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CIĄGLE MI WIBROWAŁO… 

 

Na świat przyszło  

i nigdy nie odeszło 

wibrowanie wszystkiego 

dobrego i złego 

 

Cały świat pędzi, wręcz wibruje  

jak to życie, zawsze nas czymś zaskakuje 

są w tym wszystkim różne racje 

są niestety złe wibracje 

 

Pośród piękna wielkich rzeczy 

małe sprawy – nikt nie przeczy 

zawsze w sobie coś tam mają 

światu sensu nadają 

 

A muzyka przyszła nagle 

dokąd zmierza nikt nie zgadnie 

odkąd myśl ma świat poznała 

pełni w dźwięku poszukiwała 

 

I gdy młodość tak nastała 

piękną panną muzyka się stała 

radości, poszukiwania, odkrywania 

niosąc zmysłowość, takową pozostała 

 

Już świat bliski był spełnienia swego 

i muzyki krańców z niego 

gdy nagle coś się zmieniło 

na muzyczne wieczorne uczty koc rzuciło 

 

Kto ogarnie ten zgiełk nowy 

z głośnika szorstkie, niezrozumiałe mowy 

trzeba sprzętu tony zwozić 

i pokoje nowo zdobić 

 

I zaczynać żyć z żelastwem 

na nowo rzucać balastem 

a świat pędzi i wibruje 

oto w Japonii ktoś nowość gotuje 

 

Może wzmacniacz nowy trzeba 

by muzyczne chylić nieba 

rozum mówi – tak człowieku 

szykuj środki w nowym wieku 

 

Złoty Accu z dalekiego kraju 

może doda smak nowego rodzaju 

tej muzyce co się po pokoju snuje 

i coś ciągle w niej wibruje 

 

Dźwięczny sopran pięknej diwy 

nie uczynił mnie szczęśliwym 

a tu jeszcze skrawki basu 

płyną jakby nie miały czasu 

 

Pędzi, goni, gdzieś się chowa 



to basiszcze, a nie basu odnowa 

tak muzyka grać nie może 

myślę sobie, co pomoże? 

 

Może lepsze źródło trzeba 

wszak już blisko audiofilskiego nieba 

krążki srebrne bardzo dobre 

może tylko grać nadobne? 

 

Znów w pobliskim duńskim kraju 

poszukiwać mnie bram raju 

audiofilia to już prawie 

powie każdy, kto w tej zabawie 

 

Źle się dzieje w państwie duńskim 

gdy po trudach tej obstrukcji 

ciągle dźwięku brakowało 

a w pokoju wibrowało, grało … lecz nie to co miało 

 

Koledzy ciągle – rzuć to w końcu 

tyle rzeczy pięknych w słońcu 

tyle piękna wiosną chodzi 

a on ciągle w dźwięku brodzi 

 

Miota się i pliki zgrywa 

to ripuje, to przegrywa 

ja im na to – to emocje 

dusza, piękno i … wibracje 

 

Oni na to – koncert lepszy 

idź posłuchaj to uleczy 

wieszczą mi nienowe sprawy 

lecz jak słuchać – dźwięk niemrawy 

 

Nagle wpada myśl jak strzała 

zmiana kabli coś by dała? 

na początek dobre AC-e 

zasilą mi dwa wzmacniacze 

 

Z dalekiego Oregonu idzie paczka przez trzy noce 

czekam, słucham i się pocę 

w dźwięku ciągle coś wibruje 

i emocje pokonuje, słucham dalej … 

 

Gdy tu nagle kurier wpada 

mam te kable – krzyczy z dala 

no to wepnę i posłucham 

może muzyki się doszukam 

 

Źródło piękniej mi zgrało 

lecz coś nadal … wibrowało i radości zabierało 

człowiek tyle rzeczy kupił 

po co myślę, kto mnie zmusił? 

 

Jeszcze jedną szansę przecie  

dać sobie muszę, dobrze wiecie 

i me druty łączeniowe  

zmienić na nowiuśkie, nowe 

 

Nic nie dały Mit-y, Acro 



zawsze w dźwięku czegoś brakło 

tylko kolumny pozostały 

lecz … to one wibrowały 

 

I już moja pasja kona 

a przyjaciel – wszak jest strona 

w Internetu to przestworzach szukaj 

highfidelity.pl wystukaj 

 

10 lat już na niej pisze  

co wibracjom niesie ciszę 

i niedawno tam odkryli 

że wibracje poskromili 

 

Na północy tego kraju 

znajdziesz bilet do bram raju 

Franc Audio podstawki sprzeda 

które przychylą ci nieba 

 

Uwierzyłem, wszak co stracić mogłem 

i gdy tylko się przemogłem 

France Slimy podstawiłem 

i kolumny napędziłem 

 

I zagrało jakby miodnie 

gładko, pięknie i nadobnie 

w końcu niczego nie brakowało 

bo już też nie wibrowało 

 

To cudowne małe rzeczy 

zmienią świat na lepszy przecie 

a ja France chciałbym zdobyć 

i me serce przed Wami otworzyć 

 

Sto lat życząc mojej stronie 

nigdy nam nie składać broni 

by w muzyce się dobrze działo 

i już nic nie wibrowało. 


