
 

"Tym właśnie dla mnie jest"  sł. T. Szarwaryn, muz. D. Jaros 

 

 

Poezja 

Porozmawiajmy o muzyce, pewnego dnia powiedział ktoś 

I nastrojowo,  ciepłym głosem zanucił kilka strof,  

I niebo kolor przybrało karmazynowych snów.  

Szczęścia zapachem świat zawirował przez kilka nut. 
Melodią wdzięczną płynęły słowa tego, co w duszy gra, W niej  

wiatru powiew, świata uroda, niebo i rajski ptak.  

Promiennym rankiem, źródłem nadziei, czasem, mydlana baśń.  

Tym właśnie dla mnie jest, powiedział ktoś - Poezja. 

Tym właśnie dla mnie jest 

 

 

Disco 

Do wierszowanych słów o życiu, wdarł się taneczny rytm 

W innym nastroju, pośród świateł, królował disco bit.  
I niebo kolor przybrało tęczowo - jasnych gwiazd 

W tanecznym transie zawirował, świat. 

Energetyczne  płynęły dźwięki, tego co w duszy gra 

W nich barw tysiące, zapachy lata, na cztery lub na dwa. 

Zabawa tańcem śpiewem muzyką, tak głośną, jak wielki dzwon, 

Tym właśnie dla mnie jest - powiedział ktoś - Disco 

Tym właśnie dla mnie jest. 

 

Hip-hop 

W rytmie logicznym poskładać trzeba słowa,  
Takie, które rozsypane w całości tworzą ramę 

I choć niewyśpiewane,  przesłanie niosą w sobie, o mnie,  

O tym, co czuję, myślę, co szanuję 

Dla Ciebie, dla Was, o mnie, 

Bez konkretnych  znaczeń, zaraz wytłumaczę i nowy trend wyznaczę.  

Dobieram dla was słowa, bo o tym tutaj mowa 

Rytmiczny serca time, tego, co mi w duszy gra 

Dobieram dla was słowa, bo o tym tutaj  mowa 

Tym właśnie dla mnie jest - powiedział ktoś Hip- hop 

Tym właśnie dla mnie jest 
 

 

Hard Rock 

Uczuciami znacząc drogę, wypatrując  sławy szczyt,  

Akordów głębią  wsparty, oczekując na nowy świt,  

Zabrzmiało niebo, a z nim cały świat, 

Płynęły dźwięki mocne, lecz słodki smak. 

I las wzniesionych  dłoni, chwytać garściami chciał,  

Szybują słowa piosenki, ponad głowami w dal,  

Zaniesie hen daleko, tak poskładana treść 
Tym właśnie  dla mnie jest, 

Tym właśnie  dla mnie jest, 

Tym właśnie  dla mnie jest, 

Życia  treść. 

 

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

www.mlodziartysci.eu 

 


