


1 .  T y l k o  T o     
„Nur ein Wort”
Written by Judith Holofernes, Jean-Michel Tourette, Pola 
Roy, Mark Tavassol. Published by Freudenhaus Musikverlag, 
Wintrup Musikverlag  (Germany). (sł. polskie – Krys Day)

Widzę, że myślisz
myślę, co czujesz
czuję, że chcesz
lecz nie słyszę Ciebie

Kupiłem sobie słownik i
od A do Z krzyczałem Ci
składam poprawnych milion słów
a Ty wciąż nie rozumiesz mnie

Gdziekolwiek chcesz pójść
na krok nie odstępuję
skoro na ustach wszystkich jesteś
dlaczego nie na moich czuję

To
proszę daj mi tylko to
proszę daj mi tylko to
proszę daj mi tylko
proszę, proszę daj mi tylko to

Zadziwiające jak milczysz
ślicznym nosem kręcisz
i w ten sposób, zimną krwią
pokażesz plecy chłopakom

Spokój Twym namiotem jest
stawiasz liny niczym sieć
i ze zdumieniem patrzysz
gdy ktoś z nas nocą zaplącze się

Nie wiem jak mógłbym bardziej
oddać myśl słowami
na głębokie wody rzucony chcę
unosić się na falach Twoich

To
proszę daj mi tylko to
proszę daj mi tylko to

Mówisz nowych friendsów będziesz mieć
gdy z miasta wyrwiesz się
przy mnie za dużo ominęło Cię
pewnie jeszcze powrócisz tu
kiedy nie wiesz dokładnie
ale w końcu telefony są

Potem patrzysz prosto w oczy me
mówisz mam nadzieję, że nie zranię Cię

Pakuj rzeczy swe i cześć
to nie jest już twój dom, o nie
przyjaźni tu nie będzie

Kiedy do łazienki swej idę
na lustrze widzę wszystkie rysy te
przed samym sobą nie przyznaję się
że przy Tobie wprawdzie nie byłem sam
w całym roku ani dnia
dziś wiem, że to nie miłość była

Przyjaźni tu nie będzie
  
Pakuj rzeczy swe i cześć
to nie jest już twój dom, o nie
przyjaźni tu nie będzie

3 .  Ł a T w o p a l n i
(słowa: Jacek Cygan, muzyka: Robert Janson)

Znam ludzi z kamienia
co będą wiecznie trwać
znam ludzi z papieru
co rzucają się na wiatr
 
A my tak łatwopalni
biegniemy w ogień
by mocniej żyć
 
A my tak łatwopalni
tak śmiesznie marni
dosłowni zbyt
 

2 .  p r z y j a ź n i  T u  n i e  b ę d z i e
(sł. polskie – Krys Day)
tytuł oryg. „Freunde Bleiben” (muz. – Niels Kristian Groetsch, 
Kristoffer Huenecke, Jakob Sinn, Johannes Strate, sł. Justin 
Balk, Niels Kristian Groetsch, Kristoffer Huenecke, Jakob Sinn, 
Johannes Strate) Published by Edition Vollkontakt

Już tak samo nie wyglądasz dziś
wtem wydajesz obca się
mówisz uczucie wypalone jest
łóżko Twoje pościelone i
sama śniadanie zjadłaś też
wszystko mocno przemyślane tu

Mówisz dokładnie rozważałaś to
wszystko rozumiesz wnet
i że w tym dla Ciebie sensu brak
pytasz czy kiedyś spotkamy się
może w małej kafejce
ale teraz już na Ciebie czas

Potem patrzysz prosto w oczy me
mówisz mam nadzieję, że nie zranię Cię

Pakuj rzeczy swe i cześć
to nie jest już twój dom, o nie
przyjaźni tu nie będzie

proszę daj mi tylko
proszę, proszę daj mi tylko to

W mojej krwi
endorfiny się radują
gdy za spokojnym spojrzeniem
jednak myśli Ci pulsują

To
proszę daj mi tylko to
proszę daj mi tylko to
proszę daj mi tylko
proszę, proszę daj mi tylko to

Widzę, że myślisz, myślę, co czujesz, czuję, że chcesz
lecz nie słyszę nic, nie słyszę nic, nie słyszę ja nic nie
proszę daj mi tylko to

Wiem, że można inaczej żyć
oszukać, okpić czas
wiem, jak zimno potrafi być
gdy wszystko jest ze szkła
 
A my tak łatwopalni
biegniemy w ogień
by mocniej żyć
 
A my tak łatwopalni
tak śmiesznie marni
dosłowni zbyt
 
Świat między wierszami
największy ukrył skarb
wiesz, w to miejsce czasami
odchodzi któryś z nas

4 .  b e z p o w r o T n i e
(słowa: Kasia Kowalska, muzyka: Adam Abramek, Kasia Kowalska)

Czekam prawdy nie chcąc znać
nazbyt dziwny jest jej smak, cały czas
czego pragniesz, czego chcesz już wiem
uciec przede mną

W myślach chorych tonę wciąż
podświadomie słyszę też Twój głos
ale Ty nie mówisz nic
jak głaz milczysz przede mną

Stąpać ponad ziemią choć raz byś chciał
stąpać po krawędzi, gdzie lęk i strach
wierzyć, że dopiero Twa śmierć to start

Czuję w sobie gniew
w końcu nadszedł dzień
czuję w sobie lęk
bezpowrotnie tracę Cię
tonę, tonę w morzu łez
odejdź, gdy zechcesz znów
zabierz ze sobą ból



Składam skrawki swoich lat
niecierpliwie czekam zmian obok nas
oddam dziś co tylko chcesz, co chcesz
bądź tylko ze mną

Stąpać ponad ziemią choć raz byś chciał
stąpać po krawędzi, gdzie lęk i strach
wierzyć, że dopiero Twa śmierć to start

Czuję w sobie gniew
w końcu nadszedł dzień
czuję w sobie lęk
bezpowrotnie tracę Cię
tonę, tonę w morzu łez
odejdź, gdy zechcesz znów
zabierz ze sobą ból

5 .  p i a s e k  i  w i a T r
tyt. oryg. ”Sand On My Feet” (Gad / Summer)
słowa polskie: Krys Day
Published by: Liedela Music, Gad Songs, Cherry Lane Music 
Publishing Co.Inc., Edition Intro Meisel GmbH /sub – published by 
Schubert Music Publishing

Budzę się rano, dzisiaj coś inaczej jest
spokojniejszy dzień, zapach plaży tej

Nigdy bym nie wyśnił sobie, że zrozumiem to
leżysz obok mnie, pocałunkiem budzę Cię

I zwariowane cechy Twoje, wszystkie kocham już
sprawiają, że wciąż chcę być z Tobą tu

Chyba czuję coś
to może być to
chcę być jak wirująca burza
chcę być niebem, które w Tobie się zanurza

Ja wiem, Ty wiesz

To czego chcę
wystarczy mi
piasek i wiatr
i Ty

Zabiorę Cię gdziekolwiek pójdę, 
będę opiekował się, nie zostawię Cię
ludzie nie wiedzą, o czym mówię, nie o nie 
lecz jeśli jedno wiem, to to, że kocham Cię

Cicho wdycham szept Twój
na mych ustach Twoich ślad
i tak cieszę się, że jestem tu
cieszę, że jestem tu

Chyba czuję coś
to może być to
chcę być jak wirująca burza
chcę być niebem, które w Tobie się zanurza

Ja wiem, Ty wiesz

To czego chcę
wystarczy mi
piasek i wiatr
i Ty

Razem przenosimy góry, zwiedzamy obcy brzeg
życia instynkt woła mnie, więc dzisiaj więcej chcę
uwielbiam czuć Twe ciepło, wtedy czuję wolny się
nabieram siły, chce się żyć, widzę głębszy sens w tym jest

Chcę być już z Tobą zawsze
obietnice trzymać te
szczęściem wypełniają mnie
moje serce wierzyć chce

Chyba czuję coś
to może być to
chcę być jak wirująca burza
chcę być niebem, które w Tobie się zanurza

Ja wiem, Ty wiesz

To czego chcę
wystarczy mi
piasek i wiatr
i Ty



6 .  n i e b o  p e Ł n e  s Ł o ń c a
(słowa: Krys Day, muzyka: Krys Day, Gregor Loesch, Andrzej Puczyński)

Niebo pełne słońca, droga wolna jest
w żyłach tętni szał, hormonalny dreszcz
niebo pełne słońca, teraz time-out
dziś mam tylko czas dla Ciebie

Budzik zbyt wcześnie, codzienność zatapia mnie
poranna kawa, gazeta, wiem nic nowego nie czeka
do wyjścia szykuję się, na zewnątrz słońce wstaje
wciąż brnę
 
Nagle ja pewną myśl łapię
poznaję, że to szczególny dzień
patrzę w górę, słońce grzeje mnie
w podróż jechać chcę

Niebo pełne słońca, droga wolna jest
w żyłach tętni szał, hormonalny dreszcz
niebo pełne słońca, teraz time-out
dziś mam tylko czas dla Ciebie

Nie otworzy im nikt
telefon tonie gdzieś
w kalendarzu strony brak

Znak stop, każdy czegoś chce
to dzisiaj nie obchodzi mnie
żądań, listy, nigdy dość
zostawiam w tyle

Niebo pełne słońca, droga wolna jest
w żyłach tętni szał, hormonalny dreszcz
niebo pełne słońca, teraz time-out
dziś mam tylko czas dla Ciebie

Niebo pełne słońca...

Niebo pełne słońca, droga wolna jest
w żyłach tętni szał, hormonalny dreszcz
niebo pełne słońca, teraz time-out
dziś mam tylko czas dla Ciebie





Nie powstrzymam słońca od zachodu dnia
nie powstrzymam nocy, by nie gubiła gwiazd
nie powstrzymam lata, gdy jesień tuż, tuż
nie poproszę Ciebie, byś została tu

Nie powstrzymam chmur, gdy chcą wylać deszcz
burzy oceanu, od nadmiaru łez
nie powstrzymam czasu, gdy przemija dzień
tak nie zmuszę Ciebie, by pokochać mnie

A teraz, gdy zamykasz drzwi
i tak wiem, że nie zmienię już nic
ogromna przepaść między nami
nie od dziś

7 .  n i e  z a T r z y m a s z  j e j
(sł. polskie – Krys Day)
tytuł oryg. „I Can‘t Tell” (muz./sł. – Sebastian Graalfs, 
David Jost, Ian O’Brien-Docker)

To ostatnie minuty, nim wyjdziesz stąd
przyszło mi na myśl, nie wiem skąd
spakowana, wolna niczym ptak
jeszcze jesteś, miłości już brak

W klatce zamknąłbym Cię
klucz wyrzucił gdzieś
wysadził na wyspie, wokół tylko morze jest
zakuł w kajdany, z kulą u stóp
lecz wiem, że nie ma sensu Cię trzymać tu
tak jest, że 

Nie powstrzymam słońca od zachodu dnia
nie powstrzymam nocy, by nie gubiła gwiazd
nie powstrzymam lata, gdy jesień tuż, tuż
nie poproszę Ciebie, byś została tu

Nie powstrzymam chmur, gdy chcą wylać deszcz
burzy oceanu, od nadmiaru łez
nie powstrzymam czasu, gdy przemija dzień
tak nie zmuszę Ciebie, by pokochać mnie

Patrzę przez okno, ulice ciemne są
łapię oddech, odkładam broń
późno by walczyć, poddaję się
nikt nie może powstrzymać Cię

W klatce zamknąłbym Cię 
chiński mur postawił czy 
całował dzień i noc
jak wołasz nikt nie słyszałby
przekupił policję
by pilnowała Cię
lecz gdy miłość się ulatnia, nie zatrzymasz jej 
tak jest, że



9 .  5  d n i
(sł. polskie – Krys Day) 
tytuł oryg. „5 Days” (muz./sł. – D.Jost, D.Roth, O.Weitzl)
Published by: Arabella Musikverlag GmbH / Cert Songs Publ. GmbH 
/ Emma’s Park Music / EMI Music Publ. Germany GmbH Co. KG / 
Media Scores-Olaf Weitzl
For Poland: Universal Music Publishing MGB Poland Sp. z o.o.  
/ EMI Music Publishing Polska Sp. z o.o. / Copyright Control

To było dnia ciepłego lata, nagle pojawiła się
nie wiedziałem co mam zrobić, ona poderwała mnie
było trochę romantycznie, i czas jakby stanął też
schowaliśmy się pod drzewem, zanosiło się na deszcz

Powiedz jak tak dobry czas mógł tylko trwać
1,2,3,4

5 dni byliśmy razem
5 dni, tylko Ty i ja
zostawmy cały świat dziś za sobą
los dał nam
1,2,3,4

5 dni z Tobą zawirował świat
było trochę alkoholu, my niegrzeczni trochę tak
mówiła zabierz mnie gdzie chcesz, dziś twoja jestem 
– a ledwo złapałem swoje szczęście i już skończył się ten fart

Powiedz jak tak dobry czas mógł tylko trwać
1,2,3,4

5 dni byliśmy razem
5 dni, tylko Ty i ja
zostawmy cały świat dziś za sobą
los dał nam
1,2,3,4

5 dni, czy mnie słyszysz?
5 dni, jesteś tam?
5 dni, czy mnie słyszysz?
5 dni, jesteś tam?

Było tak pięknie, gdy byliśmy razem mała
tak pięknie, gdy byliśmy razem
było tak pięknie, gdy czas się nie kończył mała 
tak pięknie, gdy byliśmy razem

8 .  s i Ł a  ś w i a T Ł a
(słowa: Krys Day, muzyka: Krys Day, Gregor Loesch,  
Andrzej Puczyński)

Lustro na ścianie 
i ktoś kim nie chcę już być
prawdy nie chcę znać
kolejny dzień, błądzę bez celu
gdzie pogubiłem szlak
może za dużo chciałem na raz

Jest tyle spraw, które naprawić czas
nie mogę tak trwać

Jest nadal rzecz, której w ciemności trzymam się
jest siła światła, czasami razi mnie
nowy dzień na nowo karty rozdaje
co w duszy gra, wyrzucam żal i gniew

Złych myśli miejsce znam
na twarzy wypisany strach
spadł ostatni liść, i wiem już czas do przodu iść
nowe barwy dostrzegać, może znam je już od lat

Jest tyle spraw, które naprawić czas
nie chcę tak trwać

Jest nadal rzecz, której w ciemności trzymam się
jest siła światła, czasami razi mnie
nowy dzień na nowo karty rozdaje
co w duszy gra, wyrzucam żal i gniew

Lustro na ścianie
żal i gniew

Jest nadal rzecz, której w ciemności trzymam się
jest siła światła, czasami razi mnie
nowy dzień na nowo karty rozdaje
co w duszy gra, wyrzucam żal i gniew



1 1 .  w i e m ,  ż e  T a m  j e s T e ś
(słowa: Krys Day, muzyka: Krys Day, Gregor Loesch, 
Andrzej Puczyński)

Byłem sam, okropnie sam
biegłem, szedłem, potykałem się
i znowu stałem
niepewnie rozglądając się

Choć ludzi wielu wokół mnie
zawsze sam

Ale ja wiem, że gdzieś jesteś tam
żadna siła nie zerwie nici łączącej nas
tak to już z nami jest
bo to przecież nasz
nasz czas teraz jest

Trudny wybór, rozwiązań wiele
ale nic nie bawi już
noce, dni, godziny i pustka ogarnia mnie

I wtedy właśnie zupełnie sam
budzę się

Ale ja wiem, że gdzieś jesteś tam
żadna siła nie zerwie nici łączącej nas
tak to już z nami jest
bo to przecież nasz
nasz czas teraz jest

Idę śladami mojego życia
i tym śladem idziesz również Ty
czasami to czuję, gdy jest mi bardzo źle
czasami nic nie czuję, gdy sukces mną bawi się

Tak to już z nami jest
bo to przecież nasz 
nasz czas teraz jest

Ale ja wiem, że gdzieś jesteś tam
żadna siła nie zerwie nici łączącej nas
tak to już z nami jest
bo to przecież nasz
nasz czas teraz jest

1 2 .  r ó b ,  c o  c h c e s z
(słowa: Krys Day, muzyka: Krys Day, Piotr Grabowski, 
Fritz Heieck, Andrzej Puczyński)

Gdy ciemno jest
w sobie zamykasz się
kolejny Twój pomysł
ktoś rzucił na wiatr

Myślisz, że nie masz sił
i, że inni są wiele lepsi
tymczasem w Tobie tkwi
tajemnicza moc

Tak to prawda
że to co chcesz możesz mieć
tak to prawda
trzymaj się drogi swej

Zawsze rób, co chcesz
wyrzuć słowo nie
sam wiesz, co najlepsze
żyjesz tylko raz
teraz jest Twój czas
na co czekasz jeszcze

Chcą wmówić Ci
że i tak nie masz szans
chcą trzymać Cię
tam gdzie sami są

A Ty się nie daj
nie możesz im uwierzyć
sami boją się
a Ty odwagę miej!

Tak to prawda
że to co chcesz możesz mieć
tak to prawda
trzymaj się drogi swej

Zawsze rób, co chcesz
wyrzuć słowo nie
sam wiesz, co najlepsze
żyjesz tylko raz
teraz jest Twój czas
na co czekasz jeszcze

1 0 .  T y  w i e s z  w s z y s T k o
(słowa: Krys Day, Andre Laengert, Gregor Loesch, muzyka: 
Gregor Loesch, Andre Laengert, Krys Day, Andrzej Puczyński)

Pokonałem powietrze
przez pustynię płynąłem
górę przewędrowałem
wspiąłem na każde morze

Nagle do nieba wpadłem
i z ziemi spuściłem grad
proszę powiedz czy to ja
czy to na głowie stanął świat

A jeśli nic nie jest prawdą
i czym wydaje się
to powiedz w czym jest rzecz

Dałem zagonić się
wierzyłem, że wszystko wiesz
mimo że liczysz, zniepewniasz mnie
dzisiaj już wiem czego chcę

Pod mostami nurkowałem
mimo skrzydeł biegłem
w tym pośpiechu zamarzłem
a lodem poparzyłem się

Z mety wystartowałem
drogi nie pamiętam już 
proszę powiedz czy to gra
czy to życie tak trudne tu

A jeśli nic nie jest prawdą
i czym wydaje się
to coś na rzeczy jest

Dałem zagonić się
wierzyłem, że wszystko wiesz
mimo że liczysz, zniepewniasz mnie
dzisiaj już wiem czego chcę

Ty wiesz, wszystko wiesz

Dałem zagonić się
wierzyłem, że wszystko wiesz
mimo że liczysz, zniepewniasz mnie
dzisiaj już wiem czego chcę

p o d z i ę k o w a n i a
Dziękuję Andrzejowi Puczyńskiemu i Przemkowi Burakowskiemu. 
Dziękuję za wyjątkowe kompozycje oraz teksty, i za to, że zechcieliście po-
dzielić się ze mną swoim talentem/thank you for the outstanding composi-
tions, lyrics and for the will to share your talent with me:
Adam Abramek, Justin Balk, Jacek Cygan, Toby Gad, Niels Kristian Groetsch, 
Sebastian Graalfs, Piotr Grabowski, Fritz Heieck, Judith Holofernes, Kristoffer 
Huenecke, Robert Janson, David Jost, Kasia Kowalska, André Längert, Gregor 
Lösch, Ian O’Brien-Docker, Dave Roth, Pola Roy, Jakob Sinn, Johannes Strate, 
Donna Summer, Mark Tavassol, Jean-Michel Tourette, Olaf Weitzl.
Swoim nauczycielom wokalu i muzyki, w szczególności Kati Karney oraz 
Basi Weiser.
Za życzliwość i chęć zapoznania się z moją twórczością, jak i przybliżenia jej 
słuchaczom za pomocą świetnych pomysłów: Zbigniew Krajewski i Paweł 
Sztompke wraz z Programem Pierwszym Polskiego Radia, Piotr Baron wraz 
z Programem Trzecim Polskiego Radia, Roman Owsiak wraz z Polskim Radiem 
Rzeszów, Piotr Bielawski wraz z Polskim Radiem Łódź, Kasia Jankowska wraz 
z Polskim Radiem Zachód, Monika Sędzierska wraz z Radiem Funkhaus Euro-
pa, Marcin Kozłowski wraz z Polskim Radiem Białystok, Leszek Ślusarski wraz 
z Polskim Radiem Kielce, Paweł Luciński wraz z Polskim Radiem Gdańsk, Darek 
Turecki wraz z Polskim Radiem Lublin, Darek Gross wraz z Polskim Radiem 
PiK oraz Wojtek Janicki wraz z Polskim Radiem Wrocław, Tomek Bazan wraz 
z Polskim Radiem Opole, Łukasz Janiszewski wraz z Polskim Radiem Olsztyn, 
Piotr Chronowski wraz z Polskim Radiem Kraków. 
 
Wam dziękuję za to, że trzymacie tę płytę w swoich dłoniach. Włożyłem w nią 
dużo serca, przemyśleń i dotychczasowego doświadczenia życiowego.
Mam nadzieję, że będzie Wam bliska.

P o z d r a w i a m
K r y s

Płytę dedykuję moim rodzicom, 
dziękuję Bogu za miłość.
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