Piosenki
o młodości, miłości, małżeństwie, rodzinie, rodzicielstwie
(wybór)
Okres pandemii, który zamknął nas w domach, może być okazją,
by XXII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny wykorzystać w naszych rodzinach
do przypomnienia sobie lub odkrycia bogactwa twórczości artystycznej
poświęconej tematyce młodości, miłości, małżeństwa, rodziny.
Z bogactwem tym można się zapoznać choćby korzystając z zasobów
Internetu, jak też posiadanych w domu płyt, śpiewników, lub po prostu
z przekazu naszych rodziców czy też babć i dziadków.
Poniżej zamieszczamy skromny wybór pieśni i piosenek, które bardzo łatwo
jest znaleźć w sieci. Wybraliśmy te, które mogą zachwycić nie tylko głęboką
treścią, wspaniałą kompozycją, ale też znakomitym wykonaniem.
Zachęcamy do poszerzenia tej listy.
Może warto też sięgnąć do poezji poświęconej tej tematyce?

Modlitwa za rodziny
(Z repertuaru Ks. Stefana Ceberka)
Niechaj każda rodzina
dojrzewa w Twej Łaski ogrodzie
Niech nie niszczy jej kryzys,
gdy gaśnie miłości w niej żar
Niechaj jedność małżeńska
rozbłyska w harmonii i zgodzie
By przetrwało przymierze z
wiązane przez serc dwojga dar
Niechaj żadnej rodzinie
nie grozi tułaczka bez domu
Niech nie mąci ogniska wspólnoty
ktoś obcy, czy wróg
Niechaj żywej nadziei
nie braknie w rodzinie nikomu,
Niech prowadzi rodziny
ku jutru najlepsza wśród dróg
Niech rodzina zaczerpnie
moc Ducha przez dar Boskich mąk
Niech sie wzniesie ku niebu
dziękczynnie Ojcowskich gest rąk
Serca Matek dobroci niebiańskiej
niech zdobi wciąż kwiat
Niech się młodzi nauczą miłości
co stwarza ten świat
Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask
Twoim sercem Ojcowskim otocz i nas
Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask

Twoim sercem Ojcowskim otocz i nas
Niechaj miarą miłości zostanie
miłować bez miary
Niech wzajemne przebaczam,
pogodzi nim noc ześle sen
Niechaj dzieci już z łona
zaczerpną sens życia i wiary
Niechaj wszyscy się uczą dar serca
rozdzielać i chleb
Niechaj zdrada nie krzywdzi
wspólnoty małżonków i dzieci
I niech zazdrość nie burzy
miłości co gra w jeden ton,
Niechaj gwiazda nadziei
wciąż błyszczy nad nimi i świeci
Niech ich wiedzie przez szarą codzienność
gdzie lśni Boga Tron
Niech rodzina zaczerpnie
moc Ducha przez dar Boskich mąk
Niech się wzniesie ku niebu
dziękczynnie Ojcowskich gest rąk
Serca Matek dobroci niebiańskiej
niech zdobi wciąż kwiat
Niech się młodzi nauczą miłości
co stwarza ten świat
Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask
Twoim sercem Ojcowskim otocz i nas
Na rodziny niech spłyną potoki Twych łask
Twoim sercem Ojcowskim otocz i nas
Niech rodzina zaczerpnie
moc Ducha przez dar Boskich mąk

Niech się wzniesie ku niebu
dziękczynnie Ojcowskich gest rąk
Serca Matek dobroci niebiańskiej
niech zdobi wciąż kwiat
Niech się młodzi nauczą miłości
co stwarza ten świat

=================
Nierozerwalni
(Wykonawcy: Szymon Wydra,
Paweł Królikowski, Staszek
Karpiel-Bułecka, Mateusz
Banaszkiewicz, Agnieszka
Cudzich, Siostry Melosik, Monika i
Marcin Gomułkowie, Agnieszka
Kudela, Andrzej Sobczyk).
W domu tym króluje miłość,
Łączy nas więzami swymi.
Co dzień rano przypomina,
Że jesteście dla mnie darem.
Zawsze mogę na was liczyć,
Nie zawiodę się na pewno.
I wy macie zaufanie,
Że pomogę, gdy potrzeba.

Nierozerwalni, to
Nasza rodzina.
Nierozerwalni, bo
Miłość zrodziła.
Najmilsza
Nierozerwalni,
Budują razem dom,
Nierozerwalni
Bezpieczny dom
Nierozerwalni
Związany sercem
Kiedy życie łzy wymusza,
Dobrze mieć pokrewną duszę.
Bo zrozumie i pocieszy,
Pocałuje i przytuli
Budujemy dom bezpieczny,
Dom zaciszny i serdeczny
Ocieplony dobrym słowem,
Okryty więzią i pokojem.
Nierozerwalni, to
Miłość prawdziwa
Nierozerwalni, bo
Miłość zrodziła. (…)

==================

Miłość - to wybór drogi
miłości i wierność
wyborowi..
(Z repertuaru Piotra Rubika)
REFREN:
Jeśli w szukaniu Bożej mądrości
Ufać Świętemu Augustynowi
Miłość - to wybór drogi miłości
I wierność wyborowi…
Czym klęska i czym wielkie brawa
Czym leczyć gorycz bezradności
Czym sukces i czym wielka sława
Gdy w życiu nie ma się miłości?
Czym dom pachnący goździkami?
Czym domu pobielone ściany?
Gdy brak miłości między nami
Gdy się w tym domu nie kochamy
REFREN:
Jeśli w szukaniu Bożej mądrości
Ufać Świętemu Augustynowi
Miłość - to wybór drogi miłości
I wierność wyborowi…
Czym wyśpiewane z serca pieśni
Czym najcudniejsze w pieśni słowo
Czym smak truskawek i czereśni
Bez tego kogoś co jest obok
Czym susza i uschnięta jabłoń?
Czym bieda i wysokie ceny?

Gdy na nas takie szczęście spadło
Że wzajem kochać się umiemy
REFREN: Jeśli w szukaniu Bożej mądrości
Ufać Świętemu Augustynowi
Miłość - to wybór drogi miłości
I wierność wyborowi...

===========================

Przyszła do nas miłość
(wyk. Michał Bajor)
Jak spod ziemi się zjawiła
Nasza miłość, moja miła
Dokąd biegła, skąd przybyła
Któż to wie
Skoro już się tak zdarzyło
Że tu do nas przyszła miłość
Róbmy tak, by jej nie było
Z nami źle
Odczuć jej nie dajmy tego
Że jest dla nas słodka nie dość
Że jej wciąż brakuje czegoś
Śmieszna rzecz
Że jest taka, a nie inna
Że jak w filmach być powinna
Bo gdy się poczuje winna
Pójdzie precz
Nie chwytajmy się pomysłów
By odstąpić ją dla zysku

I wykładać ją jak wszystko
Tak na kram
Wielka potem będzie bieda
Gdy się jej odkupić nie da
Bo nie zechce nikt odsprzedać
Jej już nam
Jak spod ziemi się zjawiła
Nasza miłość, moja miła
Dokąd biegła, skąd przybyła
Nie wie nikt
Gdyby kiedyś się zdarzyło
Że precz odejść zechce miłość
Róbmy tak, by nam nie było
Potem wstyd
Gdy opuszcza nasze progi
Kłód nie kładźmy jej pod nogi
Nie stawiajmy w poprzek drogi
Murów jej
Trudno ją wstrzymywać siłą
Bo gdy odejść zechce miłość
W każdym murze znajdzie wyłom
Żeby przejść
Choćby serce z bólu łkało
Próżno winę, winę całą
Zrzucać na nią, by bolało nas
Ciut mniej
Nie próbujmy jej unurzać
W nierozważnych słów kałużach
By cierpienia nie przedłużać
Nam i jej
Jak spod ziemi się zjawiła
Nasza miłość, moja miła

W jednej chwili odpędziła troski
W dal
Skoro nam się poszczęściło
Że tu do nas przyszła miłość
Róbmy tak, by nam nie było
Kiedyś żal

==============================

Piosenka o małżeństwie
(Andrzej Sikorowski)
Od tylu lat pod jednym dachem,
Że to zakrawa na szaleństwo,
Wciąż odpowiedzieć nie potrafię,
Na czym polegać ma małżeństwo.
Czy to obrączki są błyszczące,
Przysięga dana gdzieś w kościele,
Czy też wiązanie końca z końcem,
Jak tylko skończy się wesele.
Garnitur ślubny wisi w szafie,
Zapomniał, kto go miał na sobie.
Szufladzie jakiś zbędny papier,
Gdzie podpisali się świadkowie.
W albumie zakurzone zdjęcia
Z przyklejonymi uśmiechami.
Teściowa jeszcze kocha zięcia,
Synowa już nie kocha mamy
Od tylu lat pod jednym dachem…
Ale w narodzie jest potrzeba

Ponurą zimą, jasną wiosną,
Bo jeśli coś pokropi pleban,
To pewnie będzie lepiej rosło.
Więc krzyczą „Gorzko!” młodej parze,
Żeby za słodko im nie było.
Przed nimi nawałnica zdarzeń,
Za nimi często wielka miłość.
A ta ostatnia nie zdradziła
I ciągle w głowie nas
Ale kochanie Ciebie, miła,
To kawał ciężkiej jest roboty.

==========================

Czarodziej życia
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Ty jesteś
W mym życiu czarodziejem
Gdy płakać chcę
To się zaraz śmiejesz
I pytasz mnie
Czarodzieju mały
Czy spędzić chcę
Z tobą życie całe
I pytasz czy
Czy wyschły łzy
(chorus)
Chcę z tobą być
Chcę z tobą być w tym życiu
I w każdym przyszłym być

Chcę z tobą się
Chcę z tobą się zachwycać
Tym, że nam dano żyć
Rycerzu mój
O błękitnych oczach
Wciąż mówisz że
W ogień za mną wskoczysz
I pytasz mnie
Mój rycerzu luby
Czy życie me
Chcę zawiązać ślubem
I pytasz czy
Czy wyschły łzy
(chorus)
Chcę z tobą być
Chcę z tobą być w tym życiu
I w każdym przyszłym być
Chcę z tobą się
Chcę z tobą się zachwycać
Tym, że nam dano żyć
Twe oczy blękitne
I skronie twe
Twe dłonie i usta me
Do bólu się tulą
Mój szept, twój plaszcz
Taki jest ten świat nasz
(chorus)
Chcę z tobą być
Chcę z tobą być w tym życiu
I w każdym przyszłym być
Chcę z tobą się
Chcę z tobą się zachwycać
Tym, że nam dano żyć

Chcę z tobą być
Chcę z tobą być w tym życiu
I w każdym przyszłym być
Chcę z tobą się
Chcę z tobą się zachwycać
Tym, że nam dano żyć

===========================

W miłości słowa
nic nie znaczą
(Alicja Majewska)
W miłości słowa nic nie znaczą,
a raczej znaczą specyficznie,
Tęgiego trzeba by tłumacza,
co by tę rzecz objaśnił ślicznie,
Bo czasem z ust kochanych
biegną same najczulsze epitety,
I to nie znaczy nic, kochany,
i to nie znaczy nic, niestety,
A czasem całkiem niespodzianie,
ręce załamię i zaszlocham,
I będę krzyczeć "ach, Ty draniu!"
i wiem, że kocham
W miłości niepotrzebny spokój,
spokój niczego nie tłumaczy,
Gdy cisza nasz zalega pokój,
ta cisza może mieć sto znaczeń,
Czasem w niedzielne popołudnie,
siedzimy nic nie mówiąc wcale,
I nudno jest, i będzie nudniej,

i jesteś dalej wciąż i dalej,
A czasem ciszę krzyk rozetnie,
fruwają krzesła po pokojach,
I wiem, że życie nie jest letnie
i jestem Twoja
I tak codziennie z nową siłą,
gmatwa, odmienia i roztrąca,
Wszystkie znaczenia nasza miłość,
wielka maszyna szyfrująca,
Czasami myślę bladym świtem,
że znam już wszystkie jej sekrety,
Od nowa w myślach, w słowach czytam
i nie rozumiem nic, niestety,
Aż myśl zaświta mi szalona,
piosenki podrę, wiersze spalę,
A potem biorę Cię w ramiona
i kocham dalej.

============================

Noc podzielona przez dwa
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Wczoraj ktoś zapytał mnie
Co to znaczy szczęście
Czy to wiatr, czy wille dwie
Czy może zamęście
Dla mnie wiatr to wiatr
Dla mnie dom to dom
Za to cały świat
Białą bluzką twą
Dla mnie wspólny czas
To drzemiący w nas

Pęk kaczeńcy lub
Taniec twoich bosych stóp
A szczęście, szczęście po trzykroć ma
Po pierwsze noc podzieloną przez dwa
Po drugie szept, który dzieli łzy
Po trzecie wszechświat dzielony przez
"My"
photo
Wczoraj ktoś zapytał mnie
Co to znaczy miłość
Czy to sen, co się zjawia w śnie
Czy magiczna siła
Wszystkie świata sny
Tylko snami są
Ale za to ty
Ty ostoją mą
Z nieba pada deszcz
Krople bębnią w drzwi
Ty zaś o tym wiesz
Że to szczęścia płyną łzy
A miłość, miłość po trzykroć ma
Po pierwsze noc podzieloną przez dwa
Po drugie szept, który dzieli łzy
Po trzecie wszechświat dzielony przez
"My"
A miłość, miłość po trzykroć ma
Po pierwsze noc podzieloną przez dwa
Po drugie szept, który dzieli łzy
Po trzecie wszechświat dzielony przez
"My"
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Miłość to słowa dwa
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Czy miłość to jest blask
tysiąca złotych gwiazd
Co płoną noc od nas
Czy miłość sprawia że
Świat cały zmienia się
Tak w nocy pytasz mnie
Miłość to słowa dwa
Jedno śmiech, drugie łzy
Miłość to dzisiaj ja
Miłość to jutro ty
Miłość to światło, gdy
Ciemna noc zamiast dnia
Miłość to wczoraj ty
Miłość to dzisiaj ja
W radiu podali, że
Któż od nas lepiej wie
Co znaczy słowo miłość
Co to jest miłość
Czy miłość znaczyć ma
Ze świat się zmienić da
Gdy razem ty i ja
Czy miłość jak we śnie
Możliwa jest, czy nie?
Tak w nocy pytasz mnie.

Miłość to słowa dwa.
Jedno śmiech, drugie łzy,
Miłość to dzisiaj ja,
Miłość to jutro ty
Miłość to światło gdy
Ciemna noc zamiast dnia
Miłość to wczoraj ty
Miłość to dzisiaj ja
W radiu podali, że
Któż od nas lepiej wie
Co znaczy słowo miłość
Co to jest miłość
Miłość to słowa dwa
Miłość to ty
Miłość to słowa dwa
Miłość to ja
Miłość to słowa dwa
Jedno śmiech, drugie łzy
Miłość to dzisiaj ja
Miłość to jutro ty
Miłość to światło, gdy
Ciemna noc zamiast dnia.
Miłość to wczoraj ty,
Miłość to dzisiaj ja
/2x
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Niech mówią,
że to nie jest miłość
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Mówią, mówią że
Mówią, że to nie jest miłość... nie
Że się tylko zdaje, zdaje im
Że już się nie złożą w żaden rym
Mówią, mówią że
Mówią, że to wszystko skończy się
Koraliki wspólnych lat i zim
Fotki gdzie na zawsze ona z nim
Mówią, mówią że
Mówią, że to nie jest miłość... nie
Że się tylko zdaje im
Że dawno już przegrali z losem złym
Mówią, że już nie
Mówią, że to wszystko skończy się
Wspólne radowanie byle czym
Tym, że on w jej myślach - ona w nim
To co mam
To co się zdarzyło nam
To pachnący chlebem dom
Z roześmianą buzią twą
To co mam
To co się zdarzyło nam
Twój policzek, kiedy mróz
Na pierzynie Wielki Wóz
Niech mówią, że to nie jest miłość
Że tak się tylko zdaje nam
Byle się nigdy nie skończyło

To wszystko co od ciebie mam...
Mówią, mówią że
Mówią, że to nie jest miłość... nie
Że się tylko zdaje nam
Że dawno już przegrali z losem złym
Mówią, że już nie
Mówią, że to wszystko skończy się
Wspólne radowanie byle czym
Tym, że on w jej myślach - ona w nim
To co mam
To co się zdarzyło nam...
Całe Tatry wzdłuż i wszerz
Tęcza wstążki, kiedy deszcz
To co mam
To co się zdarzyło nam...
Zmierzchy z nagłym brakiem tchu
Noce bez godziny snu
Niech mówią, że to nie jest miłość
Że tak się tylko zdaje nam
Byle się nigdy nie skończyło
To wszystko co od ciebie mam...
Niech mówią, że to nie jest miłość
Że tak się tylko zdaje nam
Byle się nigdy nie skończyło
To wszystko co od ciebie mam...x3
AUTOR TEKSTU: Zbigniew Książek
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Most dwojga serc
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Wiem nie umiesz być niczyja
Wiem tęsknota cię zabija
Wiem a jednak nie rozumiem
Chcę rozpalić tu ognisko
Chcę być z tobą bardzo blisko
Chcę a jednak wciąż nie umiem
ref.
Wybuduję most
Nad najszerszą z rwących rzek
Abyś mogła przejść
Na mój brzeg
Wybuduję most
Z rozświetlonych słońcem chmur
Złączę morza szum
Z ciszą gór
Ja wiem pozostać nie chcesz niczyj
Wiem tęsknota twoja krzyczy
Wiem a jednak mi uciekasz
Ty chcesz niepokój swój pokonać
Chcesz naprawdę się przekonać
Chcesz za długo jednak czekasz
ref.
Wybuduję most
Nad najszerszą z rwących rzek
Abym mogła przejść
Na twój brzeg
Wybuduję most
Z rozświetlonych słońcem chmur
Złączę morza szum

Z ciszą gór
Wybudujmy most
Niech już nic dzieli nas
Złączmy z nowym dniem
Przeszły czas
Wybudujmy most
Co połączy światy dwa
Jednym jesteś ty
a drugim ja
Wybudujmy most
Zapatrzeni w tęczę tęcz
Wybudujmy most
Dwojga Serc
Wybudujmy most
Co połączy z nocą dzień
Z lodem ognia żar
Z blaskiem cień
Wybuduję most bo kocham cię

========================

Oblubienica i oblubieniec
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Chór: I jest tak, jak od zawsze było
Wiara, nadzieja, miłość - te trzy
Z nich zaś największa miłość...
Ona: Biegnie przez góry mój oblubieniec
I po pagórkach skacze jak łania

Złoto kaczeńców obudzi ziemię
By zazłociła serca kochaniem
On: Oczy twe jako dwie gołębice
Co skrzydła pieszczą błękitem nieba
Bądź moim niebem, oblubienico
Oddechem, wodą i kromką chleba
Ona: On jest jak jabłoń pośrodku lasu
Jak cień w upalny sierpniowy ranek
Niechaj wiec zgaśnie słońce do czasu
Kiedy nadejdzie mój ukochany
Chór: Rano słońce wschodzi
Znowu pachną astry i bzy
I jest tak jak od zawsze było
Wiara, nadzieja, miłość - te trzy
Z nich zaś największa miłość...
On: Na mlecznej bieli twarzy goreją
Wargi jej niczym wstążka purpury
Gdy się uśmiecha, świat tak jaśnieje
Jak w słońcu śnieżne jaśnieją góry
Ona: Niech na tę chwilę zamilkną
świerszcze
Oto nadchodzi mój ukochany
By z pocałunkiem rozkwitał pierwszym
Dzień Galilejskiej, weselnej Kany
On: Dłonie jak para bliźniąt gazeli
Piersi jak śpiące synogarlice
Daj dni jak bochen chleba móc dzielić
Panie, z mą słodką oblubienicą
Chór: I jest tak jak od zawsze było
Wiara, nadzieja, miłość - te trzy
Z nich zaś największa miłość...

=========================

Kropelka rosy, kropla krwi
(Z repertuaru Piotra Rubika)
.

1. Pory dnia i pory roku to zamiana ciepła
w chłód,
I jaskrawości w cień.
Nie wie nikt, czym dobro jest, czym zło,
Póki nie zrani go róży cierń.
Kropelka rosy, kropla krwi na wieki
wieków Ja i ty.
Kto zdrady zapach płatki rozkwila,
Różami pachnie wieczność i chwila.
Zamglone oczy, drżący głos na wieki
wieków Słony los.
Pierwsze wyznania, pierwsze wzruszenia,
Zachowaj Panie od zapomnienia.
Mimo bólu, mimo łez moja miłość wieczna
jest,
Mimo cierpień, mimo zła moja miłość
wiecznie trwa.
Mimo bólu, mimo łez moja miłość wieczna
jest,
Mimo cierpień, mimo zła moja miłość
wiecznie trwa.
2. Pory dnia i pory życia to zamiana
śmiechu w żal,
I łagodności w gniew.
Nie wie nikt, czym dobro jest, czym zło,

Póki nie zrani go róży krzew.
Kropelka rosy, kropla krwi na wieki
wieków Ja i ty.
Kto zdrady zapach płatki rozkwila,
Różami pachnie wieczność i chwila.
Zamglone oczy, drżący głos na wieki
wieków Słony los.
Pierwsze wyznania, pierwsze wzruszenia,
Zachowaj Panie od zapomnienia.
Kropelka rosy, kropla krwi ja jestem tobą a mną ty.
Różami pachnie chwila i wieczność,
Życie bez siebie to niedorzeczność.
3. Gdy przejść do wszystkich, Rosji chłód,
gdy ciepła cierpień,
Sprawią cud.
Każde wzruszenie, każde wyznanie,
Od zapomnienia zachowaj Panie.
Mimo bólu, mimo łez moja miłość wieczna
jest,
Mimo cierpień, mimo zła moja miłość
wiecznie trwa.
Mimo bólu, mimo łez moja miłość wieczna
jest,
Mimo cierpień, mimo zła moja miłość
wiecznie trwa...

==============================

Psalm kochania
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Za ogień, co kuli się w piecu
I za świerszcze nad ranem
Za gwiazdy, gdy w kałużach świecą
Kochaj mnie, kochaj mnie kochany
photo
Za serce, co przez płotki skacze
I za tańce do rana
Za świat, który z tobą zobaczę
Kochaj mnie, kochaj mnie kochana
W gazetach pytano
Jakże można tak kochać
Jakże można tak kochać
O dziewiątej rano
W gazetach pytano
Jakże można tak kochać
Jakże można tak kochać
O dziewiątej rano
Za lato i kompot z agrestu
I za śnieg w Zakopanem
I za to, że wciąż obok jestem
Kochaj mnie, kochaj mnie kochany
Kochaj mnie, kochaj mnie kochany
Wszechmogący Panie
Jakże można tak kochać
Jakże można tak kochać
Dzieląc się kochaniem
Wszechmogący Panie
Jakże można tak kochać

Jakże można tak kochać
Dzieląc się kochaniem
Za kwiatek z bibuły wycięty
I za tort z marcepanem
Za narty i obrazek święty
Kochaj mnie, kochaj mnie kochana
Kochaj mnie, kochaj mnie kochana
Kochaj mnie, kochaj mnie
Kochaj mnie, kochaj mnie
Kochana
Kochana
Tak kochana
Największym odkryciem
To że można tak kochać
To że można tak kochać
Przez caluśkie życie
Największym odkryciem
To że można tak kochać
To że można tak kochać
Przez caluśkie życie

==============================

Kocham
(Z repertuaru Piotra Rubika)
1.Nie przeszkadza nam w naszym sam na
sam,
choć bez przerwy jest o krok.
Nie ponagla nas, zatrzymuje czas
i ze świtem godzi zmrok,
Zdradza ją mój gest, ufam jej, to jest taka

losu złota nić,
przez nią kocham, kocham, kocham,
kocham, kocham żyć...
Nie ma za złe mi trochę gorszych dni,
bo nastroje moje zna.
Jej cudowna moc obłaskawia noc i
uśmiecha się do dnia.
Nie przenosi gór, nie rozpędza chmur,
a wulkany umie bić,
przez nią kocham, kocham, kocham,
kocham, kocham żyć....
Ref: Ma sens, nasza miłość - nieba błękit,
ma sens, przy niej wciąż jesteśmy piękni,
ma sens, zdradza ją najmniejszy gest,
to, co było, to, co jest,
każda miłość ma swój sens,każda miłość
ma swój sens...
2.Gdy opuszcza nas po niejeden raz,
ma nas najserdeczniej dość,
to po paru dniach znowu staje w drzwiach,
bo jej na nas mija złość,
choć ją peszy tłum, rani miasta szum,
nie potrafię z nią się kryć,
przez nią kocham, kocham, kocham,
kocham, kocham żyć....
Ref: Ma sens, nasza miłość – nieba błekit,
ma sens, przy niej wciąż jesteśmy piękni,
ma sens, zdradza ją najmniejszy gest,
to, co było, to, co jest,
każda miłość ma swój sens, każda miłość
ma swój sens...

Ma sens słodka rozkosz o poranku,
ma sens, rozogniony szept kochanków,
ma sens, zdradza ją najmniejszy gest,
to, co było, to, co jest,
każda miłość ma swój sens, każda miłość
ma swój sens...
Z nią życie ma sens... życie ma sens...

==============================

Jedenaste

Co nad pierwsze wiersze miłosne
Jedenaste to nie sprawiaj bólu
REFREN:
To co złe zawsze obok dobrego
Czasem zło czasem dobro zwycięża
Nie pożądaj żony bliźniego
Nie pożądaj cudzego męża
Nic nie boli jak ból czyjejś zdrady
Która nigdy nie znika pod blizną
Nie cudzołóż z inną kobietą
Nie cudzołóż z innym mężczyzną

(Z repertuaru Piotra Rubika)
REFREN:
To co złe zawsze obok dobrego
Czasem zło czasem dobro zwycięża
Nie pożądaj żony bliźniego
Nie pożądaj cudzego męża
Nic nie boli jak ból czyjejś zdrady
Która nigdy nie znika pod blizną
Nie cudzołóż z inną kobietą
Nie cudzołóż z innym mężczyzną
Wiosną auta i tramwaje ciszej
Gdy się kwiecień pochyla nad miastem
Gdy wyśpiewa ptak tak, że usłyszysz
Przykazanie wśród bzu jedenaste
Cóż nad jaśmin i westchnienie wiosny
Kiedy dłonie do siebie się tulą

Zanim chłopak się spotka z dziewczyną
Żar południa zastygnie nad miastem
I przyniesie spod lasu na rynek
Przykazanie o łzach jedenaste
Jedenaste to zechcieć uwierzyć
Że ktoś umiera z kochania braku
W jedenastym różaniec pacierzy
By nikt wokół z miłości nie płakał
REFREN:
To co złe zawsze obok dobrego
Czasem zło czasem dobro zwycięża
Nie pożądaj żony bliźniego
Nie pożądaj cudzego męża
Nic nie boli jak ból czyjejś zdrady
Która nigdy nie znika pod blizną
Nie cudzołóż z inną kobietą

Nie cudzołóż z innym mężczyzną
Jesień stroi się w palto ze złota
Kiedy liście fruwają nad miastem
Z dymem ognisk na polach i słotą
Przykazanie śle wiatr jedenaste

Refren:
To co złe zawsze obok dobrego
Czasem zło czasem dobro żwycięża
Nie pożądaj żony bliźniego
Nie pożądaj cudzego męża

Jedenaste z pragnienia się złoży
Kochać sercem i kochać z ufnością
Jedenaste oznaczać też może
Nie zabijaj w kimś drugim miłości

Nic nie boli jak ból czyjejś zdrady
Która nigdy nie znika pod blizną
Nie cudzołóż z inną kobietą
Nie cudzołóż z innym mężczyzną

REFREN:
To co złe zawsze obok dobrego
Czasem zło czasem dobro zwycięża
Nie pożądaj żony bliźniego
Nie pożądaj cudzego męża
Nic nie boli jak ból czyjejś zdrady
Która nigdy nie znika pod blizną
Nie cudzołóż z inną kobietą
Nie cudzołóż z innym mężczyzną
Jesień stroi się w palto ze złota
Kiedy liście fruwają nad miastem
Z dymem ognisk na polach i słotą
Przykazanie śle wiatr jedenaste
Jedenaste z pragnienia się złoży
Kochać sercem i kochać z ufnością
Jedenaste oznaczać też może
Nie zabijaj w kimś drugim miłości

==============================

Jestem inny
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Ja jestem inny. Ja jestem inna.
Jesteśmy różni i to nas różni.
Pięknie nas różni inność niewinna.
Ty jesteś inny. Ty jesteś inna.
Nie jestem winny, że jestem inny.
Nie jestem winna, że jestem inna.
Inna od ciebie, inna od niego.
Inna innością kogoś innego.
Jesteśmy inni, inni od innych,
Którzy są inni od wszystkich innych.
Jesteśmy inni piękną innością,
Różni cudowną różnorodnością.
Takie same są nasze rozterki.
Takie same nadzieje i lęki.
Taka sama niepewność skrywana

I niepokój od rana do rana.
Taka sama jest nasza samotność.
Takie samo patrzenie przez okno.
Taka sama potrzeba czułości.
I straszliwe pragnienie miłości.
Ja jestem inny. Ja jestem inna.
Jesteśmy różni i to nas różni.
Pięknie nas różni inność niewinna.
Ty jesteś inny. Ty jesteś inna.
Nie jestem winny, że jestem inny.
Nie jestem winna, że jestem inna.
Inna od ciebie, inna od niego.
Inna innością kogoś innego.
Jesteśmy inni, inni od innych,
Którzy są inni od wszystkich innych.
Jesteśmy inni piękną innością,
Różni cudowną różnorodnością.
Takie same są nasze tęsknoty.
Takie same banalne kłopoty.
Takie same radości i smutki
I przyczyny tych smutków i skutki.
Taka sama jest nasza codzienność.
Taka sama bezkresna bezsenność.
Taka sama udręka czekania
I straszliwe pragnienie kochania.
Ja jestem inny. Ja jestem inna.
Jesteśmy różni i to nas różni.
Pięknie nas różni inność niewinna.
Ty jesteś inny. Ty jesteś inna.

==========================

Zdrada

======================

(Z repertuaru Piotra Rubika)
Serce jej z bólu oszalało
Gdy świt zastukał koło czwartej
Szepcząc, że czyjeś inne ciało
Jest bez kochania nic nie warte
Chociaż się z takich wierszy śmiała
Twarz jak śmiertelny całun blada
I gryzła usta by nie łkały
"Być z samym ciałem to nie zdrada"
(chorus)
Świat runął
Świat runął z wysokości nieba
I słoną łzą spod powiek spadał
Jak piołun każda kromka chleba
Jak popiół w gardle - słowo zdrada
Jak popiół w gardle - słowo zdrada
I z pierwszym słowem pożegnania
Krtań cała w sopel się zamienia
Choć rzekł "To było pożądanie
To nie z miłości a z pragnienia"
Choć mówią, że się nic nie stało
Czemuś oboje strasznie bladzi
Jakby się wszystko skończyć miało
Choć wszak nikogo nikt nie zdradził
(chorus)
Świat runął
Świat runął z wysokości nieba
I słoną łzą spod powiek spadał
Jak piołun każda kromka chleba
Jak popiół w gardle - słowo zdrada
Jak popiół w gardle - słowo zdrada

Miłość cierpliwa jest,
lecz i niecierpliwa
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Miłość cierpliwa jest, lecz i niecierpliwa..
Miłość łaskawa jest, lecz nie zawsze bywa..
Miłość serdeczna jest i nigdy nie zazdrości..
Miłość jest wszystkim tym,
co tracisz bez miłości..
A czasem się unosi pychą i gniewem..
I pragnie tylko swego,
świat chce dla siebie...
Dopuszcza się bezwstydu,
szuka poklasku...
Pamięta tyle złego,
płacze o brzasku...
Miłość cierpliwa jest...
Miłość cierpliwa jest,
lecz i nie cierpliwa...
Miłość łaskawa jest,
lecz nie zawsze bywa...
Miłość serdeczna jest
i nigdy nie zazdrości...
Miłość jest wszystkim tym
co tracisz bez miłości...
Nikomu nie chce wierzyć,

w oczy się śmieje,
I nawet w sobie nie pokłada nadziei,
I bywa jak proroctwa, które się kończą,
Zachodzi... Jak Słońce...
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest...
I nigdy nie zazdrości...
Miłość serdeczna jest...
Jest wszystkim tym
co tracisz bez miłości...
Miłość cierpliwa jest,
lecz i nie cierpliwa
Miłość łaskawa jest,
lecz nie zawsze bywa
Miłość serdeczna jest
i nigdy nie zazdrości
Miłość jest wszystkim tym
co tracisz bez miłości
Największa z trójki:
wiara, miłość, nadzieja...
Przetrzyma wszystko,
wszystko w dobroć zamienia...
I będzie trwać przez wieki i nie ustanie...
Czekamy na nią zawsze my Koryntianie...
Bo cóż jest bez miłości
pustka bez końca...
I każdy bez niej będzie
jak miedź brzęcząca...
I każdy bez niej będzie

jak cymbał brzmiący...
Ponury.. Z miłości..
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest i nigdy
nie zazdrości...
Wiara, nadzieja i miłość największa jest...

==============================

Piosenka o kłótni porannej
(Andrzej Sikorowski)
Budzi się nasze mieszkanie
Krzesło i tapczan i drzwi
za chwilę wspólne śniadanie
i pierwsza kłótnia o nic
Budzą się nasze kłopoty
dokładnie siódma pięć
biegniemy razem do okien
sprawdzić czy pada deszcz
Znowu rozlałeś mleko
zaspany łazisz wciąż
kiedy coś kupisz dzieciom
jaki tam z ciebie mąż
Kochana mam już dosyć
ciągłych narzekań i łez
w robocie tyle roboty
jakiej nie twoja rzecz
Czasami w sennych marzeniach
w pałacu żyję jak lord
dziewczyny co chwilę zmieniam

pieniędzy pęcznieje stos
I wtedy zrywam się z krzykiem
przecieram oczy ze snu
cieszę się twoim dotykiem
i tym co powiesz mi znów
Czemu rozlałeś mleko
zaspany łazisz wciąż
kiedy coś kupisz dzieciom
jaki tam z ciebie mąż
I tyle będzie wokół
wymówek żalów łez
na które brak sposobu
lecz to już nasza rzecz

===========================

Psalm z aniołem
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Zapatrzył się
Zapatrzył się anioł
W czerwień płomienia
Pani warg
Zapatrzył się
Zapatrzył się anioł
W pożar czerwieni
Pani ust
Pani ust
Pani ust
Zesłał z nieba anioł, anioł zesłał śnieg
Gdyby mógł to zaraz, zaraz by tu zbiegł
Zesłał z nieba anioł, anioł zesłał mróz

Gdyby mógł to miłość, miłość by nam
zniósł
Anioł miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Zapatrzył się
Zapatrzył się anioł
W czerwień płomienia
Pani warg
Zapatrzył się
Zapatrzył się anioł
W pożar czerwieni
Pani ust
Pani ust
Pani ust
Zesłał z nieba anioł, anioł zesłał sny
W snach anielskie płyną, płyną gorzkie łzy
Zesłał z nieba anioł, anioł zesłał mróz
Gdyby mógł to miłość, miłość by nam
zniósł
Anioł miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Zapatrzył się
Zapatrzył się anioł
W pożar czerwieni
Pani ust
Pani ust
Pani ust
Zesłał z nieba anioł, anioł zesłał śnieg
Gdyby mógł to zaraz, zaraz by tu zbiegł

Zesłał z nieba anioł, anioł zesłał mróz
Gdyby mógł to miłość, miłość by nam
zniósł
Anioł miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość by nam zniósł
Miłość, miłość, miłość, miłość...

==========================

My jesteśmy razem
(Antonina Krzysztoń)
Dziękuję Ci Boże za miłość, co przyszła
I za to, że serca nam porusza
Miły mój choć teraz, smutek bierze górę
My jesteśmy razem, czy to nie jest cudem?
I dzień smutkiem się zasnuwa
Przed nadejściem nocy
A noc przecież szybko mija
By dać miejsce dniowi
I dzień smutkiem się zasnuwa
Przed nadejściem nocy
A noc przecież szybko mija
By dać miejsce dniowi
Dziękuje Ci Boże, że łzy nas nie dzielą
I za to, że naszą są nadzieją
Miły mój choć teraz, noc zapada krótka
Brzask się w niej ukrywa
I jutrzenka słodka
I dzień smutkiem się zasnuwa
Przed nadejściem nocy

A noc przecież szybko mija
By dać miejsce dniowi
I dzień smutkiem się zasnuwa
Przed nadejściem nocy
A noc przecież szybko mija
By dać miejsce dniowi
Dziękuje ci Boże za wszystkie przemiany
I za to, że jesteś między nami
Miły mój choć teraz, smutek bierze górę
My jesteśmy razem, czy to nie jest cudem?
I dzień smutkiem się zasnuwa
Przed nadejściem nocy
A noc przecież szybko mija
By dać miejsce dniowi
I dzień smutkiem się zasnuwa
Przed nadejściem nocy
A noc przecież szybko mija
By dać miejsce dniowi

=========================

Świat się nie kończy
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Zapowiedziano znów koniec świata
Ludzie widzieli znaki na niebie
A ja z radością na koniec świata,
Na koniec świata biegnę do Ciebie, do
Ciebie, do Ciebie.
Świat się nie kończy, świat się zaczyna
Miłość to świata sens i przyczyna

Dopóki kocha się dwoje ludzi
Słońca na niebie Bóg nie ostudzi
Dopóki kochasz mnie a ja Ciebie
Bóg nie zagasi słońca na niebie
Dopóki miłość nas dwoje łączy
Świat się zaczyna, świat się nie kończy
Świat się zaczyna, świat się nie kończy
(Nie kończy się, świat się zaczyna
Miłość to świata jest sens i przyczyna
Świat się nie kończy, świat się zaczyna
Miłość to świata sens jest i przyczyna)
Zapowiedziano znów świata koniec
Ktoś wielkim głosem woła na trwogę
A ja przybiegłam na świata koniec
I pocałować w końcu Cię mogę,
mogę, mogę mogę..
Świat się nie kończy, świat się zaczyna
Miłość to świata sens i przyczyna
Dopóki kocha się dwoje ludzi
Słońca na niebie Bóg nie ostudzi
Dopóki kochasz mnie a ja Ciebie
Bóg nie zagasi słońca na niebie
Dopóki miłość nas dwoje łączy
Świat się zaczyna, świat się nie kończy
Świat się zaczyna, świat się nie kończy
(Nie kończy się, świat się zaczyna
Miłość to świata jest sens i przyczyna
Świat się nie kończy, świat się zaczyna
Miłość to świata sens jest i przyczyna)
Zapowiedziano znów świata koniec
Znane jest miejsce, znana jest data
A ja przybiegłam na świata koniec

Żeby Cię kochać do końca świata, do
końca, do końca świata
Świat się nie kończy, świat się zaczyna
Miłość to świata sens i przyczyna
Dopóki kocha się dwoje ludzi
Słońca na niebie Bóg nie ostudzi
Dopóki kochasz mnie a ja Ciebie
Bóg nie zagasi słońca na niebie
Dopóki miłość nas dwoje łączy
Świat się zaczyna, świat się nie kończy
Świat się nie kończy, świat się zaczyna
(Nie kończy się świat się zaczyna
Miłość to świata jest sens i przyczyna
Świat się nie kończy świat się zaczyna
Miłość to świata sens jest i przyczyna
Świat się nie kończy, świat się zaczyna

=============================

Nie wstydź się mówić,
że kochasz
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Ona:
Zaplotłam we włosy, słońce od rana.
Miałam przejść z Tobą,
przez Rybną Bramę.
Chciałam wykrzyczeć Ci, że już wiem,
ale milczałam jak cień...

On:
Wyszedłem do Ciebie, z wielkiego cienia.
Teraz niepewność, w pewność zamieniam.
Chciałem wykrzyczeć Ci, dać Ci znak,
ale milczałem jak głaz...
Nie bój się, nie wstydź się
mówić że kochasz.
Nie milcz bo miłość znów Cię ominie.
Nie bój się, nie wstydź się,
mówić że kochasz.
Będziesz wołał, nie usłyszy,
zniknie w tłumie.
Kochali się, jak z rosą kwiat,
ale milczeli do siebie od lat.
Minęli się - Panie podaruj im czas.
Ona:
Jak oddać słowami nasze milczenie?
Serce, wyśpiewać chce, swe pragnienie.
Nie chce, mu dłużej, zamykać ust.
Kocham Cię, teraz i tu...
Nie bój się, nie wstydź się
Mówić, że kochasz.
Nawet gdy czujesz, że ranisz ciszę.
Nie bój się, nie wstydź się
Mówić, że kochasz.
Sercu miło, niebu miło, jest usłyszeć.
Kochali się, jak z rosą kwiat,
ale milczeli do siebie od lat.
Minęli się - Panie podaruj im czas.
On:
Obracam, ku Tobie, twarz jak słonecznik.
Co mi źli ludzie - jestem bezpieczny.

Uczę się mówić, dotykać słow.
Kocham Cię, teraz i tu...
Nie bój się, nie wstydź się
mówić, że kochasz.
Nie milcz bo, miłość znów cię ominie.
Nie bój się, nie wstydź się
mówić ,że kochasz.
Będziesz wołał, nie usłyszy,
zniknie w tłumie.
Nie bój się, nie wstydź się
mówić że kochasz.
Nawet gdy, czujesz że, ranisz ciszę.
Nie bój się, nie wstydź się
mówić że kochasz.
Sercu miło, niebu miło, jest usłyszeć.
Kocham Cię, teraz i tu na zawsze.
Kocham Cię, teraz i tu.
Kocham Cię, teraz i tu na zawsze.
Kocham Cię, teraz i tu.

============================

Miłość jest tylko jedna
(Alicja Majewska, Michał Bajor)
Ta twoja droga wiodła wśród pytań,
A moja wśród odpowiedzi.
Na twojej drodze kasztan zakwitał,
Na mojej chrząszcz w trzcinie siedział.
Ta twoja droga wiodła w jaskrawość,
A moja w szarość nieostrą.
Moja skręcała w lewo i w prawo,

Twoja do celu szła prosto.
I w piątek, świątek, czy też w niedzielę,
Świat nas prowadził do sedna.
Że dróg się wiele przed nami ściele.
Miłość jest tylko jedna.
I wspólną drogą iść serca mogą,
Bo miłość jest tylko jedna.
Choć dróg się wiele przed nami ściele,
Lecz miłość jest tylko jedna.

Choć różnic między nami jest tyle,
Jest przecież coś, co nas łączy.
I w piątek, świątek, czy też niedzielę
Świat nas prowadził do sedna,
Że myśli wiele i serc jest wiele,
Lecz miłość jest tylko jedna.
Więc wspólne myśli niech serca wyśnią,
Bo miłość jest tylko jedna.

============================
Te twoje myśli były gęstwiną,
Co mnożyć się nie przestanie.
Te moje myśli jak dzikie wino
Biegały po stromej ścianie.
To twoje serce było szalone
Nienasycone i młode.
To moje serce serca spragnione
Wciąż bez powodu szło chore.
I w piątek, świątek, czy też niedzielę
Świat nas prowadził do sedna,
Że myśli wiele i serc jest wiele,
Lecz miłość jest tylko jedna.
Więc wspólne myśli niech serca wyśnią,
Bo miłość jest tylko jedna.
To twoje życie pełne jest blasku,
Równiutko w rytm serca bije.
To moje życie to ślad na piasku.
Zniknie, gdy fala go zmyje.
I powtarzamy sobie co chwilę,
Gdy świta, lub dzień się kończy:

Psalm dla ciebie
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Choć nie masz oczu bardziej błękitnych
Niż tamta miała,
Tamta co kiedyś dla żartu niebo
W strzępy porwała.
Choć nie masz oczu chmurnych jak burza
Pod koniec lata,
Ty każdym latem i każdą burzą
Mojego świata.
Pytam się gwiazdy co drogę wskazać
Błądzącym miała
Czemu ze wszystkich pragnień na świecie
To Ty mnie wybrałeś (wybrałaś)
Gwiazda co w rzece wciąż się przegląda
Też tego nie wie
Czemu ze wszystkich pragnień na świecie
Wybrałem (wybrałam) Ciebie

Czemu ze wszystkich pragnień na świecie
Wybrałem (wybrałam) Ciebie?
Połóż mnie na swym ramieniu
Połóż jak pieczęć na sercu
Poczuj smak mego pragnienia
Jak pieczęć proszę połóż,
Połóż mnie na swym ramieniu
Połóż jak pieczęć na sercu
Poczuj smak mego pragnienia
Jak pieczęć proszę
Połóż mnie.
Choć nie masz dłoni, która policzek
Jak ogień pali
Dłoni chłopaka, po którym został
W komodzie szalik.
Choć nie masz dłoni jak ta co w serce
Klawiszem stuka
To Twojej dłoni przecież dłoń moja
Od zawsze szuka.
Pytam się gwiazdy co drogę wskazać
Błądzącym miała
Czemu ze wszystkich pragnień na świecie
To Ty mnie wybrałeś (wybrałaś)
Gwiazda co w rzece wciąż się przegląda
Też tego nie wie
Czemu ze wszystkich pragnień na świecie
Wybrałem (wybrałam) Ciebie
Czemu ze wszystkich pragnień na świecie
Wybrałem (wybrałam) Ciebie?
Połóż mnie na swym ramieniu
Połóż jak pieczęć na sercu
Poczuj smak mego pragnienia
Jak pieczęć proszę połóż,

Połóż mnie na swym ramieniu
Połóż jak pieczęć na sercu
Poczuj smak mego pragnienia
Jak pieczęć proszę połóż,
Połóż mnie...
Poczuj mnie...
Połóż mnie...
Poczuj mnie...

bo pocałunek to jest motyl
nie zna przyczyny ni kierunku
Lecz jeśli wpadnie się na amen
i człowiek gotów duszę sprzedać
to wciąż nie wiemy co jest grane
i jakże cudna ta niewiedza
W zaczarowaniu...

==========================
=============================

Jeszcze tyle nie wiem

Psalm z bukietem konwalii

(Maja i Andrzej Sikorowscy)

(Z repertuaru Piotra Rubika)

Wczoraj mi wręczył kolczyk złoty
i długo trzymał mnie za rękę
i pomyślałam że zaloty
takie niewinne są i piękne
Lecz uczyć mi się nagle nie chce
i coś w spojrzeniu się zmieniło
i jakoś dziwnie bije serce
więc może tak wygląda miłość?
W zaczarowaniu bardzo trudno
dojść do siebie
jakby przeczytał ktoś po chińsku
piękny wiersz
i tylu rzeczy jeszcze nie wiem
i tylu rzeczy jeszcze nie wiem
jeśli cię córko to pociesza to ja też
jeśli cię córko to pociesza to ja też
Wczoraj dostałam kolczyk złoty,
i unikałam pocałunków

Co to jest miłość?
Czy to uśmiech z mojego lustra
Co to jest miłość?
Czy to usta, czy dłonie twe?
Gwiazdą, co świeci jak Super Nowa
Żarem, gdy w ustach zapłoną słowa
Tym jest, tym jest, mój miły, miłość
Całego świata w posadach drgnieniem
Twego pragnienia wielkim pragnieniem
Tym jest, tym jest, mój miły, miłość
Nad ranem wczoraj z Krakowa dzwonił
O łzy nie pytał - nie pytał o nic
Bukiet konwalii z pocałunkami
Byle nie pytać co między nami
Smagnięciem bólu i warg zachwytem
Odkryciem powiek, kiedy zakryte
Tym jest, tym jest, ma miła, miłość
Brakiem oddechu na górskim szczycie

I najszczęśliwszym ze wszystkich życiem
Tym jest, tym jest, ma miła, miłość
Co to jest miłość? Czy to uśmiech z mojego
lustra
Co to jest miłość? Czy to usta, czy dłonie
twe?
Co to jest miłość? Czy to uśmiech z mojego
lustra
Co to jest miłość? Czy to usta, czy dłonie
twe?
Znienacka płaszcze coś połączyło
Świt mówi zmierzchy - zmierzch mówi
miłość
Znienacka płaszcze coś połączyło
Świt mówi zmierzchy –
zmierzch mówi miłość
Gwiazdą, co świeci jak Super Nowa
Żarem gdy w ustach zapłoną słowa
Tym jest, tym jest, mój miły miłość
Całego świata w posadach drgnieniem
Twego pragnienia wielkim pragnieniem
Tym jest, tym jest, ma miła, miłość
Całego świata w posadach drgnieniem
Twego pragnienia wielkim pragnieniem
Tym właśnie, tym właśnie, nasza miłość
Brakiem oddechu na górskim szczycie
I najszczęśliwszym ze wszystkich życiem
Tym właśnie, tym właśnie, nasza miłość
Co to jest miłość?
Czy to uśmiech z mojego lustra
Co to jest miłość?
Czy to usta, czy dłonie twe?
Co to jest miłość?

Czy to uśmiech z mojego lustra
Co to jest miłość?
Czy to usta, czy dłonie twe?
(tekst: Zbigniew Książek)

===========================

To cała prawda
(Z repertuaru Piotra Rubika)
Tu czarnych krzeseł rząd
Pustych jak słowa co tylko dzielą
Łatwo wydany sąd
To on, to on, to on, robi błąd
Tam nieodkryty ląd
Możesz go zdobyć sam z wiolonczelą
To niedaleko stąd
Pod prąd, pod prąd, pod prąd.
Masz prawo kochać!
Masz prawo śnić!
Masz prawo śpiewać!
Masz prawo żyć!
Masz prawo marzyć!
Teraz i tu
Na przekór kłamstwu, na przekór złu.
Masz prawo milczeć
A przeciwko tobie może być użyte każde
dobre słowo.
Masz prawo milczeć
A przeciwko tobie może być użyty każdy
czuły gest.

Masz prawo milczeć
Przyznaj się sam sobie, prawdy nieodkryte
ciążą wyjątkowo.
Masz prawo milczeć
Spójrz na szale obie, tu są śmieszne mity
A tam - tam miłość jest,
Tak, tak, tam miłość jest.
Masz prawo kochać!
Masz prawo śnić!
Masz prawo śpiewać!
Masz prawo żyć!
Masz prawo marzyć!
Teraz i tu
Na przekór kłamstwu, na przekór złu.
Nie czekaj wbity w kąt
Nie czekaj, nie
Niech cię prowadzą wiara z nadzieją
Odkryj miłości ląd
Pod prąd, pod prąd, pod prąd.
Tak to prawda
To cała prawda
I tylko prawda
Mówię prawdę
Wyznaję prawdę
Wierzcie lub nie
To nie zniewaga
Chwieje się waga
Wraca odwaga
Wiem, kto wie prawdę
Jedyną prawdę
Zamienić chcę
A moja prawda
Jak struna drga

Radośnie woła
Lub cicho łka
Masz prawo kochać!
Masz prawo śnić!
Masz prawo śpiewać!
Masz prawo żyć!
Masz prawo marzyć!
Teraz i tu
Na przekór kłamstwu, na przekór złu.

==============================

Moja miłość największa
(Michał Bajor)
W białych zim białych wierszach
Złotych sierpnia pokojach
Moja miłość największa
Nie wie nic, że jest moja
Czas ją syci jak wino
Wyobraźnia upiększa
Moją miłość jedyną
Moją miłość największą
I nic nie powiem jej, broń Boże
Nie powiem nic umyślnie
Bo póki milczę to ją mnożę
Gdy wyznam wszystko pryśnie
Więc nie wyśpiewam mej miłości
Niech nie wie co się dzieje

I nieświadoma swej piękności
Niech w myślach mych pięknieje
W białych zim białych wierszach
Złotych sierpnia pokojach
Moja miłość największa
Nie wie nic, że jest moja
Czas ją syci jak wino
Wyobraźnia upiększa
Moją miłość jedyną
Moją miłość największą
Może kiedyś po latach
Jednak szepnę nieśmiało
"Kiedyś, tamtego lata
Strasznie panią kochałem"
A ty przerwiesz w pół słowa
Me wyznania zabawne
"I ja pana kochałam
Wtedy latem i dawniej"
I nic prócz małej chwilki żalu
Nie złączy nas, kochana
W tym dziwnym życiu, śmiesznym balu
Miłości niewyznanych
Bladym tancerzom gra cichutko
Orkiestra salonowa
A pod orkiestry każdą nutką
Podpisać można słowa:
W białych zim białych wierszach
Złotych sierpnia pokojach
Moja miłość największa
Nie wie nic, że jest moja
Czas ją syci jak wino

Wyobraźnia upiększa
Moją miłość jedyną
Moją miłość największą

=========================

Ogrzej mnie
(Michał Bajor)
Dzień czy noc, czy to skwar czy też mróz,
jednaka treść nieodmiennie
rozbrzmiewa w tej piosence:
memu ciału wystarczy
trzydzieści sześć i sześć,
mojej duszy potrzeba znacznie więcej zjeść
trochę pospać na boku, czy na wznak
I nasz cud gospodarczy zapewnia mi to,
lecz moja dusza codziennie prosi tak:
Ogrzej mnie wierszyku pełen cudowności,
Wspólniku mojej bezsenności ogrzej,
ogrzej mnie!
Rozżarz mnie niedokończona zdań
wymiano,
cudowna kłótnio, w pół urwana rozżarz,
rozżarz mnie!
Ach, życie rozpal, ogrzej duszę mą, bo
skona,
do stu, do dwustu, do tysiąca, do miliona,
wsłuchaj się w duszy mojej prośby
natarczywe:
Chcę mieć gorączkę Give me fever!
Rozpal mnie blada kuzynko Melpomeno,
jedną zagraną dobrze sceną

rozpal, rozpal mnie.
Ogrzej mnie świecie utkany
z głupich marzeń
akordeonie w nocnym barze,
ogrzej, ogrzej mnie.
A świat na to odpowiada:
normalny duszy stan,
to nie musi być stan podgorączkowy,
pana trzeba przebadać,
przedsięwziąć jakiś plan,
by te bzdurne problemy raz mieć z głowy!
Kombinują, badają, czy pies to, czy to bies
a mej duszy radości ciągle brak,
po staremu nadaje uparte SOS
po staremu codziennie błaga tak:
Ogrzej mnie zażarta na ten świat niezgodo,
z którą rozstałem się tak młodo
Powróć, ogrzej mnie!
Rozżarz mnie, chwilo szaleństwa i radości
mej tożsamości, niezmienności dowiedź –
rozżarz mnie!
Mój świecie rozpal duszę moją
aż do końca,
mój świecie zamieć duszę mą
w cząsteczkę słońca,
niech świeci w mroku, niech rozjaśnia
dni parszywe
chcę mieć gorączkę! Give me fever!
Rozpal mnie,
słonecznikowa kresko krzywa,
złota Van Gogha perspektywo rozpal,
rozpal mnie.
Ogrzej mnie miłości,

której nie znam jeszcze
z wiosennych bzów liliowych deszczem
przyjdź i ogrzej mnie

==========================

To nie sztuka wybudować
nowy dom
(Alicja Majewska)
To nie sztuka wybudować nowy dom.
Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę.
Podków szczęścia nie wyrzuca się na złom,
Nie wynosi się na śmietnik snów
i wzruszeń.
To nie sztuka wytrenować sobie mózg.
Sztuka sprawić, by rozumiał ludzi,
By pozwolił nam się wsłuchać
w deszczu plusk,
By nie budził z marzeń nas jak budzik.
To nie sztuka wybudować nowy dom.
Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę.
Podków szczęścia nie wyrzuca się na złom,
Nie wynosi się na śmietnik
snów i wzruszeń.
To nie sztuka skonstruować superplan,
Wszystko z góry mieć zaplanowane.
Sztuka z losem grę prowadzić sam na sam,
Nie bać się przegranej i wygranej.
To nie sztuka wybudować nowy dom.
Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę.

Podków szczęścia nie wyrzuca się na złom,
Nie wynosi się na śmietnik
snów i wzruszeń.
To nie sztuka bijąc głośno w głośny gong,
Nóg tysiące zmusić do tupotu.
Sztuka skomponować tak ulotny song,
Co bezskrzydłym da przyjemność lotu.
To nie sztuka wybudować nowy dom.
Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę.
Podków szczęścia nie wyrzuca się na złom,
Nie wynosi się na śmietnik
snów i wzruszeń.
To nie sztuka z cudzej studni wodę pić,
Zbierać cudze zasługi i winy.
Sztuka swoim własnym rytmem życie śnić,
Znaleźć źródło najsuchszej pustyni.
To nie sztuka wybudować nowy dom.
Sztuka sprawić, by miał w sobie duszę.
Podków szczęścia nie wyrzuca się na złom,
Nie wynosi się na śmietnik snów i
wzruszeń.
To nie sztuka z cudzej studni wodę pić,
Zbierać cudze zasługi i winy.
Sztuka swoim własnym rytmem życie śnić,
Znaleźć źródło najsuchszej pustyni.

==============================

Moje kobiety
(Andrzej Sikorowski)
Kiedy żona powraca z podróży
powitanie układa się w wiersz
czas mi wtedy przestaje się dłużyć
i odkurzaczowi też
Kiedy córka ze szkoły przychodzi
to problemy spadają jak deszcz
przy fizyce mnie pamięć zawodzi
przy matematyce też
Kiedy moje kobiety są w domu
tłok się robi przed każdym lustrem
a ja o tym nie mówcie nikomu
rzadko miewam na piwo przepustkę
kiedy moje kobiety są w domu
to nie mogę przeklinać i tyć
a bez tego nie mówcie nikomu
trudno sobą czasami być
Kiedy żona powraca z podróży
to nie pyta z kim kiedy i gdzie
twarz ma jasną jak niebo po burzy
i o wszystkim wszystko wie
Kiedy córka ze szkoły przychodzi
niesie plecak radości i trosk
a ja mówię że nic, że nie szkodzi
i topnieje niby wosk

Kiedy moje kobiety są w domu
tłok się robi przed każdym lustrem
a ja o tym nie mówcie nikomu
rzadko miewam na piwo przepustkę
Kiedy moje kobiety są w domu
to nie mogę przeklinać i tyć
a bez tego nie mówcie nikomu
trudno sobą czasami być
Kiedy moje kobiety są w domu
pełno wszędzie ich włosów i rzęs
ale wyznam, nie mówcie nikomu,
tylko wtedy ten dom ma sens

===========================

Wracam do domu
(Z repertuaru Justyny
Steczkowskiej)
Wracam do domu, od tylu lat
Wciąż po kryjomu, przed wschodem dnia
Wiem, że czekałeś, aż powiem tak:
"Wracam do domu, ostatni raz"
Wszystko co mam, co dał mi świat
Noszę w sobie, by kiedyś Ci dać
Choć mówią, że nie mamy szans
Ciągle wierzę że jeszcze jest czas
I chcę, razem z Tobą zakończyć ten dzień
Ten jeden dzień
Wracam do domu, wiem że już czas

Poczuć chcę znowu, smak tamtych lat
Było tak wiele radości w nas
Wracam do domu, lepiej jest tam
Wszystko co mam, co dał mi świat
Noszę w sobie by kiedyś Ci dać
Choć mówią że, nie mamy szans
Ciągle wierzę że jeszcze jest czas
I chcę razem z Tobą zakończyć ten bieg
Ten jeden raz
Oddam Ci więcej niż będziesz chciał
Jeszcze razem będziemy się śmiać
Z tego co było, z grzechów i kłamstw
Wciąż pamiętam Twój uśmiech sprzed lat
Warto próbować, pomimo ran
Nie pozwolę Ci więcej się bać
Zacząć od nowa chcesz Ty i ja
Tylko proszę, nie zostawiaj mnie tak...
Bo wszystko co mam, co dał mi świat;
Noszę w sobie, by kiedyś Ci dać...

=======================
Kiedy usłyszę słowo dobre
(Grupa Pod Budą)
Kiedy mi rzucasz dobre słowo
kiedy usłyszę słowo dobre
to mi dach wyrasta nad mą głową
i nawet strach ma oczy modre

Wokół spadają z drzew miesiące
lecz ja posprzątam je bez żalu
i mocniej zwiążę koniec z końcem
i będzie piękniej niż w Wersalu
Ty jednak milczysz niby zegar
w którym kuranty są zaklęte
pewnie się nawet nie spodziewasz
że we mnie coś za chwilę pęknie
Czy winna jestem czy bez winy
w tych sprawach łatwo się pomylić
ale uważaj. by ktoś inny
nie mówił. do mnie w takiej chwili
Bo gdy usłyszę dobre słowo
którego bardzo mi potrzeba
to dach urośnie mi nad głową
a włosy wzlecą aż do nieba

==============================

Przeżyłam z tobą tyle lat
(Krystyna Giżowska)
Ten ktoś sprzed lat
Nie zapuka do mych drzwi
Ja o nim też zapomniałam już.
Nie można wciąż
Marzeniami tylko żyć
I czekać tak dzień po dniu.
Przeżyłam z tobą tyle lat,
Choć w oczy wiał mi nieraz wiatr.
Przy tobie się nauczyłam żyć,
Przy tobie śniłam swoje sny.

Przeżyłam z tobą tyle lat
Oddałam ci swój cały świat
I chociaż wiem, jak smakują łzy,
Dziś nie żal mi przeżytych dni.
Dziś tamten dzień
Gdzieś rozpłynął się, jak dym.
Spójrz, dzieci nam już wyrosły tak.
I tylko my Nie zmieniliśmy się nic,
I ciągle nam siebie brak.
Przeżyłam z Tobą tyle lat. . . itd.
Przeżyłam z Tobą tyle lat. . . itd.
Nadziei łut na pociechę dał nam los,
nauczył jak wierzyć w lepszy czas,
więc choć nam dziś
jak przed laty nie brak trosk,
uśmiechnij się chociaż raz.

==============================

Kiedy mężczyzna płacze
(Z repertuaru Piotra Rubika)
(Piosenka opowiada o tym, jak mężczyzna
dowiaduje się, że zostanie ojcem)
1.Nie uśmiechaj się, kiedy mężczyzna
płacze.
Czasem tak już jest, że nie da się inaczej.
Byłbym nawet skłamał, że to deszcz nie
moje łzy,
ale widzisz sama słońce piękne dziś jak ty.
Ref. Nie wiem, co w takiej chwili mówi się,

przecież nie mogę bardziej kochać Cię.
Ziemia, każdy ocean, deszcz i wiatr
w mych ramionach, ty, mój świat.
W mych ramionach, ty, mój świat.

To oczekiwanie.
Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem,
Sześć, pięć, cztery,
Trzy, dwa, jeden.

2.Powiedziałaś,że już nie będziemy sami,
że pojawił się ktoś trzeci między nami.
Ktoś ciekawy świata, kto na zawsze zostać
chcę,
ktoś na całe lat ciebie połowa i pół mnie.

Czekają radosne okrzyki,
Tu płyną, bo nie są już w stanie.
Wszystkie na świecie wykrzykniki
Chcą skończyć to jedno zdanie…

===========================
Ref. Nie wiem, co w takiej chwili mówi się,
przecież nie mogę bardziej kochać cię.
Ziemia, każdy ocean, deszcz i wiatr
w mych ramionach, ty, mój świat.
W mych ramionach ty mój świat.

==============================

Wielkie odliczanie
(Rodzina Brodów)
(piosenka powstała w okresie
oczekiwania na jedenaste dziecko w
rodzinie Państwa Debory i Joszki Brodów)
Kolory póki co są zimne.
Kącik ust ukrywa uśmiechy.
Piosenka nie chce się zaśpiewać
Święte słowa wstrzymują oddechy.
Zaczynamy wielkie odliczanie
Niech się wreszcie skończy

Nareszcie
(Rodzina Brodów)
(piosenka powstała na powitanie
jedenastego dziecka w rodzinie Debory
i Joszki Brodów)
Już nareszcie mogę śpiewać i żyć.
Możemy razem być.
Tu na ziemi jest jak w niebie,
Kiedy mogę kochać ciebie tu.
Jak najlepszego snu.
Nawet nie chcę myśleć, co by było,
Gdyby cię tu nie było.
Gdyby to tylko się śniło.
Tu na ziemi…
Nie wiem, jak opisać to, co czuję,
Po prostu ci dziękuję.
Tu na ziemi…

===========================

Życie czeka
(Dzieci z Brodą)

==============================

Piosenka dla Helenki
(Wykonanie: Piotr Rubik z córeczką
Helenką)

Życie czeka na nowego człowieka.
Życie, życie mam.
Człowiek nie chce być sam.
Życie nam upływa, dzieci nam przybywa.
Rodzina jest szczęśliwa,
To miłość jest prawdziwa.

(Piosenka o miłości do córki)

Rodzina, która na życie czeka,
To jest wyjście dla człowieka.
Życie czeka, życie czeka,
Rodzina to życie dla człowieka.

Kiedy wsłuchuję się o świcie
W twój oddech, co jak kołdra miękki
Czuję, że życie znaczy życie
Razem z piosenką dla Helenki

Rodzice życie dają,
Bo bardzo nas kochają.
Moje siostry, moich braci.
Kto kocha, ten nie traci.

Miłości, miłości moja
W twój oddech się wsłuchuję
O miłości moja
I cały świat znajduję
O miłości moja
Poduszka palce pieści
A szczęście ma zapach
Zapach ma czereśni

W dużej rodzinie,
Kiedy czegoś trzeba,
Jeśli się uwierzy,
Można ręką dotknąć nieba.
Rodzina, która na życie czeka,
To jest wyjście dla człowieka.
Życie czeka, życie czeka,
Rodzina to życie dla człowieka.

Jak obłok waty na patyku
Który się chce pogłaskać ręką
Ta nasza radość, że nie znika
Uśmiech w piosence dla Helenki

Ktoś obcy być przestaje obcy
Bez kogoś naraz jak bez ręki
W dorosłych się zmieniają chłopcy
Nucąc piosenkę dla Helenki

Kiedy brakuje jak powietrza
Kogoś z kim można iść pod rękę
To z każdym krokiem coraz lepszy
Miłosny duet dla Helenki
Miłości, miłości moja
W twój oddech się wsłuchuję
O miłości moja
I cały świat znajduję
O miłości moja
Poduszka palce pieści
A szczęście ma zapach
Zapach ma czereśni
Chociaż od siebie z dala żyły
Krawaty moje, twe sukienki
Naraz się w jedno połączyły
W cukrowym sercu dla Helenki
Miłość się wreszcie stała ciałem
Które chce trzymać nas za rękę
I które zna na pamięć całą
Słodką piosenkę dla Helenki

=======================

Dziękujemy Wam
(Wacura Sisters)
Tak szybko upłynęło tyle lat.
Lat, których nie zapomni żadne z Nas.
To chwile rozwijania się jak ptak.

Nauki i radości piękny czas,
lecz pamiętajmy,
że nie wszystko wiemy
i komu zawdzięczamy to
kim się stajemy.
Dziękujemy Wam za oddanie
i miłości dar,
za ogrom tych niesamowitych chwil,
pomoc, poświęcenie sił.
Dziękujemy za to, że dzięki Wam
poznajemy siebie.
Dziękujemy Wam.
Dziękujemy Wam.
Dziękujemy Wam.
To na Was można liczyć
w każdej z chwil,
nawet kiedy dzieli Nas tysiące mil,
więc całym sercem, całą duszą swą
dziękujemy za miłości pełen dom,
lecz pamiętajmy, że wciąż siebie mamy
i komu zawdzięczamy,
że ciągle wzrastamy.
Dziękujemy Wam za oddanie
i miłości dar,
za ogrom tych niesamowitych chwil,
pomoc, poświęcenie sił.
Dziękujemy za to, że dzięki Wam
poznajemy siebie.
Dziękujemy Wam.
Dziękujemy Wam.

Dziękujemy Wam.
Wdzięczności pełne serca,
lecz pamiętajmy,
że wciąż siebie mamy
i komu zawdzięczamy,
że ciągle wzrastamy.
Dziękujemy Wam za oddanie
i miłości dar,
za ogrom tych niesamowitych chwil,
pomoc, poświęcenie sił.
Dziękujemy za to, że dzięki Wam
poznajemy siebie.
Dziękujemy Wam.
Dziękujemy Wam.
Dziękujemy Wam.

==============================

Co mówi rodzina
(Magda Bereda)
Nie wszystko rozumiem,
Nie zawsze chcę.
Też czasem się gubię,
gdy wołasz mnie.
I wiem to, wiem to, wiem.
To czasem po prostu
Chcę mieć pewność, Że jesteś tu..
Ciągle powtarzam im,
Jak mi się nie chce.
Może w końcu wstaniesz?

Poczekaj jeszcze.
I wiem to, wiem to, wiem
To czasem po prostu
Chcę mieć pewność, że jesteś tu.
Ja mam Was, Wy macie mnie,
Czasem dobrze, a czasem źle.
To tylko chwila, chwila
Tego słowa i wszystko wiesz.
Ty nie jesteś wszystkim
Albo lepiej, by
Twoje przekładanie
Zaraz skończyć z tym.
I wiem to, wiem to, wiem.
Czasem po prostu chcę cię mieć obok.
Codzienne troski,
Tak już musi być.
A przecież zastąpić
Nie potrafi cię nikt.
I wiem to, wiem to, wiem,
Czego po prostu chcę cię mieć obok.

==============================

Tylko Wy, Rodzice
(Zespół BAJERY)
Dziecię swe przytulałaś wciąż
Czuwałaś nad każdym moim snem
I nieraz wylewałaś łzy

Już pora mą własną drogą iść.

To spełnione moje sny.

Mamo, moja mamo,
Patrz na mnie, nie roń łez.
Niech Twoja miłość dziś do szczęścia
Prosto wiedzie mnie.
Mamo, moja mamo,
Patrz na mnie. nie roń łez.
Dla Ciebie moje szczęście
Najważniejsze w życiu jest.

=============================

Tato, spójrz jak ten mały ptak
Spod Twoich skrzydeł lecieć ma.
Biała suknia dziś na mnie lśni,
Bądź przy mnie, mój tato, jeszcze dziś.
Tato, drogi tato,
Tak przecież musi być.
Uśmiechnij się jak zawsze,
By przestały płynąć łzy.
Tato, drogi tato,
Swą miłość dałeś mi.
Obrączka, biały welon
To spełnione moje sny.
Mamo, moja mamo,
Patrz na mnie, nie roń łez.
Niech Twoja miłość dziś do szczęścia
Prosto wiedzie mnie.
Tato, drogi tato,
Swą miłość dałeś mi.
Obrączka, biały welon

To dzięki Wam
(Zespół PRELUDIUM)
Jest na świecie tym ktoś tak bardzo bliski,
Ktoś, kto w moim sercu zawsze miejsce ma.
Ktoś, kto mnie nauczył stawiać pierwsze kroki,
Podał mi swą dłoń i poprowadził w świat.
To dzięki Wam mam teraz to co mam,
To dzięki Wam, wspanialszy jest mój świat.
Niech dobry Bóg Was strzeże,
niech Wam da siłę i zdrowie,
byście mogli żyć sto lat.
ref.
Za Twój uśmiech mamo, za Twe dłonie tato,
Które nieraz dały w kość,
Za to, że jesteście zawsze blisko przy mnie
Chcę dziś podziękować Wam /2x
To dzięki Wam, mam teraz to co mam,
To dzięki Wam, wspanialszy jest mój świat.
Niech dobry Bóg Was strzeże,
niech Wam da siłę i zdrowie,
byście mogli żyć sto lat.
W życiu różnie bywa, są też przykre chwile,
A przekorny los nie zawsze sprzyja nam.
Wtedy zdajesz sprawę, ile trzeba siły,
Ile starań by zbudować własny dom.

To dzięki Wam, mam teraz to co mam,
To dzięki Wam, wspanialszy jest mój świat.
Niech dobry Bóg Was strzeże,
niech Wam da siłę i zdrowie,
byście mogli żyć sto lat.
ref. Za Twój uśmiech mamo…
To dzięki Wam, mam teraz to co mam,
To dzięki Wam, wspanialszy jest mój świat.
Niech dobry Bóg Was strzeże,
niech Wam da siłę i zdrowie,
byście mogli żyć sto lat.
Za Twój uśmiech mamo, za Twe dłonie tato,
Które nieraz dały w kość,
Za to, że jesteście zawsze blisko przy mnie
Chcę dziś podziękować Wam
Za Twój uśmiech mamo, za Twe dłonie tato,
Za to, że jesteście zawsze blisko przy mnie.

=============================

Kraina Rodzina
(zespół AFRIK)
To nie jest bogata kraina
Pałacem błyszczącym i nowym.
Tu świat się naprawdę zaczyna,
A stół jest zwyczajny, sosnowy.
Kraina Rodzina, niezbędna i prosta.
W połowie dziecinna, w połowie dorosła.

Kraina Rodzina z tatusiem i mamą
Codziennie inaczej, codziennie tak samo.

Ostatni ratunek - nasze pogotowie.

jak dobrze, że jest dom, nasz dom.

Ref. Najlepsza drużyna to moja rodzina. (x2)

Ref. Nasz dom…

To nie jest ogromna kraina,
Zaledwie pokoje cieniste.
Herbatka tu jest i cytryna,
I wróbel za oknem, i listek.

Kiedy kłopoty ogromne są,
gdy wątpliwości w głowie same.
Moja rodzina i rodzinny dom
to wyspa odpowiedzi na pytań oceanie.
Ref. Najlepsza drużyna to moja rodzina.
(x2)

Otwórzmy dziś na świat,
szeroko nasze drzwi,
by trafić do nas mógł kto zechce przyjść
dla wszystkich będzie dom,
jasnego światła krąg,
by stał się cały świat, jak dom.
Ref. Nasz dom…

Kraina Rodzina nie zawsze wzorowa,
Lecz jakoś się trzyma w uczynkach,
w rozmowach.
Kraina Rodzina powszednia i znana,
Cudowna, niezwykła kraina kochana.
To nie jest bogata kraina,
To nie jest ogromna kraina.

==============================

Piosenka o rodzinie

==============================

Był w Nazarecie dom
(s. Magdalena Nazaretanka)
Był w Nazarecie dom,
zwyczajny prosty dom
i były dni jak chleb powszednie
przepłynął rzeką czas i znowu Boży Syn
zamieszkał pośród nas, jak wtedy.

(Mała Orkiestra Dni Naszych)
Ref. Najlepsza drużyna, to moja rodzina. (x2)
Do ludzi możesz po rozum pójść,
ale do mamy pójdziesz po serce.
Tata nauczy by nie podstawiać nóg
Dziadek nauczy - jak podawać rękę
Ref. Najlepsza drużyna to moja rodzina. 2x
Gdy będzie trzeba obroni Cię brat
W rodzinie siła, każdy to powie.
I jeszcze babcia - wie o tym świat

Ref. Nasz dom,
dom ubogiego cieśli z Nazaretu
Nasz dom, niech wrócą w nim tamte dni
Nasz dom,
niech Jezus znów poczuje się u siebie
Nasz dom, rodzinny dom to Nazaret,
to my
Maryja pośród nas, jak matka krząta się
i snuje bożą myśl w dni naszych wątek.
i Józef staje w drzwiach,
codziennych naszych spraw,

==========================

Podziękowanie dla rodziców
(zespół MIG)
Dziś swym rodzicom podziękować chcę,
Że byli ze mną w każdej chwili złej.
To oni kochać nauczyli mnie.
To tak bardzo ważne jest.
Moja mamo, chce podziękować Ci
Za serce, które dałaś mi.
Ty jesteś, gdy bardzo tego chcę,
Moja mamo, bardzo kocham Cię.
Mój tato, chcę podziękować Ci
Za miłość, którą dałeś mi.
Ty jesteś, gdy bardzo tego chcę.
Mój tato.
Za wszystkie noce i za wszystkie dni
Te nieprzespane, poświęcone mi.
Za każdą chwilę, każdy czuły gest
Podziękować dzisiaj chcę.

