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Piosenka o muzyce 
 

1. Jeden pan, co nuty znał, 

zapytany o to, co grał, 

Z uśmiechem rozmarzonym, 

Odpowiedział tak: 

To, co gram w mej duszy gra, 

A każdy dźwięk skrzydła ma, 

A serce nabija rytm 

Muzyki tej. 

 

Ref. Bo to jest blues, stary dobry blues, 

Niech płynie z mych ust 

Stary dobry blues. 

Bo to jest blues , stary dobry blues 

Niech płynie z mych ust 

Ten stary blues 

Z mych ust… 

Niech płynie ten blues 

(break drums- wprowadzenie do swinga) 

 

2. Kiedyś znów gdy padał deszcz 

Usłyszałam rytmiczny dźwięk, 

A nutki jak kropelki, 

Rozpływały się. 

Trębacz  grał jak we śnie, 

Czym jest jazz teraz wiem, 

I serce nabija rytm 

Muzyki tej. 

 

Ref. Bo to jest jazz, magiczny jazz 

I tańczyć go chcesz, 

To jest właśnie  jazz. 

Bo to jest jazz, magiczny jazz 

Gdy słyszysz ten jazz, to tańczyć chcesz 

Ten jazz… 

Tańczyć go chcesz. 

(break drums- wprowadzenie do reggae) 

 

 

3. Słońca blask rozproszył się 

Gdzieś z oddali głos ciepły biegł 

Do tańca mnie porywał 

I unosił mnie 

Nad plażą pośród fal, 

Gdzie śpiew i ogniska żar, 

I serce nabija rytm 

Muzyki tej. 

 

 

 

 



Ref.  Bo to jest reggae, kolorowe reggae, 

Jak tęcza na niebie, 

W błękicie reggae 

Bo to jest reggae, roztańczone reggae, 

Jak słońca blask, to reggae jest czas, 

Więc tańcz… 

Reggae słońca blask 

(break drums- wprowadzenie do rocka) 

 

 

 

4. Inny pan, gitarę miał, 

Pisał teksty oraz grał 

O życiu pięknie śpiewał 

Miłości aż po kres 

Strunami łkał hity swe, 

Potem fuzz , głośny bit 

I porwał me serce  rytm 

Muzyki tej 

 

Ref. Bo to jest rock, ten szalony rock, 

Słyszę go co krok, 

To jest  rock. 

Bo to jest rock , ten szalony rock 

Kołysze mnie co krok , zwariowany rock 

(Podwyższenie tonacji) 

Ref .(coda) 

Bo to jest rock, reggae, blues i jazz 

Muzyczny gwar, zwariowany świat !!! 

Bo to życia rytm – wiec zatańcz z nim 

Bo życia puls 

To rock i blues 

Reggae i jazz 

To czar… 

Co me serce skradł ! 

 

 

 

 

 

Wszystkie piosenki, podkłady muzyczne i teksty dostępne są na stronie: 

www.mlodziartysci.eu 

 

 

 
 

 

 


