's not mystery  
It's not mystery  
 
When you're swimming down  
You're under me  
And rising around  
and around and around  
I call your name  
You're rising high  
And sitting here by my side  
 
It's not mystery  
It's not mystery  
 
This is game our minds  
Words over me  
And rising around  
and around and around  
We are calling us  
Flying swimming  
rising like in other lives  
 
It's not mystery  
It's not mystery 
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