
Kraina Marzeń (The Land Of Make Believe)  
Tłum. Andrzej Grunwald. 

 

 

Blask oczu twych w świetle gwiazd 

zdradza dziś chęć wrażeń 

Dosyć już masz zgiełku miast 

chcesz krainy marzeń... 

 

Cienie puk, puk deszczem w okno 

Szepczą groźnie, gdy tam mokną:  

"Do nas chodź!" 

 

Lecz nie pójdziesz, choćby chciały 

dać na własność ci świat cały 

Nigdy, nigdy w życiu! 

One są tuż za tobą! 

 

Uciekaj więc w stronę dnia 

wiem, że ci się uda znów 

Zmieniasz się 

Supermen przyjdzie tu 

gdy będzie mógł 

do krainy pięknych snów 

 

/przerywnik muz./ 

 

Straszy coś w Twoim ogrodzie 

Czeka codzień by pochwycić serce twe! 

 

Choć uciekasz, to nie puści 

Chce cię wciągnąć do czeluści 

Biegnij, biegnij szybko! 

One są tuż za tobą! 

 

Uciekaj więc w stronę dnia 

wiem, że ci się uda znów 

Zmieniasz się 

Supermen przyjdzie tu 

gdy będzie mógł 

do krainy pięknych snów 

 

Twe życie zmienia 

się z nocy w dzień 

Marzenia płoną 



Palą się! 

Z czerwieni w biel 

Ty i ja 

W strone nieba gdzie bal trwa 

Gdzie kapitan Kidd ma 

Znaleziony w piasku skarb 

W twej krainie pięknych snów 

 

Uciekaj więc w stronę dnia 

wiem, że ci się uda znów 

Zmieniasz się 

Supermen przyjdzie tu 

gdy będzie mógł 

do krainy pięknych snów 

 

/przerywnik muz./ 

 

Uciekaj więc w stronę dnia 

wiem, że ci się uda znów 

Zmieniasz się 

Supermen przyjdzie tu 

gdy będzie mógł 

do krainy pięknych snów 

 



 

The Land Of Make Believe  
(Composed By: A. Hill / Peter Sinfield) 

 
Singer: Bucks Fizz 
 

Stars in your eyes little one 

Where do you go to dream? 

To a place we all know 

The land of make believe 

 

 

Shadows 

Tapping at your window 

Ghostly 

Voices whisper: 'Will you come and play?' 

Not for all the tea in China 

Or the corn in Carolina 

Never, never  ever 

They're running after  you babe 

 

Run for the sun little one 

You're an outlaw once again 

Time to change 

Superman will be with us 

While he can 

In the land of make believe 

 

/ instrumental  interlude / 

 

Something 

Nasty in your garden's 

Waiting 

Patiently till it can have your heart 

Try to go but it won't let you 

Don't you know it's out to get you 

Running, keep on running 

They're running after  you babe 

 

Run for the sun little one 

You're an outlaw once again 

Time to change 

Superman will be with us 

While he can 



In the land of make believe 

 

Your world is turning 

From night to day 

Your dream is burning 

Far away 

Into the blue 

You and I 

To the circus in the sky 

Captain Kidd's on the sand 

With the treasure close at hand 

In the land of make believe…. 

 

In the land of make believe…. 

 

 

Run for the sun little one 

You're an outlaw once again 

Time to change 

Superman will be with us 

While he can 

In the land of make believe….. 

 

 

Run for the sun little one 

You're an outlaw once again 

Time to change 

Superman will be with us 

While he can 

In the land of make believe ….. 

 

 


