
Wojciech Dąbrowski – Przeboje światowe  

 

 

Wakacyjny hit 
 

KRYPTONITE 
 

najpopularniejsza piosenka 

amerykańskiego zespołu rocka 

alternatywnego 3 Doors Down  

z albumu The Better Life  
 

Tekst oryginalny  

 

I took a walk around the world to ease my troubled mind 

I left my body laying somewhere in the sands of time 

I watched the world float to the dark side of the moon 

I feel there's nothing I can do, yeah 

 

I watched the world float to the dark side of the moon 

After all I knew it had to be something to do with you 

I really don't mind what happens now and then 

As long as you'll be my friend at the end 
 

If I go crazy then will you still call me Superman 

If I'm alive and well, will you be there holdin' my hand 

I'll keep you by my side with my superhuman  

Might Kryptonite! 
 

(instrumental) 
 

You called me strong, you called me weak   

But still your secrets I will keep 

You took for granted all the times  

I never let you down 

You stumbled in and bumped your head 

If not for me then you'd be dead 

I picked you up and put you back  

On solid ground 
 

If I go crazy then will you still call me Superman 

If I'm alive and well, will you be there holdin' my hand 

I'll keep you by my side with my superhuman 

Might Kryptonite! 
 

(Ooooo…) 
 

If I go crazy then will you still call me Superman 

If I'm alive and well, will you be there holdin' my hand 

I'll keep you by my side with my superhuman  

Might Kryptonite 

Yeah! 
 

If I go crazy then will you still call me Superman 

If I'm alive and well, will you be there holdin' my hand 

I'll keep you by my side with my superhuman  

Might Kryptonite! 
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Wyruszam w długą drogę, wokół mnie szalony świat, 

Pozbierać się nie mogę, myślom przydałby się ład. 

Porzucam swoje ciało, nie chcę żyć jak widz, 

Cóż po mnie pozostało? Nic! Już nic! 
 

Oglądam świat z daleka i czasami mam go dość! 

Nie mogę dłużej zwlekać, chciałbym z Tobą zrobić coś! 

Potrzeba tak niewiele: jeden mały ruch, 

Z najlepszym przyjacielem iść we dwóch. 
 

Nim całkiem oszaleję, mówisz o mnie: Superman! 

Daj dłoń i tę nadzieję, że to prawda a nie sen. 

Przy tobie jestem mężny! Ufam ci jak brat! 

Potężny Kryptonite! 
 

(instrumental) 
 

Dodajesz sił, gdy słabnę raz,  

Sekretem dzielisz się na pół, 

Jak w górę piąć się cały czas, 

Nie spadać nigdy w dół. 

Nieważny błąd, na głowie guz, 

Cenniejszy jest młodzieńczy bunt, 

Postawi przewrócony wóz 

Na twardy grunt. 
 

Nim całkiem oszaleję, mówisz o mnie: Superman! 

Daj dłoń i tę nadzieję, że to prawda a nie sen. 

Przy tobie jestem mężny! Ufam ci jak brat! 

Potężny Kryptonite! 
 

(Ooooo…) 
 

Nim całkiem oszaleję, mówisz o mnie: Superman! 

Daj dłoń i tę nadzieję, że to prawda a nie sen. 

Bądź przy mnie, przyjacielu, nim nadejdzie kres. 

Już coraz bliżej celu.  

Yes! O yes! 
 

Nim całkiem oszaleję, mówisz o mnie: Superman! 

Daj dłoń i tę nadzieję, że to prawda a nie sen. 

Przy tobie jestem mężny! Ufam ci jak brat! 

Potężny Kryptonite! 
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