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ANITA LIPNICKA 

 
(ur. 13 czerwca 1975 roku, Piotrków Trybunalski), 
wokalistka rockowa, autorka tekstów piosenek i kompozy-
torka debiutowała w wieku 14 lat w krakowskim kabarecie 
Rafała Kmity na Festiwalu Artystycznym Młodzieży 
Akademickiej FAMA w Świnoujściu, była modelką w 
Tokio, występowała z grupą Certificado.  

W latach 1993-1996 była wokalistką zespołu Varius 
Manx. Razem z zespołem zdobyła Grand Prix i nagrodę 
dziennikarzy na IMF w Sopocie (1994) oraz nagrodę 
Fryderyka w kategorii piosenka roku i teledysk roku za 
wykonanie piosenki Zanim zrozumiesz (muz. Robert 
Janson, sł. własne). 

Po odejściu z zespołu, rozpoczęła karierę solową. 
Przez rok przebywała w Londynie, wystąpiła na XXXIII 
KFPP w Opolu i wydała płytę z piosenkami autorskimi 
Wszystko się może zdarzyć (1996).  

Rok później (1997) z zespołem Collage odbyła trasę 
koncertową po Polsce, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.  

 
Wydała autorskie płyty: To, co naprawdę (1998), Moje 

oczy są zielone (2000).  
Od 2003 roku występuje w duecie z Johnem Porterem, 

z którym nagrała płyty: Nieprzyzwoite piosenki (prem. 22 
listopada 2003 roku) i Inside story (z utworami: Black 
Hand, Death of a Love, 2005). 

 

ZANIM ZROZUMIESZ 
Muzyka: Robert Janson, słowa: Anita Lipnicka, piosenka z repertuaru zespołu Varius Manx (1994) 

 
1. 

Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, 
Zanim dzień spłoszy srebrnego ptaka nocy, 
Rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz. 
 
Zanim ukradniesz jej ostatni kolor ze snu, 
Zanim, gdy na chwilę zamknie oczy, znikniesz, 
Zabierz jej, zabierz jej, zabierz jej z ręki nóż. 
 
Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką, 
Będzie spadać długo, potem wstanie lekko. 

 

2. 

Zanim zrozumiesz, jak bardzo kochałeś ją, 
Zanim pobiegniesz kupić czerwone wino, 
Ona zapomni, zapomni już świat twych rąk. 
 
Zanim będziesz próbował odkupić ją za słowa, 
Zobaczysz, jak na drugim brzegu rzeki, 
Spokojnie, spokojnie, spokojnie stoi z nim. 
 
Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką, 
Umierała długo, teraz rodzi się lekko (2x) 

Nie dla ciebie! 
 

ZAMIGOTAŁ ŚWIAT 
Muzyka: Robert Janson, słowa: Anita Lipnicka, piosenka z repertuaru zespołu Varius Manx 

 
1.  

Powiedz ile jeszcze spadnie gwiazd, 
Zanim odgadniemy noc? 
Ile serc uniesie stary świat, 
Zanim się obróci w proch? 
 
Powiedz, jakich trzeba użyć słów, 
By powstrzymać ludzkie łzy? 
Ile jeszcze trzeba odkryć prawd, 
By prawdziwie zacząć żyć? 

 
 

Refren: 

Zamigotał świat tysiącem barw, 
Tysiąc nowych pytań przywiał wiatr, 
Słońce świeci nocą, księżyc za dnia, 
Coraz więcej ludzi, coraz mniej nas. 
 
Ocal mnie, bo utracę wiarę w sens... 

2. 

Powiedz jak obronić dobre sny 
Przed jaskrawym światłem dnia? 
Jaka siłę trzeba w sobie mieć, 
Żeby odbić się od dna? 
 
Powiedz jak pokonać w sobie gniew 
I lepszymi się stać? 
Dokąd iść, gdy nie ma dokąd pójść 
I skąd nadzieję brać? 
 

Refren: Zamigotał świat... 
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