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Breakout narodził się w 1968 roku w Rzeszowie. Przed 
Breakoutem był grający bigbit Blackout który odszedł 
w niebyt pod koniec 1967. Ostatni skład Blackoutu to:

Tadeusz Nalepa (gitara, wokal),
Mira Kubasińska (wokal),
Stan Borys (właściwie Stanisław Guzek) (wokal),
Krzysztof Dłutowski (klawisze),
Robert Świercz (bas),
Józef Hajdasz (perkusja).

Po przekształceniu się zespołu w Breakout z zespołem roz-
stali się Stanisław Guzek i Robert Świercz, a do zespołu 
dołączył gitarzysta basowy Janusz Zieliński. Wraz ze 
zmianą nazwy nastąpiła również zmiana muzyki gra-
nej przez zespół z naiwnego Bigbitu na mocniejszą roc-
kową, opartą na bluesie. Pierwszy występ odbył się 
21 lutego 1968 r. w warszawskim klubie „Stodoła”, a ofi-
cjalny debiut nastąpił 27 lutego podczas pierwszej edycji 
Musicoramy. Była to najbardziej znana cykliczna impreza 

O zespole
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koncertowa w latach sześćdziesiątych dwudziestego 
wieku w Polsce. Impreza powstała z inicjatywy Franciszka 
Walickiego, który był jednocześnie jej kierownikiem arty-
stycznym. Koncerty odbywały się w Sali Kongresowej 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W lutym 1968 roku 
na scenie razem z Breakoutem pojawili się Czesław Nie-
men z Akwarelami, Skaldowie oraz No To Co. W kwietniu 
1968 roku został w składzie zespołu nastąpiła pierwsza 
zmiana odszedł Janusz Zieliński a nowym basistą został 
Michał Muzolf. Zespół szybko zyskiwał uznanie zarówno 
w oczach fanów jaki i fachowców i już w czerwcu tego 
samego roku wyruszył w swą pierwszą zagraniczną trasę 
koncertową po krajach Beneluksu. Breakout był tam przyj-
mowany bardzo dobrze – dorobił się nawet fan clubu. 
W czasie tej trasy w repertuarze Breakoutu znalazły się 
między innymi covery Cream i Vanilla Fudge co powodo-
wało że zespół był brany za formację pochodzącą z Wiel-
kiej Brytanii. Za zarobione pieniądze muzycy kupili nowy 
sprzęt i instrumenty, dzięki którym uzyskali brzmienie nie-
dostępne dla większości polskich grup. Na początku 1969 
roku piosenka zespołu Gdybyś kochał, hej! dotarła do 
pierwszego miejsca radiowej listy przebojów. Utwór ten 
znalazł się na wydanym w tym samym roku pierwszym 
albumie grupy Na drugim brzegu tęczy. Udział w nagra-
niu tej płyty gościnnie wzięli Włodzimierz Nahorny ( sak-
sofon, flet) oraz żeński zespół wokalny Alibabki (chórki), 
zabrakło za to Krzysztofa Dłutowskiego. Większość tekstów 
na tej płycie napisał Franciszek Walicki ukrywający się pod 
pseudonimem Jacek Grań, jednak jako autor słów pojawił 
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się też najbardziej kojarzony z Breakoutem Bogdan Loebl 
(Powiedzieliśmy już wszystko i Gdzie chcesz iść...). W ple-
biscycie Musicoramy płyta Na drugim brzegu tęczy uznana 
została za album roku.
W sierpniu 1969 roku zespół opuścił Michał Muzolf, zastą-
pił go Piotr Nowak który nie zagrzał w zespole jednak na 
długo miejsca, bo już na początku 1970 roku na jego 
miejscu pojawił się Józef Skrzek. W tym czasie Breakout 
zakończył też współpracę z Franciszkiem Walickim. Rok 
1970 to początek kłopotów zespołu z mediami oraz wła-
dzą. Breakout coraz częściej był krytykowany za pro-za-
chodnią muzykę i ...długie włosy. W końcu doprowadziło 
to do całkowitego zakazu emitowania utworów zespołu 
w radiu i telewizji. Pomimo tych kłopotów w lutym tego 
roku udało się nagrać płytę 70a. Gościnnie na tej pły-
cie wystąpił grający na saksofonie i flecie Włodzimierz 
Nahorny. Materiał z tego krążka jest bardziej bluesowy niż 
debiutancka płyta zespołu, nie stroni jednak od rocka i to 
w najlepszym wydaniu. W roku 1971 ukazała się kolejna 
płyta zespołu przez wielu uważana za najlepszą, mowa 
oczywiście o albumie Blues. Na tej płycie znalazły się 
najbardziej znane utwory grupy takie jak Kiedy byłem 
małym chłopcem, Oni zaraz przyjdą tu czy Przyszła do 
mnie bieda. Płytę nagrał zespół w składzie znacznie róż-
niącym się od tego z poprzednich krążków. Odszedł od 
zespołu Józef Skrzek, podobno na skutek kłótni z Hajdaszem 
na tematy sportowe. Ze współpracy z zespołem zrezygnował 
Włodzimierz Nahorny, zmęczony wyczerpującym, rocko-
wym trybem życia. W studiu zespół pojawił się w składzie:
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Tadeusz Nalepa (wokal, gitara)
Dariusz Kozakiewicz (gitara)
Tadeusz Trzciński (harmonijka ustna)
Jerzy Goleniewski (gitara basowa)
Józef Hajdasz (perkusja).

W tym samym roku co Blues w sprzedaży pojawił się 
pierwszy w dorobku zespołu album sygnowany również 
nazwiskiem jego wokalistki Miry Kubasińskie Mira. Rok 
1972 to kolejna płyta zespołu Karate. Album uważany 
jest za kontynuację poprzedniej, nagrany prawie w takim 
samym składzie. Jedyna zmiana to nieobecność Dariusza 
Kozakiewicza. Po nagraniu tej płyty do zespołu dołączył 
na krótko wokalista Jan Izbiński. W 1973 roku współpracę 
z zespołem definitywnie zakończył Włodzimierz Nahorny, 
a zespół nagrał drugą płytę sygnowaną nazwiskiem Miry 
Kubasińskiej Ogień, z rewelacyjnym utworem tytuło-
wym oraz równie wspaniałym aczkolwiek zupełnie innym 
kawałkiem Czarno-czarny film. W tym czasie zespól wiele 
koncertował nie tylko w kraju, ale i zagranicą (można go 
było usłyszeć w ZSRR, NRD i Holandii). Rok 1974 to 
kolejna płyta zespołu Kamienie nagrana w składzie:

Tadeusz Nalepa (gitara, wokal, harmonijka)
Winicjusz Chróst (gitara)
Zdzisław Zawadzki (bas)
Wojciech Morawski (perkusja)

oraz „Złota Płyta” za album Karate, no i oczywiście kon-
certy. Przez cały rok 1975 dochodziło do wielu zmian per-
sonalnych w zespole, aby w końcu zawiązał się skład, 
który rok później nagrał płytę NOL
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Mira Kubasińska (wokal)
Tadeusz Nalepa (gitara)
Zbigniew Wypych (gitara basowa)
Bogdan Lewandowski (klawisze)
Andrzej Tylec (perkusja)

Muzyka z NOL różni się od tej z wcześniejszych albu-
mów zespołu. To już nie jest blues. Grupa brzmi tu roc-
kowo, zbliżając się wręcz do rocka progresywnego, spora 
w tym zasługa klawiszowca Bogdana Lewandowskiego. 
Na kolejną płytę zespół czekał aż do roku 1979 kiedy to 
światło dzienne ujrzał album ZOL. Obok Miry Kubasińskiej 
i oczywiście Tadeusza Nalepy na płycie tej zagrali na gita-
rze Krystian Wilczek i na perkusji Marek Surzyn. W 1980 
roku na rynku ukazała się płyta zespołu nagrana razem 
z Romanem „Pazurem” Wojciechowskim – Żagiel ziemi. 
Album ten stanowił część Tryptyku Olimpijskiego, przy-
gotowanego z okazji Igrzysk Olimpijskich w Moskwie  
w 1980 roku Pozostałe części nagrały zespoły Skaldo-
wie Droga ludzi i Budka Suflera Na brzegu światła. Zespół 
przestał istnieć w 1982 roku kiedy to niezaprzeczalny lider 
zespołu Tadeusz Nalepa zdecydował się rozpocząć karierę 
solową. W 1994 roku pojawił się na rynku album Jesteś 
w piekle sygnowany Tadeusz Nalepa & Breakout.
Płytę nagrał zespół w składzie:

Tadeusz Nalepa (gitara, wokal, harmonijka)
Grażyna Dramowicz (wokal)
Piotr Nalepa (gitara)
Andrzej Pluszcz (bas)
Marek Surzyn (perkusja)
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Dyskografia:

ALBUMY STUDYJNE
Na drugim brzegu tęczy (1969)
70a (1970)
Blues (1971)
Mira (1971)
Karate (1972)
Ogień (1973)
Kamienie (1974)
NOL (1976)
ZOL (1979)
Żagiel Ziemi (1980)
Jesteś w piekle (1994) (jako Nalepa Breakout)

ALBUMY KOMPILACYJNE
Bluesbreakout 1971–72 (1991) (jako Tadeusz Nalepa)
Ballady (1995)
Breakout 69/70 (1996)
Blackout, Breakout i Mira Kubasińska – Gold (1997)
Mira / Ogień (1997)
Złote przeboje (1998)
Największe przeboje (1999)
Breakout vol. 1 – Blues / Ogień (2000)
Breakout vol. 2 – Karate / Na drugim brzegu tęczy (2000)
Poszłabym za tobą (2000)
Oni zaraz przyjdą tu (2001)
Poszłabym za tobą (2011)



ŻYJE
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O albumie

To było dość szczególne przeżycie. Jesień 1969 roku. Już 
dobrze znałem Cream i jego riffy, już byłem po udzielo-
nej mi przez Iron Butterfly lekcji ostrego rocka, zwącej się 
In-A-Gadda-Da-Vida... Jednakże gdy kupiłem sobie tę 
płytę i wysłuchałem jej – poczułem się trochę oszołomiony. 
Jeszcze nigdy nie usłyszałem tyle rockowego hałasu z kra-
jowego longplaya.
Gdy rozmawiałem z Tadeuszem Nalepą o tej płycie Bre-
akoutu, przyznał, że duży wpływ miał wtedy na niego Fran-
ciszek Walicki, ówczesny kierownik artystyczny zespołu: 
On namawiał nas do takiej muzyki. I rzeczywiście zrobi-
liśmy jak chciał... Niszczył mnie, nieraz wykańczał, nie-
które utwory przerabiałem wiele razy, ale w końcu coś ze 
mnie wyciągnął... Nalepa dodał też: Z początku mnie ta 
płyta denerwowała. Te bębny. To tłuczenie. Jednak jest to 
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chyba najbardziej rockowa z płyt, które się w Polsce ukazały.
Na pewno była najbardziej rockowa do czasu ukazania się 
następnego albumu Breakoutu...
Grupa Blackout przekształciła się w Breakout i zaczęła 
działać pod kuratelą Walickiego w początku 1968 roku. 
Walicki nie zasklepił się w big beacie, choć go sam wymy-
ślił. Uważnie śledził to, co działo się w zachodnim rocku. 
I pod jego namową Breakout próbował wyspecjalizować 
się w muzyce psychodelicznej: do repertuaru włączył You 
Keep Me Hanging On w wersji Vanilla Fudge.
Większą część wspomnianego roku zespół Nalepy spędził 
w Holandii. Wrócił stamtąd jako najbardziej długowłosa 
z krajowych grup i mająca najlepszą aparaturę nagłaśnia-
jącą. Breakout nie oszczędzał jej w czasie swoich wystę-
pów. Konsekwentnie starał się też trzymać konwencji 
nowoczesnego rocka, kojarzonej wtedy z artystycznym 
podziemiem i także u nas zwanej underground. Rzeczy-
wiście, nie była to muzyka dla każdych uszu i dawało to 
niekiedy dość dyskusyjny rezultat. Znamienna jest tu pra-
sowa recenzja z imprezy Musicorama, zorganizowanej 
w styczniu 1969 r.: Poziom występu Breakotów obniżyła 
źle wysterowana aparatura, która uniemożliwiała właściwy 
odbiór śpiewu Miry Kubasińskiej... Styl Breakoutów cha-
rakteryzują rozwlekłe improwizacje i jednostajnie pulsu-
jąca rytmika.
Jednak grupa miała też własne przeboje, autorstwa spółki 
Nalepa-Walicki – począwszy od Gdybyś kochał, hej!, 
które zwyciężyło w Telewizyjnej Giełdzie Piosenki. Pierw-
szy longplay, właśnie Na drugim brzegu tęczy, nagrany 
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w marcu 1969 r., także zrobił furorę. I to zasłużenie. Nie 
tylko był bardzo udany – mimo pewnych potknięć wyko-
nawczych, jak brak precyzji rytmicznej w Poszłabym za 
tobą. Okazał się pomostem między krajowym big beatem 
a rockową awangardą ze świata. Rzeczywiście była to 
wyprawa na drugi, nieznany dotąd u nas brzeg.
Ale może konkretniej. Tadeusz Nalepa z pewnym – chyba 
zrozumiałym – opóźnieniem, lecz też z pewną indywidual-
nością, skorzystał z osiągnięć ówczenej czołówki anglo-
saskiej. Tworzył wdzięczne, proste piosenki i ujmował je 
w sposób zbliżony do wczesnych najbardziej szlagiero-
wych poczynań The Jimi Hendrix Experience. Najlepszym 
przykładem może tu być Gdybyś kochał, hej!, które –choć 
rozpoczyna się od przygrywki z You Keep Me Hanging 
On – ma aranżację rodem z hendrixowskiego Hey Joe. 
Nalepa podążył też w kierunku wyznaczonym przez Johna 
Mayalla i Cream: wprowadził do repertuaru elementy hard 
rocka i jazzu. Szczególnie przekonuje o tym tytułowy utwór 
longplaya – bluesowa kompozycja z charakterystycznym 
riffem, wzbogacona saksonową improwizacją Włodzi-
mierza Nahornego. Współpraca z tym czołowym wtedy 
jazzmanem, była podobno dziełem przypadku. Nie zmie-
nia to faktu, że cała płyta robi bardzo przemyślane wrażenie.
Longplay przenosił słuchacza na drugi brzeg tęczy, rów-
nież dzięki innego rodzaju poszukiwaniom artystycz-
nym, wieńczącym psychodeliczne poczynania Breakoutu. 
Znalazło się tu wlasne opracowanie Czy mnie jeszcze 
pamiętasz? Czesława Niemena, w duchu aranżacyjnych 
ekstawagancji Vanilla Fudge. Zarazem Nalepa nie zrywał 
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drastycznie z big beatem, jak i jego folkloryzującym klima-
tem. I ...asekurował się – o ile możnna tak powiedzieć –
sięgając także po repertuar Blackoutu (Gdzie chcesz iść) 
i proponując jakby ludową piosenkę o melodii, która przy-
pominała twórczość Stanisława Hadyny (Wołanie przez 
Dunajec).
Było to też zapewne częścią wyważonej „polityki” Fran-
ciszka Walickiego. Popelnił on - pod pseudonimem 
Grań – pierwszy polski tekst psychodeliczny: intrygująco 
wieloznaczny w tamtych czasach (Na drugim brzegu tęczy), 
ale zarazem pozostawał w banalnym kręgu młodzieńczych, 
wakacyjnych miłości (Masz na to czas) i pseudoludowej 
liryki (Gdybyś kochał, hej!, Poszłabym za tobą).
Na drugim brzegu tęczy było agresywnie brzmiącym, arty-
stycznym manifestem nowego rocka – nowego i szoku-
jącego nas w tamtych czasach. A równocześnie – jakby 
koncertem odegranym z przymrużeniem oka. W Masz na 
to czas Nalepa najwyraźniej żartobliwie cytował Satisfac-
tion. Longplay zakończył inny żart: króciutkie, retauracyjne 
tango, Po ten księżyc złoty. Jakby Nalepa i Walicki chcieli 
podkreślić, że nie należy zbyt serio brać tej ich rockowej 
awangardy. Że to także tylko muzyka rozrywkowa. Na 
szczęście do pracy nad pierwszą płytą Breakoutu pode-
szli na tyle poważnie, że dobrze zniosła próbę czasu.

Wiesław Królikowski
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Na drugim brzegu tęczy
Polskie Nagrania Muza – SXL 0721
Rok wydania 1969

Strona A 
1. Poszłabym za Tobą
2. Nie ukrywaj – wszystko wiem
3. Na drugim brzegu tęczy
4. Czy mnie jeszcze pamiętasz?
5. Wołanie przez Dunajec

Strona B 
1. Masz na to czas
2. Gdybyś kochał, hej!
3. Powiedzieliśmy już wszystko
4. Gdzie chcesz iść
5. Po ten księżyc złoty

Album
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Nalepa
Tadeusz

Lider zespołów Blackout i Breakout. Pozostawił po sobie 
dwadzieścia płyt i ponad trzysta utworów, w tym takie 
szlagiery jak „Gdybyś kochał, hej”, „Kiedy byłem małym 
chłopcem” i „Oni zaraz przyjdą tu”. Nie ze wszystkich był 
po latach dumny. Nie cierpiał śpiewać i twierdził, że nie 
należy do ludzi szczególnie pracowitych. Minęło dziesięć 
lat od śmierci Tadeusza Nalepy, ojca polskiego bluesa.
Z tym byciem ojcem polskiego bluesa to nie jest ot takie 
sobie tylko gadanie – Tadeusza Nalepę rzeczywiście tak 
nazywano i tak o nim myślano. Najpierw robili to młodzi 
muzycy, z którymi grywał, trochę żartobliwie nawiązując 
do jego „zaawansowanego” wieku, a później także fani. 

1943 — 2007
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Pytany, czy poczuwa się do tego ojcostwa, odpowiadał. 
– Nie wypieram się.
Był jednak nazywany ojcem polskiego bluesa głównie dla-
tego, że wywarł na ten styl ogromny wpływ. Można powie-
dzieć, że go zdefiniował, nawet jeżeli granica między 
bluesem a rockiem często się w jego muzyce zacierała.
Ten wyjątkowy status zapewniła mu przede wszystkim 
założona przez niego w 1968 roku grupa Breakout, następ-
czyni działającej wcześniej grupy Blackout – doprowadził 
z nią do swoistej rewolty gustów polskiej publiczności.
Artysta był na polskiej scenie muzycznej człowiekiem 
instytucją, wyjątkową osobowością, unikalnym zjawiskiem. 
Grał z wielkim wyczuciem, wkładając w każdą nutę mnó-
stwo emocji – można powiedzieć, że grał nie palcami, 
a sercem. W tworzone przez niego dźwięki wpisane były 
melancholia i smutek.
Na swoją muzykę patrzył z pokorą.
– Blues jest zawsze bluesem, niezależnie od szerokości 
geograficznej, pod którą jest grany – przypominał w roz-
mowie z „Trybuną”.

– Nazwano mnie ojcem polskiego bluesa nie dlatego, że 
wymyśliłem, czy nadałem mu jego polską specyfikę, lecz 
dlatego, że jako pierwszy zaśpiewałem bluesa po pol-
sku.  Zresztą nie uważam siebie wyłącznie za muzyka 
bluesowego, raczej za muzyka rockowego, który dobrze 
gra bluesa – dodawał.
Z drugiej strony zarzucano mu czasem zarozumiałość. 
– Po prostu znam swoją wartość – tłumaczył.
– Nigdy nie byłem zarozumiały, tylko wierzyłem w to, co robię. 
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Kiedyś byłem wręcz nieśmiały, miałem trochę kompleksów. 
Teraz już nie mam kompleksów, wyrosłem z nich. Jestem 
zadowolony z życia, wszystko mi się udaje.
Podkreślał, że wiara w siebie to podstawa sukcesu.
– Ja zawsze w siebie wierzyłem. W końcu zaczynałem jako 
amator tak jak wszyscy dokoła. I w pewnym momencie 
wiedziałem, że zostanę muzykiem – nie, że zrobię karierę, 
ale że będę z tego żył. Tak się stało, nigdy nie zdradzi-
łem tego zawodu, nic innego w życiu nie robiłem. Takie 
albumy Breakoutu jak „Na drugim brzegu tęczy”, „Blues” 
i „Karate” wpływały nie tylko na gust młodych ludzi, wspa-
niale go kształtując, ale również na ich… wygląd. Nalepa 
nigdy nie identyfikował się z ruchem hippisowskim, ale to 
właśnie w znacznym stopniu dzięki jego muzyce młodzież 
i studenci zaczęli zapuszczać włosy. Co ważniejsze, się-
gali też po gitarę.
– Nigdy nie byłem buntownikiem – mówił Onetowi w 2003 
roku, podkreślając, że fakt, iż przez wiele lat nosił długie 
włosy, atrybut pokolenia hippisów, nie miał z tym ruchem 
nic wspólnego.

– Nie byłem zwolennikiem dzieci kwiatów. Nosiłem długie 
włosy i zarost, żeby jakoś za tym się schować, bo nie bar-
dzo byłem przekonany do tego, co robię. Mówiąc szczerze, 
nigdy tych moich włosów nie lubiłem.
Breakout to jedna z tych nielicznych polskich formacji 
sprzed lat, która spokojnie mogłaby zawojować Europę, 
ale przyszło jej działać w czasach, które to uniemożli-
wiły, pomimo wyjazdów zespołu na zagraniczne koncerty, 
także na Zachód, choćby do Holandii.
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Tadeusz Nalepa (ur. 26 sierpnia 1943 roku w Zgłobniu) 
nigdy nie lubił, kiedy nazywano go wirtuozem. Sam tak 
o sobie nie myślał. Jak przekonywał, w ogóle mu nie zale-
żało na szlifowaniu techniki, głównie z powodu… lenistwa. 
– Ja kocham pracować, ale pracowity nie jestem – przyzna-
wał w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.
– I poza koncertami gitarę biorę do rąk tylko po to, żeby 
coś skomponować.
Gitarzystą został, jak chyba prawie każdy, by podobać 
się dziewczynom.
– Gdy byłem chłopcem, to był bardzo modny instrument. 
Parkowy taki. Spotykaliśmy się na ławce w parku, śpie-
waliśmy piosenki, a ja, z gitarą, byłem wtedy szalenie 
atrakcyjny – wspominał.
Był samoukiem, choć może nie stuprocentowym.
– Trochę się uczyłem muzyki, ale w zasadzie jestem 
samoukiem – mówił Onetowi – Jako mały chłopak cho-
dziłem do szkoły muzycznej, jednak naukę gry na skrzyp-
cach przerwałem po roku.
Skrzypce rzucił, mimo że bardzo dobrze mu na nich szło. 
Później uczył się jeszcze gry na klarnecie i kontrabasie.
– Byłem, jak mi mówiono, wyjątkowo zdolny. W końcu tra-
fiłem na gitarę i zakochałem się w niej. Wtedy nie było 
jeszcze w szkole muzycznej klasy gitary. Kupiłem pod-
ręczniki do gry i sam się uczyłem.
Pierwszym znaczącym sukcesem Nalepy było wyróżnie-
nie za duet na II Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie 
w 1963 roku. Wystąpił tam z Mirą Kubasińską (1944–2005), 
prezentując rockandrollową piosenkę “Let’s Twist Again” 
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z repertuaru Chubby Checkera. Nalepa poznał Kuba-
sińską w jednym z lokali, kiedy przyjechała na występ 
do Rzeszowa. Rok później byli już małżeństwem.
W 1965 roku małżeństwo założyło grupę Blackout, w której 
główne wokalne stery dzierżył Stanisław Guzek, znany dziś 
jako Stan Borys. Początkowo Nalepa z zespołem wykony-
wał standardy z repertuaru The Beatles i The Rolling Stones, 
a z czasem zaczął komponować muzykę do tekstów poety 
Bogdana Loebla.
Największym przebojem okazały się ballada „Anna” oraz 
piosenka śpiewana przez Kubasińską – antywojenna 

„Wyspa”. Innym wyróżniającym się protest songiem był 
„Te bomby lecą na nasz dom”. Album, choć wpisywał się 
w bigbitową konwencję, był bardzo różnorodny. Dorobek 
wydawniczy zespołu zamknął się na jednej płycie, „Blac-
kout”, oraz kilku singalch i „czwórkach”. Zespół istniał 
do końca roku 1967. W następnym powstał Breakout, już 
bez Stana Borysa.

– To człowiek zwany ojcem chrzestnym polskiego rock’n’-
rolla, Franciszek Walicki, stworzył Breakout – wspomi-
nał w niedawnym wywiadzie z Onetem Stan Borys. – Nie 
mógł używać mojej nazwy Blackout, a chciał zachować 
podobne brzmienie.
Nalepa i Kubasińska od razu stali się głównymi twarzami 
tej pierwszej polskiej w pełni rockowej formacji, błyskawicz-
nie zdobywając wielką popularność. Breakout funkcjonował 
w latach 1968–1982 i wydał dziesięć płyt – na większości 
z nich Mira była pierwszą wokalistką – wyjątkiem były legen-
darny „Blues”, a także „Karate” i „Kamienie”, na których 
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słychać wyłącznie głos Tadeusza Nalepy, śpiewającego 
także część repertuaru późniejszych albumów, od „NOL” 
do „Żagla Ziemi”. Muzyka ewoluowała, od psychodelicz-
nych wycieczek w stylu Vannilla Fudge na debiucie, poprzez 
brzmienia rockowo-bluesowe, na flirtach z jazzem kończąc.

– Prawda jest taka, że choć Mira świetnie śpiewała, tylko 
dlatego była w zespole, że była moją żoną – przyznawał
Nalepa w 2003 roku w rozmowie z Onetem.
– A drugi powód: nie miałem wokalisty. Bo ja nie cierpia-
łem śpiewać, zawsze z konieczności podchodziłem do 
mikrofonu. Dlatego być może chowałem się za te moje dłu-
gie włosy. Chcieli u mnie śpiewać różni wokaliści, w tym 
Cugowski, ale nikt mi się nie podobał, więc z braku laku 
śpiewałem sam.
Ogromne znaczenie dla muzyki Breakout miały tek-
sty Bogdana Loebla, zdecydowanie dojrzalsze i bliż-
sze ówczesnej rzeczywistości niż często banalne słowa 
wyśpiewywane przez tuzów bigbitu.
Loebl, pytany, co stoi za sukcesem grupy Breakout, wska-
zywał na nowoczesny jak na tamte czasy styl kompono-
wanych przez siebie utworów:
– Za namową Franciszka Walickiego zaczęliśmy grać bar-
dziej nowocześnie. To mi odpowiadało. Muzyka końca lat 
sześćdziesiątych na Zachodzie była bardzo drapieżna. 
Musieliśmy zostawić te nasze ambitne, ale zbyt ładne 
piosenki z okresu Blackoutów.
Teksty Breakoutu wyróżniały się dojrzałością, ale i dość 
smutnym, niekiedy ponurym, nastrojem, idealnie pasują-
cym do melancholijnej natury utworów Nalepy.



– W tamtej rzeczywistości było nam wszystkim tak wesoło, 
że wychodziłem z założenia, iż takie „dosmucenie” tej 
radości jeszcze ją wzmocni – tłumaczył Loebl.
– To były bardzo spontaniczne teksty. Przy muzyce blu-
esowej nigdy nie przygotowywałem sobie tematu. Pisałem 
jedynie pod jej nastrój, który podpowiadał mi, jakich zwro-
tów czy słów użyć.

Po ten księżyc złoty

Gdzie chcesz iść?
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Co ciekawe, chociaż w dorobku Breakoutu znalazły się 
takie pokoleniowe przeboje jak „Gdybyś kochał, hej”, 

„Co się stało kwiatom”, „Kiedy byłem małym chłopcem”, 
„Rzeka dzieciństwa”, „Pomaluj moje sny” i „Oni zaraz 
przyjdą tu”, nie wszystkie Nalepa darzył sympatią.

– Takie kawałki jak „Gdybyś kochał, hej” są dla mnie nie do 
zniesienia – mówił Gali. 
– Tak już się nie gra.
Zapytany, czy nie myślał w takim razie, aby zaaranżo-
wać stare utwory na nowo, odpowiadał stanowczym „nie”. 
– Wstydziłbym się, bo ktoś mógłby uznać, że nic innego 
nie potrafię robić.
Breakout zakończył działalność w 1982 roku, kilka mie-
sięcy po wprowadzeniu stanu wojennego i dwa lata 
po rozwodzie Kubasińskiej i Nalepy. – Małżeństwo wcze-
śniej już się rozpadało, tylko byliśmy na tyle dojrzali, aby 
postanowić, że Piotrek, przynajmniej do matury, nie 
będzie się w tym orientował – wyznał Tadeusz Nalepa. 
W 1989 roku ożenił się z Grażyną Dramowicz, z którą 
pozostał do samego końca.
Piotrek, czyli Piotr Nalepa, syn pary, rocznik 1965. On 
także bardzo przeżył to rozstanie.

– Mimo że miałem już naście lat, przyjmowałem to bar-
dzo niedobrze i bardzo mocno przeżywałem – przyznawał 
w rozmowie z „Głosem Wielkopolski”. 

– Bo wyobrażałem sobie, że oni będą zawsze razem. Nie-
stety tak się w przyrodzie dzieje, że ludzie się rozchodzą.
To właśnie kilkuletni Piotr trzyma swojego tatę, mają-
cego gitarę pod pachą, za rękę na okładce płyty „Blues” 
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z 1971 roku – okładce, która jest jednym z symboli pol-
skiego rocka. Jej znaczenie jest tak symboliczne, bo można 
je odczytać jako wprowadzenie chłopca w świat muzyki, 
które przecież po latach stało się faktem. A czyż w ten sam 
sposób Nalepa nie wprowadził w świat tej muzyki tysięcy 
swoich fanów?
W późniejszych latach zespół wielokrotnie się reaktywo-
wał na różne okazje, ale Nalepa skupił się na płytach solo-
wych („Sen szaleńca”, „Absolutnie”, „Najstarszy zawód 
świata”, „Flamenco i blues”, „Zerwany film”, „Sumienie”), 
które w 2006 roku, kilka miesięcy przed śmiercią artysty, 
zostały wznowione w przepastnym, 13-płytowym boxie 
„1982–2002”. Muzyk lubił też okazjonalnie współpraco-
wać z innymi zespołami, czego owocem były ciekawe 
płyty nagrane z Dżemem (“Numero Uno”) czy Izabelą Tro-
janowską („Pożegnalny cyrk”). Pisał też muzykę filmową 
(„Justyna”, „Śmierć dziecioroba”).



30

Ostatnie wydawnictwo Tadeusza Nalepy, wydane za jego 
życia, to jedyne w jego dorobku DVD „60. urodziny” – 
znalazł się na nim jubileuszowy koncert z 22 listopada 
2003 roku w Rzeszowie.
Do samego końca Nalepa pozostał wierny muzyce, którą 
kochał najbardziej. Z niepokojem przyglądał się rodzimej 
scenie.
– Nasz rynek zdominowany jest przez muzyczne knoty 
uparcie lansowane przez media – twierdził.
– Jest znacznie większe parcie na szukanie młodych talen-
tów, ciągle są jakieś konkursy. Jest ich nadmiar i wcale mi 
się to nie podoba.
O ciężkiej chorobie Tadeusza Nalepy wiedzieli bliscy, 
ale nie fani, dlatego jego śmierć ich zaskoczyła i zaszo-
kowała. Artysta borykał się z problemami zdrowotnymi 
od 1989 roku, kiedy przeszedł wylew. Kilka lat później pod-
dał się operacji przeszczepienia nerki, a u schyłku swo-
jego życia miał kłopoty z kręgosłupem, który, jak mówił 
w jednym ze swoich ostatnich wywiadów, „po prostu siadł”. 
– Nie wiem, przy czym, bo staram się nie dźwigać. Jestem 
ograniczony w ruchach, noszę gorsety.
Nigdy jednak nie narzekał na swoje dolegliwości, nie skar-
żył się i nie miał o nie pretensji.
– Z pokorą przyjmuję wszystko, łącznie z chorobą i nie-
szczęściami, jakie człowieka dotykają – mówił w rozmo-
wie z „Galą”.
– Kłopoty też są potrzebne.
Muzyk nie spoczywał na laurach – szykował nową płytę 
i koncertował. Do końca zachował pogodę ducha.



– Nawet polubiłem te swoje kłopoty, bo uważam, że bez 
nich byłbym za szczęśliwy – zapewniał.

– To, co chciałem, osiągnąłem. Żałuję tylko, że nie nagra-
łem więcej płyt. A mogłem mieć przynajmniej dwa razy tyle.
Tadeusz Nalepa zmarł 4 marca 2007 roku w Warszawie. 
Spoczął na cmentarzu Powązkowskim.
– Niczego bym w swoim życiu nie zmienił, szedłbym 
tą samą drogą – odpowiadał, pytany, co by zrobił, gdyby 
dzisiaj mógł raz jeszcze zostać małym chłopcem ze swo-
jej piosenki.
Dzięki muzyce Tadeusza Nalepy podobne pytanie może 
sobie dziś zadać każdy z nas. A co ważniejsze, sam sobie 
na nie odpowiedzieć.
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Była pierwszą żoną Tadeusza Nalepy i wokalistką zespo-
łów Blackout i Breakout. Po rozstaniu ze sceną zajmowała 
się między innymi produkcją farb, sprzedażą w dworco-
wym baraku, malowaniem Smurfów i szyciem szelek. 
Ostatni raz wystąpiła dziesię dni przed nagłą śmiercią.  
25 października mija kolejna rocznica odejścia Miry Kuba-
sińskiej, wielkiej damy polskiego bluesa i rocka, która jed-
nak za żadną damę nie chciała być uważana.

– Nie jestem żadną artystką. Jestem zwyczajną babą, 
która kocha dom, swoich mężczyzn i babskie obo-
wiązki. Nigdy nie traktowałam śpiewania jako źródła 
życiowej satysfakcji. To normalna praca dla utrzymania 
rodziny – mówiła w październiku 2005 roku Mira Kuba-
sińska w wywiadzie udzielonym Mariuszowi Szalbierzowi. 
Kilka tygodni później już nie żyła.

1944 — 2005

Kubasińska
Mira
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Z Mirą Kubasińską było trochę jak z innymi myzycznymi 
gwiazdami, którym udało się dojść na sam szczyt, ale 
później, z różnych powodów, ich kariera nie potoczyła 
się tak jak życzyłyby tego sobie one same, nie mówiąc 
już o fanach. Jej życie naznaczone było nie tylko wiel-
kimi sukcesami, ale i prywatnymi dramatami, rozstaniem 
ze sceną i wreszcie powrotem, który jednak przerwany 
został zbyt szybko.
Tych kilka płyt, jakie nagrała z grupą Tadeusz Nalepy, Bre-
akout, zapewniło jej miejsce w panteonie polskiej muzyki. 

„Poszłabym za tobą” i „Gdybyś kochał, hej” z debiutanc-
kiej płyty zespołu „Na drugim brzegu tęczy” to utwory 
pokoleniowe, należące do kanonu rodzimego blues-rocka. 
Utwory, które nie miały wiele wspólnego z lekkimi bigbi-
towymi przebojami – było w nich więcej rockowo-blueso-
wej iskry, rockandrollowego luzu i pazura. Ale Breakout 
to nie tylko: „Na drugim brzegu tęczy”... Breakout, zgod-
nie z nazwą, stanowił autentyczne „wyłamanie” – niech 
będzie, że z dość skostniałej już bigbitowej konwencji.
Mira Kubasińska, nazwana często polską Grace Slick 
z Jefferson Airplane, miała w sobie coś, co i niewątpli-
wie na tle konkurentek wyróżniało – potężny głos, który 
doskonale korespondował z jej dość posępnym scenicz-
nym obliczem i drapieżnymi riffami Nalepy. Miała też wyjąt-
kową sceniczną charyzmę – jej psychodeliczny hipisowski 
taniec z Festiwalu w Opolu 1969 przeszedł do legendy ze 
względu na zgorszenie, jakie zasiał wśród znajdującej się 
w amfiteatrze starszej publiczności. Świadkiem tego była 
też cała Polska, tym bardziej, że kierownikowi telewizyjnej 
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transmisji nakazano, by nie pokazywał innych muzyków 
ze względu na ich długie włosy. Zemsta była słodka, choć 
Miry Kubasińskiej nikt już słodką nie nazwał.
Na świat przyszła dokłanie tego samego dnia, co inna 
wielka dama polskiego rock’n’rolla. Ada Rusowicz, czyli 
8 września 1944 roku w Bodzechowie, w małej wsi poło-
żonej w dzisiejszym wojewdztwie świętokrzyskim. Dzieciń-
stwo spędzia w Ostrowcu Świętokrzyskim.
– Dziadek grał na skrzypcach, na harmonii, ojciec też 
pogrywał, ale tylko w domu, przy jakichś uroczystościach – 
wigilii, imieninach... – mówiła we wspomnianym ostatnim 
wywiadzie.
– Ja natomiast słuchałam Sławy Przybylskiej. Oczywiście 
z radia, które w tamtych czasach było jeszcze rzadkością. Jak 
już ktoś miał radio, to pół Ostrowca się do niego schodziło.
Na scenie zadebiutowaa jako osiemnastolatka, wygry-
wając jedną z edycji audycji „Mikrofon dla wszystkich”. 
Nastoletnia Mira, mająca kilkuletnie doświadczenie tan-
cerki i wokalistki w zespole pieśni i tańca przy domu kul-
tury w Ostrowcu, szybko zaczęła marzyć o przeniesieniu 
się do stolicy.
– Wiadomo, blisko rozgłośnie radiowe, szkoły muzyczne  –
wspominała – ale cóż z tego, skoro nie miałam pienię-
dzy i żadnych szans, żeby się tam dostać. Jakoś sobie 
radziłam: załapałam się w ognisku muzycznym, wystarto-
waam w „Mikrofonie dla wszystkich”, śpiewałam w Teatrze 
„Buffo”. A gdybym siedziała w Ostrowcu, nigdy nie trafi-
łabym na Festiwal Młodych Talentów i nie byłoby tego 
wszystkiego, co zdarzyło się później.
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To co wydarzyło się później, stanowi jeden z najważniej-
szych rozdziałów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. 
Na wspomnienie II Festiwalu Młodych Talentów w Szcze-
cinie w 1963 roku po raz pierwszy zaśpiewała z Tade-
uszem Nalepą – oboje zaprezentowali “Let’s Twist Again” 
amerykańskiego rockandrollowca, Chubby Checkera. Jak 
mówia po latach potraktowała to jako przygodę i nawet 
nie marzyła, że będzie śpiewać zawodowo.

– Wręcz przeciwnie, sądziłam, że raczej wyląduję w jakimś 
zespole tanecznym, „Mazowszu” czy „Śląsku”.
Piosenkarka poznała Nalepę krótko wcześniej, w jednym 
z lokali, kiedy przyjechała na występ do Rzeszowa. Oboje 
wymienili się adresami i napisali do siebie kilka listów. 
– Za mnie odpisywały koleżanki, bo ja strasznie bazgroli-
łam – śmiała się.
Poskutkowało – oboje szybko się w sobie zakochali 
i w 1964 roku wzięli ślub. Rok później na świat przyszedł 
syn Piotr, również gitarzysta.
W tym samym roku małżeństwo założyło grupę Blackout, 
w której główne wokalne stery dzierżył Stanisław Guzek, 
znany dziś jako Stan Borys. Największym przebojem oka-
zała się piosenka śpiewana przez Kubasińską – antywo-
jenna „Wyspa”. Innym wyróżniającym się protest-songiem 
był „Te bomby lecą na nasz dom”. Album, choć wpisywał 
się w bigbitową konwencję, był bardzo różnorodny.
W połowie lat sześćdziesiątych Blackout nie był jedynym 
zespołem Kubasińskiej, która występowała także z angiel-
ską grupą The London Beats, zarówno w Polsce, jak i na 
Wyspach. Jak podkreślała, choć u nas robiono z niego wielką 
gwiazdę, w Anglii był to zespół grajcy do piwa w pubach.



– Największy szok przeżyłam po tych trzech miesicach, 
kiedy wróciłam do kraju – wspominała.
– Po prostu nie mogłam sobie znaleźć miejsca. (...) poje-
chałam do Anglii tylko po to, by kupić gitarę dla Blacko-
utów. A zezwolenie na wyjazd dali mi jedynie dlatego, 
że byłam już mężatką i miałam dziecko. Inaczej nie miała-
bym szans na otrzymanie paszportu.
Piosenkarka wielokrotnie opowiadała, że była w tym cza-
sie tak zajęta i zaniedbywała wychowanie syna.
– Piotruś miał wtedy nieco ponad rokułaliśmy się z nim 
po hotelach, po barach mlecznych, bo na restauracje 
nie było nas jeszcze stać. Autobus, trasa, pod ręką cały 
czas grzałka do gotowania kaszki. Jeździł tak z nami aż 
do czasu pójścia do szkoły. W 1968 roku, kiedy wyjecha-
liśmy do Holandii, zostawiliśmy go w Rabce. I on nas po 
pół roku nie poznał.
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Po przeksztaceniu Blackout w Breakout, w 1968 roku, 
Mira, obok Nalepy, stała się główną twarzą tej pierwszej 
polskiej w pełni rockowej formacji.

– Ja dopiero teraz, po czasie, mogę powiedzieć, że kimś 
takim się okazaliśmy – zapewniała Mariusza Szalbierza.
– Ale wtedy myśmy o tym nawet nie pomyśleli. W tam-
tym okresie niezwykle istotną rolę w zespole odegrał 
Franek Wal icki . Pamiętam, jak powstawała pio-
senka „Gdybyś kochał, hej” – Franek nie ma słu-
chu, ale po swojemu nam to wszystko tłumaczył: 
ma być tak, a nie inaczyj, wręcz chciał nam tę kompo-
zycję narysować! Kiedyś nawet zdenerwowałam się, 
bo już nie mogłam tej presji wytrzymać.
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1941 — 2015

Józef Hajdasz wraz z Tadeuszem Nalepą i Mirą Kubasiń-
ską współtworzył legendę polskiego blues-rocka, a wcze-
śniej jedną z najważniejszych grup bigbitowych.
W 1965 roku w rzeszowskim Klubie Łącznościowca Józef 
Hajdasz wystąpił na debiutanckim koncercie nowej bigbi-
towej grupy Blackout. Zespół utworzyli Tadeusza Nalepa 
i Stanisław Guzek (potem znany jako Stan Borys) oraz Mira 
Kubasińska.
Z Blackoutem Hajdasz zarejestrował jesienią 1967 roku 
jedyny longplay („Blackout”), z miłosnym walczykiem 

„Anna” – wielkim radiowym przebojem i pamiętnym anty-
wojennym protest-songiem „Te bomby lecą na nasz dom”.
Na początku 1968 r. za namową Franciszka Walickiego, 
ojca chrzestnego polskiego rock’n’rolla, część muzyków 

Hajdasz
Józef
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rozwiązanego Blackoutu założyła Breakout, zmieniając 
muzyczny kierunek na blues–rock, w różnych okresach 
flirtujący z jazzem, rodzącym się wówczas hard rockiem 
i psychodelią. W pierwszym składzie Breakoutu obok Haj-
dasza, który wyrobił sobie renomę perkusisty motorycz-
nego, specjalisty od „mocnego uderzenia”, byli Tadeusz 
Nalepa, Mira Kubasińska, Janusz Zieliński i Krzysztof Dłu-
towski.
Hajdasz nagrał z Breakoutem najważniejsze albumy tej 
grupy: „Na drugim brzegu tęczy” z 1969 r. („Poszłabym za 
tobą”, „Gdybyś kochał, hej!”, utwór tytułowy ze wspania-
łym saksofonowym solo Włodzimierza Nahornego), „70a” 
z 1970 r. („Zapraszamy na korridę”) i „Blues” z 1971 roku. 
(„Kiedy byłem małym chłopcem”, „Oni zaraz przyjdą tu”, 
„Pomaluj moje sny”, „Co się stało kwiatom”).
Hajdasz odszedł z Breakoutu w kwietniu 1971 r., ale 
powrócił jeszcze na krótko w lutym roku następnego 
i nagrał album „Karate” z 1972 r. („Rzeka dzieciństwa”). 
Potem był muzykiem sesyjnym. Grał m.in. w En Face 
(z Jerzym Grunwaldem i Ireneuszem Dudkiem) i Hard 
Road (z byłym basistą Breakoutu Michałem Muzolfem). 
W 1980 r. wyjechał do USA i udzielał się muzycznie w śro-
dowiskach polonijnych.
Jesienią 2013 r. dawni muzycy najważniejszej obok SBB 
polskiej grupy rockowej lat 60. i 70. wystąpili na Festiwalu 
Bluesowym Lep na Bluesa w Józefowie. Festiwal nosi 
imię zmarłego w 2007 r. Tadeusza Nalepy (Mira Kuba-
sińska zmarła w 2005 r.). W składzie zespołu nazwa-
nego OldBreakout oprócz Hajdasza znaleźli się: Krzysztof 



Dłutowski, Tadeusz Trzciński, Winicjusz Chróst, Zbigniew 
Wypych, Dariusz Samoraj i Włodzimierz Tafel. Wokalistą 
został Kazimierz Pabiasz.
W 2014 r. OldBreakout wydał płytę z nowymi utworami 
„Za głosem bluesa idź”. Teksty napisał Bogdan Loebl, autor 
tekstów Blackoutu i Breakoutu.
Artur Hajdasz – syn Józefa – jest jednym z najważniej-
szych perkusistów nowej fali i rockowej alternatywy (Düpą, 
Tilt, Homo Twist, Apteka, Püdelsi), liderem i wokalistą 
grupy Made in Poland.





45

Nahorny

Polski muzyk jazzowy, pianista, saksofonista, flecista, 
kompozytor i aranżer.
Nahorny przeszedł wszystkie stopnie muzycznej edu-
kacji, uzyskując absolutorium w klasie klarnetu sopoc-
kiej PWSM. Już w okresie studiów w 1959 stworzył swój 
pierwszy kwartet Little Four. Jeszcze w tym samym roku 
rozpoczął współpracę z zespołem North Coast Combo 
oraz – jako klarnecista – z zespołem jazzu tradycyjnego 
Tralabomba Jazz Band. Występował też w orkiestrze 
gdańskiej Filharmonii Bałtyckiej.
W 1962 wystąpił po raz pierwszy na Jazz Jamboree 
i to w roli solisty – saksofonisty altowego w big bandzie 
Jana Tomaszewskiego. Na tej imprezie pojawiał się pra-
wie przez 15 lat (prezentując się w różnych – głównie 
Andrzeja Trzaskowskiego – zespołach w latach 1962–

Włodzimierz Andrzej
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1977). Autorskie trio zaprezentował w 1965 na festiwalu 
Jazz nad Odrą. W 1967 na Festiwalu Jazzowym w Wied-
niu otrzymał I nagrodę indywidualną oraz medal, który 
wręczył mu Duke Ellington. Współpracował z Bim Bomem.
Nahorny sięgał po rozmaite muzyczne tworzywo: raz 
komponując balladę „Jej portret”, z drugiej strony reali-
zował się w jazzowych zespołach Andrzeja Kurylewicza, 
Krzysztofa Sadowskiego, Andrzeja Trzaskowskiego, Jana 
Ptaszyna Wróblewskiego i Janusza Muniaka. Bywał też 
muzykiem rockowej grupy Breakout (nagrał z nimi dwie 
płyty), towarzyszył wokalistom – Mariannie Wróblewskiej, 
Łucji Prus, grupie Novi Singers oraz łączył jazz z muzyką 
poważną. Sporym sukcesem stały się jego jazzowe inter-
pretacje cyklu „Mity” Karola Szymanowskiego.
Nahorny jest muzykiem wszechstronnym, zapraszanym 
do nagrań i koncertów innych twórców (np. orkiestr radio-
wych, zespołów Kazimierza Jonkisza, Jana Jarczyka, 
Tomasza Szukalskiego). Swoich sił próbował także jako 
kompozytor muzyki filmowej i teatralnej. Spod jego pióra 
wyszły znane tematy jazzowe i popularne piosenki.
Współcześnie nagrał serię płyt „Fantazja Polska” z jazzową 
interpretacją twórczości Karola Szymanowskiego („Mity”, 
1997), Fryderyka Chopina („Nahorny–Chopin. Fantazja 
polska”, 2000) i Mieczysława Karłowicza („Nahorny gra 
Karłowicza”, 2000). Obecnie jest wykładowcą Akademii 
Muzycznej w Gdańsku na kierunku Jazz i Muzyka Estra-
dowa.
23 marca 2003 Opera Bałtycka wystawiła premierę baletu 
„Fantazja Polska”.



Został członkiem Warszawskiego Społecznego Komitetu 
Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w przedterminowych 
wyborach prezydenckich w 2010.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski (2011).





teksty 
piosenek

Na drugim brzegu tęczy

z albumu



Poszłabym za tobą do samego nieba,
ale za wysoko, ale za wysoko,
ale jak się tego nie bać?

Poszłabym za tobą do samego piekła,
ale za gorąco, ale za gorąco,
ale jeszcze bym się spiekła!

Poszłabym za tobą na rozstajne drogi,
ale za daleko, ale za daleko,
jak na moje nogi – hej, hej!

Poszłabym za tobą na sam koniec świata,
ale mi się nie chce, ale mi się nie chce,
nie chce za chłopcami latać!

Poszłabym za Tobą

Wokal: Mira Kubasińska
Tekst: Jacek Grań
Kompozytor: Tadeusz Nalepa



Wokal: Mira Kubasińska
Tekst: Jacek Grań
Kompozytor: Tadeusz Nalepa

Widziałam dziś jak szedłeś z nią nie pierwszy raz
Słyszałam jak mówiłeś jej nie raz, nie dwa,
Że ją kochasz i że nikt o tym nie wie, tylko wy
Tylko wy...
Tylko wy...

A o tym już wie cały świat, nie tylko ja
I niebo wie, i ciemny las, i każdy ptak
Że ją kochasz każdy wie,
Że masz inną a nie mnie
A nie mnie...
A nie mnie...

Nie ukrywaj – wszystko wiem
Lepiej powiedz albo nie
Albo nie...
Albo nie...

Nie ukrywaj   – wszystko wiem



Przychodzisz zawsze do mnie
gdy zapada zmrok
zapalasz rzekę tęczy
i przerywasz noc
zapalasz rzekę tęczy
i przerywasz noc.

Nie pytasz nigdy o nic
a jednak wiesz co chcę:
przepłynąć poprzez tęczę
na jej nieznany drugi brzeg
przepłynąć poprzez tęczę
na jej nieznany drugi brzeg.

Zobaczyć słońce w nocy
zobaczyć latem śnieg
królika trzymać w dłoniach
i głaskać dłonią jego sierść
królika trzymać w dłoniach
i głaskać dłonią jego sierść.

Na drugim brzegu tęczy

Wokal: Mira Kubasińska
Tekst: Jacek Grań
Kompozytor: Tadeusz Nalepa



Wokal: Mira Kubasińska
Tekst: Jacek Grań
Kompozytor: Czesław Niemen

Czy mnie jeszcze pamiętasz
Dowód na to mi daj
Czy już innym dziewczętom,
Mówisz baju baj, baju baj
Mówisz baju baj, baju baj

Czy mnie jeszcze pamiętasz
Może wrócić chcesz tu
Czy jak inne dziewczęta
Zapomniałeś mnie
Zapomniałeś mnie
Zapomniałeś mnie już ....

A gdy zechcesz wrócić tu
Wracaj z uśmiechem swym
Choć byś inną kochał już
Będziesz tylko ty

Zapomniałeś mnie
Zapomniałeś mnie
Zapomniałeś mnie
Zapomniałeś mnie
Zapomniałeś mnie
Zapomniałeś mnie
Zapomniałeś mnie już .....

Czy mnie jeszcze pamiętasz?



Wołałeś mnie, wołałeś mnie
Na drugi brzeg, na drugi brzeg
Gdy nocka szła
Wołałeś przez Dunajec, że kochasz mnie
Nie wołaj już, nie czekaj już
Nie kazał mi, nie kazał mi
Do Ciebie wyjść, do ciebie wyjść
Na drugi brzeg
Nie kazał mi mój ojciec za ciebie iść
Nie wołaj już, nie czekaj mnie
Lecz ojciec śpi i jeśli chcesz
Na drugi brzeg przepłynąć
Przez Dunajec w tę ciemną noc
Zabierzesz mnie w daleki świat
Do ciebie już nie mogę przyjść.....

Wołanie przez Dunajec

Wokal: Mira Kubasińska
Tekst: Marek Gaszyński
Kompozytor: Tadeusz Nalepa



Za oknem znowu pada deszcz
Jesieni warkocz plecie wiatr
Lecz jest coś, co wciąż przypomina ci
Wakacji czas, wakacji dni

Wspomnienie lata wraca znów,
Z zapachem kwiatów tęczą barw
Zielenią oczu które tylko ty
Ty jeden ty tak dobrze znasz

Lecz jest coś, co wciąż przypomina ci
Wakacji czas, wakacji dni

A jeśli nawet nie jest tak
I nikt nie czeka na twój list
To nic, masz czas, masz na to jeszcze czas
Poczekaj rok, zapomnij dziś

Za rok nadziei plecak weź
I znów w daleki ruszaj świat
Zielone oczy możesz spotkać gdzieś
O jakich marzy wielu z was
Wielu z was...

Masz na to czas

Wokal: Mira Kubasińska
Tekst: Jacek Grań
Kompozytor: Tadeusz Nalepa



Gdybyś kochał, HEJ!

Gdybyś lubił mnie choć trochę, hej
Gdybyś kochał jak nie kochasz mnie
Gdybyś nie był jaki jesteś
Zechciał tak jak nie chcesz mnie

Byłbyś wiatrem a ja polem, hej
Byłbyś niebem, ja topolą, hej
Byłbyś słońcem a ja cieniem
Gdybyś tylko zmienił się

Gdybyś nie śnił mi się w nocy, hej
Gdybyś dał mi wreszcie spokój, hej
Może bym ci darowała
Może zapomniałabym

Wokal: Mira Kubasińska i Tadeusz Nalepa
Tekst: Franciszek Walicki
Kompozytor: Tadeusz Nalepa



Po ten księżyc złoty

Noc...
lecz porzucić muszę cię...
po ten księżyc muszę iść...
złoty księżyc, który lśni...

Poczekaj, miły...
ja do ciebie przecież wrócę...
i do nóg ci księżyc rzucę...
złoty księżyc z naszych snów...

Dziękujemy

Wokal: Mira Kubasińska i Tadeusz Nalepa
Tekst: Bogdan Loebl, Jacek Grań
Kompozytor: Tadeusz Nalepa



Powiedzieliśmy już wszystko

Powiedzieliśmy już wszystko
Odegraliśmy już wszystko i już nic
Nam nie zdarzy się nowego
Każdy dzień i każdy wieczór taki sam

Znamy wszystkie swoje gesty
Znamy wszystkie swoje słowa
Śmiech i płacz
Jest już tylko powtórzeniem
Jest już tylko odegraniem scen sprzed lat

W czterech ścianach zapomniani
Dobywamy miecza krzyku
Lecz nasz krzyk o wyziębłe bije ściany
Jak ze strachu oszalały ptak
Uwięziony ptak

Wokal: Mira Kubasińska
Tekst: Bogdan Loebl
Kompozytor: Tadeusz Nalepa



Przez piwnice długie nocy
Po omacku wędrujemy tam, gdzie świt
I staramy się ulepić z wyuczonych gestów miłość i jej 
wstyd

Znamy wszystkie swoje słowa
Znamy ręce swoje, twarze
Ty i ja
Nie umiemy w nich zabłądzić
W nich zatracić się zagubić, choć noc trwa

Rozpalamy wielki ogień
Wymawiamy wielkie słowa
Lecz ich dźwięk wyziębiony głuchnie w ścianach
Jak wrzucony w rzekę kamień
Jak utopiony dzwon

Odegraliśmy już wszystko
Powiedzieliśmy już wszystko
Ty i ja
Resztę dopowiedzą drzewa
Resztę łez wypłacze za nas deszcz i wiatr



Gdzie chcesz iść

Gdzie, gdzie chcesz iść?
Spójrz pada śnieg
I mróz ściął sad
Płomyki liści zgasił wiatr
Mroźny wiatr

Gdzie, gdzie chcesz iść?
Wszak każdy kąt
W domu tym znasz
I każdy przedmiot zna tu rąk
Ciepło Twych

Czemu z uporem trwasz pod drzwiami?
Dlaczego drżą Twe usta?
Dlaczego kiedy patrzysz na mnie jest w Twoich oczach taka 
pustka?

Wokal: Mira Kubasińska
Tekst: Bogdan Loebl
Kompozytor: Tadeusz Nalepa



Gdzie, gdzie chcesz iść?
Spójrz pada śnieg
I mróz ściął sad
Płomyki liści zgasił wiatr
Mroźny wiatr

Czemu z uporem trwasz pod drzwiami?
Dlaczego drżą Twe usta?
Dlaczego kiedy patrzysz na mnie jest w Twoich 
oczach taka pustka?

Gdzie, gdzie chcesz iść?
Spójrz pada śnieg
I mróz ściął sad
Płomyki liści zgasił wiatr
Mroźny wiatr
Wiatr, mroźny wiatr
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