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Jedyna taka noc 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Taka noc jest tylko raz 
Właśnie dzisiaj obok nas 
Możesz być tą jedną z gwiazd 
Możesz myśleć że to film 
W którym główną rolę ty 
Oskarowo zagrasz nam 
  
I naprawdę to nie sen 
Takie rzeczy dzieją się 
Są realne jak ta noc 
  
Chcesz być tam gdzie będzie ON 
Jego znają jego chcą 
Z nim wypada sam na sam 
Znasz z plakatu jego twarz 
I to już od tylu lat 
Znasz go lepiej niż ON sam 
  
I naprawdę to nie sen 
Takie rzeczy dzieją się 
Są realne jak ta noc 
  
Tańczy z tobą teraz wie 
Że już kiedyś spotkał cię 
Wie na pewno że to ty 
Czujesz że coś jest nie tak 
Chce oszukać cały świat 
W końcu dobrze bawisz się 
  
I naprawdę to nie sen 
Takie rzeczy dzieją się 
Są realne jak ta noc... 
 



 

 

Kto ciebie mógłby kochać 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Kiedy wpatrujesz się w horyzont 
Gdzie są latawce które zabrał czas? 
Mm – nie wróci nigdy to co było 
  
I kiedy myśli twoje biegną 
Do miejsc co tracą barwy z biegiem lat 
Mm – naprawdę nie martw się to minie 
  
Kto Ciebie mógłby kochać tak 
Kochać tak jak ja 
Kto Ciebie mógłby kochać tak 
Kochać tak jak ja 
  
Teraz pozbieraj swoje myśli 
I pozwól w końcu niech opadnie mgła 
Mm – nie wróci nigdy to co było 
  
Kto Ciebie mógłby kochać tak 
Kochać tak jak ja  
Kto Ciebie mógłby kochać tak 
Kochać tak jak ja 
 



 

 

Oczarowanie 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Kiedy chwila ma cały rok 
Inny jest dzień 
Kiedy jedna noc zmienia świat 
To oczy twe zmieniają barwę 
  
Może widzieć ktoś inny świat 
Stracony raj  
Może prawdą jest to co w nas 
I inny świat nas nie obchodzi 
  
Oczaruj mnie kolejny raz 
I spraw by obok nas 
Spokojnym snem zasypiał czas 
  
Kiedy słowa twe leczą mnie 
Inna jest noc 
Kiedy dotyk twój koi mnie 
To cały świat mnie nie obchodzi 
  
Oczaruj mnie kolejny raz 
I spraw by obok nas 
Spokojnym snem zasypiał czas 
 



 

 

Przebudzenie 
(sł.: M.Ciurapiński)  
 
Poranek ma spocony 
Znajomy kształt twej głowy 
Na twarzy brak wrażeń 
I wiary do połowy 
Kiedy czołgasz się do stołu dnia 
I wyciągasz swoje senne dłonie 
Ostatni raz jest pierwszy raz 
Twój nowy świat 
  
Przebudzenie… 
  
Poranek ma różowy  
Znajomy kształt twej duszy 
Nie powiesz mu - dosyć 
Nie będziesz chciał się zmusić 
Kiedy czołgasz się z pościeli dni 
Co zostały gdzieś daleko w nogach 
To co ci da spojrzenie na 
Twój nowy świat 
  
Przebudzenie… 
  
Co powiesz mi o poranku załzawionych oczu 
Dotykasz dna lecz nie możesz niczym mnie zaskoczyć 
  
Poranek jest chorobą 
Co nie ma swego końca 
Nie możesz stać obok 
Bo połknie cię do końca 
Więc odetnij teraz grubą nić 
Którą noc trzyma nieprzytomnie 
Odnajdziesz sam spojrzenie na 
Twój nowy świat 
  
Przebudzenie... 
  



 

 

JinJang 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Czasem dosyć od stóp do głowy jest 
Chwili nocy gdy dzień - Tym nie martw się 
Nic nie stanie się gdy na chwile dwie 
Oddech twój w chłodny dzień zamieni się 
Wiem – to był jeden krok – Zaklęcie 
Wiem że zawsze spełnia się 
  
To co dopadło świat zmieniło nas 
Dotknąć dobra i zła tak każdy chciał 
Wszędzie było na nie a nam na tak 
Wszędzie panował strach a miłość w nas 
Wiem – to był jeden krok – Zaklęcie 
Wiem że zawsze spełnia się 
  
Dotknij nocy dotknij dnia 
Niech ma równowagę świat 
Gdzieś na czubku tęczy jest 
Czarno-białe zdjęcie nas 
  
Może oplata nas złudzeniem swym 
Okamgnienie i świat to tylko film 
Kto napisał go wie co zdarzy się 
I w finale bez łez spotkamy się 
Wiem – to jest tylko krok – Maleńki 
Wiem że wszystko spełnia się 
  
Dotknij nocy dotknij dnia... 
  
Wiem – to był jeden krok – Zaklęcie 
Wiem że zawsze spełnia się 
  
Dotknij nocy dotknij dnia... 
 
 



 

 

Przez sen 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Wtapiam ręce w ciepły świt 
Który nas sobie dał 
Kiedy miasto z dala gdzieś 
Budzi się samotnie… 
  
Tak blady jak księżyc mocno śpisz 
Nie bój się bo jestem tu ja    
I może też we śnie powiesz coś 
Aby świat wysłuchać cię chciał 
  
Niespokojne myśli nam 
Jeszcze raz daje świt 
Może droga ta pod wiatr 
Bez nas będzie pusta… 
  
Tak blady jak księżyc mocno śpisz 
Nie bój się bo jestem tu ja    
I może też we śnie powiesz coś 
Aby świat wysłuchać cię chciał 
  
Czasami lepiej jest uwierzyć  
W to że życie tak kocha nas 
Czasami warto w słowie ukryć chwilę 
By była tu cały czas 
  
Tak blady jak księżyc mocno śpisz 
Nie bój się bo jestem tu ja    
I może też we śnie powiesz coś 
Aby świat wysłuchać cię chciał 
 



 

 

Wysokie loty 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Jak niebo między nami 
Tak blisko stąd do gwiazd 
To w nas jest ten cały raj 
I tak zostanie 
  
Teraz my jak latawce dwa 
Tam na dole mrok i nie znajdą nas 
Oszukamy czas - Oszukamy żal 
Teraz ja z tobą razy dwa 
I znikają złe chwile obok nas 
Oszukamy czas - Oszukamy żal 
  
Pragnienie Wielkiej Sprawy 
Skłonności do wygranych 
To w nas jest ten cały raj 
I tak zostanie 
  
Teraz my jak latawce dwa 
Tam na dole mrok i nie znajdą nas 
Oszukamy czas - Oszukamy żal 
Teraz ja z tobą razy dwa 
I znikają złe chwile obok nas 
Oszukamy czas - Oszukamy żal 
 



 

 

Gdy 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
 
Bez skaleczonych myśli 
Łatwiej spać 
Pamiętaj swoje gesty 
Gdy lubisz grać 
  
Gdy ktoś mówi mi jak 
Mam widzieć świat 
To mu rozumu brak 
Zostanie sam 
  
Usypia nasze myśli 
Ciszy smak 
Krzyk daje równowagę 
Dla ciemnych barw 
  
Gdy ktoś mówi mi jak 
Mam widzieć świat 
To mu rozumu brak 
Zostanie sam 
 



 

 

Bajka Dziewiąta 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Gdy w moich oknach gwiazdy śpią 
Prawie mieszkają tu 
Plotą warkocze naszych snów 
Choć nasza łódź gdzieś pośród fal 
Porosła mchem jak las 
Nam może zdarzyć się ten cud 
  
Gdy mi opowiesz to jeszcze raz 
Będę cię kochać zawsze już... 
  
Gdy rano domy jeszcze śpią 
Słońce obmywa twarz 
Trawa znów tańczy z rosą dnia 
Może się zdawać że to sen 
Owładnął znowu mnie 
Może w nim płynę cały czas 
  
Gdy mi opowiesz to jeszcze raz 
Będę cię kochać zawsze już... 
  
Ta bajka ma NAS - Tylko NAS 
Ta bajka ma NAS... 
  
Gdy mi opowiesz to jeszcze raz 
Będę cię kochać zawsze już... 
  
Wszystko bajeczne co jest snem 
Który ogarnął mnie 
Odkąd w nas mieszka prawdą jest 
Stolik rozłożył dobry duch 
Powie historię swą 
A świeczka niech rozjaśni mrok... 
 



 

 

Powiązania 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
Tak 
Ja z tobą mogę przyjść na świat 
Teraz to rozumiem 
Czytam w myślach swoich 
  
Tak  
Gdy w biegu łapię chwile dnia 
Mogę cieszyć się 
Bo w końcu los pozwolił 
  
Tak  
Twe dłonie ciepłe dobrze znam 
Kiedy nic nie mówisz  
Czytam w myślach twoich 
  
Tak 
Na sobie lubię poczuć wiatr 
On mnie poprowadzi 
W końcu los pozwolił  
  
Tak 
Jesteśmy tutaj jeszcze raz 
Teraz to rozumiem 
Czytam w myślach swoich 
  
Tak 
To życie w karmę z nami gra 
To jest nasza droga 
W końcu los pozwolił  
  
 



 

 

W każdym tyle jest miłości 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
W każdym tyle jest miłości  
Ile dał mu świat 
W świecie tyle jest miłości  
Ile dajesz sam 
  
To co dajesz kiedyś wróci 
Życie jest odbiciem twym 
  
W każdym tyle jest miłości  
Ile dał mu świat 
W świecie tyle jest miłości  
Ile dajesz sam 
  
Gdy potrafisz naucz kochać 
Tych co zapomnieli już 
  
Los pozwoli szczyty zdobyć 
Gdy wykonasz pierwszy krok 
  
W każdym tyle jest miłości  
Ile dał mu świat 
W świecie tyle jest miłości  
Ile dajesz sam 
  
Kiedy wsparcia oczekujesz 
Zacznij dawać by móc brać 
  
W każdym tyle jest miłości  
Ile ma miłości 
W świecie tyle jest miłości  
Ile dasz miłości 
W każdym tyle jest miłości  
Ile ma miłości 
W świecie tyle jest miłości  
Tyle jest… 
 



 

 

Może to ja 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
 
Milczenie nie jest wadą 
I krzyk też nie przeszkadza 
Niech każdy to zrozumie 
Niech każdy to powtarza 
Więc pozwól mi tu być 
By zebrać więcej mgły 
  
Może to ja zrozumieć mam? 
Może to ja? 
Słowo to raj a cisza gra 
Wszystko to ja 
  
Bez prawdy się odchodzi 
Bez kwiatów się nie kocha 
I jeden mały człowiek 
Jak pierwszy wielki obraz 
Więc pozwól mi tu być 
By znaleźć więcej w nim 
  
Może to ja zrozumieć mam? 
Może to ja? 
Słowo to raj a cisza gra 
Wszystko to ja 
 



 

 

Mgła opada 
(sł.: M.Ciurapiński)  
   
 
Sam przez siebie otoczony czytam ze swych kart 
Sam na słabe swe ramiona kładę cały świat 
Kosmos bliższy niż religie Obcy obok nas 
Co spalone już odrasta i nauka trwa 
  
Mgła opada... 
  
Mogę spytać o przyjaźnie które zabrał czas 
Mogę siebie sam odnaleźć w roli którą mam 
Może właśnie ginie teraz  cały wielki świat 
Może teraz w kimś umiera to co żyje w nas 
  
Mgła opada - I teraz wiem  
Dzień za dniem to ja jestem jak wiatr    
  
Na swych dłoniach widzę ślady które zrobił czas 
Może mi to nie przeszkadza może wzbudza żal 
Znam nie jeden promień światła biegnie obok nas 
I nie jeden dziki płomień pali myśli nam 
  
Mgła opada... 
  
Mogę widzieć że nie każdy miłość może brać 
Może nikt nie potrzebował  co mu chciano dać 
Widzę więcej coraz ostrzej barwy zmienia czas 
Chociaż wiem że wiem niewiele tak smakuje świat  
  
Mgła opada - I teraz wiem  
Dzień za dniem to ja jestem jak wiatr    
Dzień za dniem to ja jestem jak wiatr 
  
Mgła opada... 
Jestem jak wiatr... 
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