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Jestem tu 

słowa i muzyka: Sylwia Wójtowicz 

[kapodaster na II progu]  a C G D   grane w kółko 

1. Ludzie biegną po ulicach    

Nie wiem za czym gonią 

Uciekają przed sobą rozmowy się boją 

Zamiast twarzą w twarz stanąć 

Gdzie człowiek nam bliski 

Oni nie chcą oni boją się ciszy 

Uciekają w tandetę łatwe przyjemności cenią 

Szczery ludzki uśmiech w pieniądze zamienią 

Myślę jednak że kiedy są sami 

Rzucają o ścianę tymi maskami 

A teraz jestem tu Panie proszę Cię 

Bym w szalonym świecie tym odnalazła się 

Chcę po prostu w ciszy tak przed obliczem Twym 

Stanąć wobec nich i przy Tobie być. 

2. Ja wiem że chce inaczej szukam własnej drogi 

Choć często upadam choć plączą się nogi 

Nie mogę zawrócić ani w miejscu zostać 

Na drugi brzeg chcę panie się dostać 

I tak wśród tłumów biegnących po ulicach 

Gdzieś tam ja i moja definicja 

Wiem jednak że jeszcze się zmieni 

Bo to co przed nami my sami nie wiemy 
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Moje miasto 

słowa i muzyka: Sylwia Wójtowicz 

[kapodaster na VI progu] 

Budujemy wielkie miasta     e 

Wielkie miasta naszych żyć  a 

Budujemy bez wytchnienia   e  
Żeby potem w nich się skryć  a 

Gdy nadejdzie czas burzy      e a 

Gdy się niebo zachmurzy      e  a 

A w tych miastach na ulicach 

Co dzień idzie inny ktoś 

Jednych mijasz jednych witasz 

Ale każdy niesie coś 

Bo on też ma swoje miasto 

Może jest mu już za ciasno 

Nie zamykaj murów swego miasta      e   a  C  D 

Zaproś cały świat – niech ono wzrasta  e   a  C  D 

I choć wiesz, że nie będzie idealnie       e   a  C  D 

Warto próbować, warto ryzykować     e   a   
Nie warto rezygnować!                         C  D 

W moim mieście są dzielnice     e 

Których  nie odwiedza nikt         a 

Wskażę drogę choć się wstydzę   e 

Bo chce byś obalił mit                  a 

Że ta strefa to ruina                    e a 

Tam się właśnie coś zaczyna     e  a 

Kiedy przysłowiową nocą 

Chodzę ulicami miast 

Ludzie się ze sobą godzą 

Choć nie patrzą sobie w twarz 

Bo wzrok przecież może łudzić 

Wsłuchaj się w odgłosy duszy…. 

[solo: e C a D] 

Nie zamykaj murów swego miasta… e   a  C  D 

Nie nie nie nie!!!  e 
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Modlitwa 

słowa i muzyka: Sylwia Wójtowicz 

Obudź mnie, niech nadejdzie nocy kres     A   fis 

I niech w lustro spojrzę godnie jak kiedyś.   D    E 

Pomóż mi, bo nadzieja we mnie śpi,          A   fis 

A codzienność oczy męczy szarością       D    E 

Tak więc ożyw kolory, niech będą lepsze od tej pory     A   fis 

Może w duchu odrosnę, bo Panie – czas na wiosnę.        D    E 

Modlę się bo wiem, że w modlitwie Pan cały   A   fis D    E 

Ukaże ścieżki do swej chwały 

Serce kołacze, w głowie myśli gonitwa 

To właśnie modlitwa. 

Ożyw dziś ziarno, które we mnie tkwi       A   fis 

Ziarno prawdy, które nie chce się przebić   D    E 

Rozwiej już, tej iluzji marny kurz               A   fis 

I niech prawdą będzie to co prawdziwe      D    E 

Postaw mnie w nowej roli, nawet jeśli to zaboli      A   fis 

Chcę się sprawdzić bo czuję, że wreszcie pojmuję….    D    E 
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Jest w tobie siła 

słowa: Sylwia Wójtowicz, muzyka: Siloe 

C G F grane w kółko 

Jest w tobie siła którą dał ci Pan 

Lecz musisz to zrozumieć: nie zbawisz się sam 

Otwórz siebie, otwórz swoje serce 

Chciej Go mocniej, chciej Go więcej 

Wiem że się wahasz i Go nie widzisz 

Lecz przestań się bać bo On przyjmie i to 

Zrozum że Bóg szuka własnie ciebie 

Za twoje życie poświęcił siebie 

Jezus – na każdą pogodę życia 

Jezus – wyciąga mnie z ukrycia 

Jezus – karmi mnie żywą wiarą 

Nie boję się bo miłość Jego miarą! 
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Ręka Pana 

słowa: Iz 59, 1-2. 4. 9-10; 57, 15, muzyka: Siloe 

a F C G grane w kółko 

Ręka Pana nie jest taka krótka 

Żeby nie mogła ocalić 

Ani słuch Jego tak przytępiony 

By nie mógł usłyszeć 

1. Lecz wasze winy wykopały przepaść 

Między wami a waszym Bogiem 

Wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze 

Przed wami tak iż was nie słucha 

Ręka Pana… 

2. Dlatego prawo jest od nas daleko 

I sprawiedliwość do nas nie dociera 

Oczekiwaliśmy światła a oto ciemność 

Jak niewidomi błądzimy przy ścianie 

I jakby bez oczu idziemy po omacku 

Potykamy się w samo południe jak w nocy 

W pełni sił a jakby umarli, lecz… 

Ręka Pana… 

3. Nikt nie skarży do sądu ze względu na słuszność 

Nikt tam szczerze sprawy nie dochodzi 

Byleby się oprzeć na fałszu i powiedzieć kłamstwo 

Byle uknuć podstęp i spłodzić niegodziwość 

Ręka Pana… 

4. Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte 

Lecz jestem z człowiekiem skruszonym 

Ożywiam ducha pokornych 

By tchnąć życie w serca skruszonych. 
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Współczesne style 

słowa i muzyka: Sylwia Wójtowicz 

[cała piosenka grana na barrowych] 

1. Współczesne style tłamszą nas sloganami    cis  gis  A  H 

Ciskają słowem będąc za grzechu kurtynami  cis  gis  A  H 

To nie jest wolność to społeczne zagubienie  cis  gis  A  H 

Życie na pokaz wzbudza we mnie obrzydzenie  cis  gis  A  H 

Zamydlone oczy jestem tylko ja i moje 

Jest mi bardzo ciemno chociaż pod latarnią stoję 

Ciszę zabrali, dali szum i tok myślenia 

Syci hipokryci szukają zrozumienia! 

Zapomnij wreszcie o sobie, uwolnij to co jest w tobie    Fis  cis  A  Gis 

Wiedz że jesteś darem dla świata             Fis  cis   
Twoje bycie brata życie przeplata          A  Gis 

2. Ścigamy szczęście biegnąc całkiem w drugą stronę 

Urządzamy świat pod siebie niszcząc innych w swej obronie 

To nie jest prawda to opowieść sympatyczna 

Oszukuje sama siebie natura autystyczna 

Wstań i walcz bo nie wszystko jest stracone 

Płacz strach zgrzytanie zębów ale serce wyzwolone 

Jesteś stworzeniem większym niż najwyższe góry 

Bóg jest drogą, Bóg jest życiem z Niego mego serca bicie! 
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Zostaw na chwilę świat  

słowa i muzyka: Sylwia Wójtowicz 

[kapodaster na II progu]  

Taki jest świat i jego zabawki       (a) C  F 

Że nas nękają nastrojów huśtawki  G a 

Szukamy siebie z głową pełną wyobrażeń    C  F 

Gdzieś na łące zazdrościmy ptakom marzeń    G a 

Jak wielka trawa kołyszemy się na wietrze  (a) C  F 

Bywa że dusi nas powietrze                            G a 

Uciekamy w bałagan bo porządek pokazuje   C  F 

Jak wiele rzeczy swego miejsca nie znajduje   G  

Zagraj w szaloną grę skojarzeń    a   C 

Nie bój się łączyć ludzi i zdarzeń   F  G 

Planowanie układanie – wielka ludzka uciecha   a   C 

A Bóg patrzy z nieba i pod nosem się uśmiecha   F  G 

Zostaw na chwilę świat      C   G 

Zamknij oczy i patrz sercem   F G 

Zostaw na chwilę świat       C   G 

Zamknij oczy i uwierz     F  
Zobaczysz więcej             G 
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Niepodzielni 

słowa: Sylwia Wójtowicz, muzyka: Siloe 

[intro:    a    G   D      G e   ] 

Ani czas ani długość tras     a   G   D 

nie podzielą nas                     G  
taki jest nasz blask  /x3        e  a 

ani czas ani długość tras, nie podzielą nas…  a  G  D  G e 

1.Wstaję rano ręce do Boga wyciągam,       a  G 

Podnoszę głowę i przed siebie spoglądam   a  G 

Dzięki Ci Panie że dałeś mi tych ludzi,       a  G 

Dzięki że się mogę co dzień rano z myślą o nich budzić. Hej.   a  G 

Ubogi człowiek który nie dba o swych braci, 

Jak można tak bezczelnie takim dobrem gardzić 

Drugi człowiek to jest prezent z samej góry 

Mówisz że potrafisz sam – przecież wiesz, to bzdury 

Tacy ludzie są jak arka w czas powodzi 

Kiedy chaos szum gdy słońce gdzieś zachodzi 

I choć czasem nic nie daje jestem tylko ja i moje 

Zostać sama bardzo się boję 

Nie bój się przyznać że jesteś słaby 

Przecież my wszyscy tak często upadamy 

Czy wiesz co cię podnosi, czy wiesz co daje sens 

Ręka Pana w postaci ludzkich serc! 

Ani czas ani długość tras… 

2.Ufaj tym, którzy są tego warci 

A ci warci to krytycy zażarci 

Powiedzą zawsze kiedy jest coś źle 

O to nie musisz martwić się 

Pan całe życie zsyła ludzi dobrej woli 

Czy Mu wreszcie tak działać pozwolisz? 

Nie żyjmy tylko dla siebie 

Ja ty oni wzbogacamy się wzajemnie! 

Ja wiem że znam takich ludzi 

Że to nie nałóg mogłabym się łudzić 

Jednak życie bez nich to zupełna próżnia 

To ich dla mnie wyróżnia 

Pan jest dobry, On jest Królem tego świata 

Doświadczamy tego choć różnie płyną lata 

Tak jak z Nim nie rozdzieli nas nic 

Trwajmy razem do końca naszych dni  
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Podejdź tu 

słowa i muzyka: Sylwia Wójtowicz 

[kapodaster na I progu]  a  C  G  D  grane w kółko 

Podejdź tu, myśli na stół, nie bój się, obnaż je 

Trzeba zrobić krok, w przód nie w bok 

Zrób wreszcie postępy 

uwierz w Pana zastępy. 

Przestań się wahać, przestań udawać 

Postąp mądrze, zrozum że nie jest dobrze 

Sidła obojętności, zacisną się w złości 

Każdy to widzi że się boisz sprzeciwić. 

Wyjdź na szlak, choć mapy brak 

Tam ujrzysz Tego – Niewidzialnego, 

Zrozum fakt, Pan daje ci znak 

Jeżeli strach porzucisz 

Do życia się obudzisz 

Ciasny świat, pełen krat 

Ludzie to, samo zło 

Życie to gra, gonitwa trwa – 

Tak mnie uczono, tak mi to wpojono. 

Jestem jak inni, to oni są winni – tak leniwie się usprawiedliwię. 

Dosyć już walki, czas na morał tej bajki: 

Szukasz błędów na niebie a lepiej zacznij od siebie. 
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Nawet jeśli 

słowa i muzyka: Sylwia Wójtowicz 

[kapodaster na I progu]  

1. Nie ma jednej dobrej drogi        d F C 

Raz martwa zima, raz wiosna żyjąca   d F C 

Nie myśl, niech cię niosą nogi 

Bo na końcu nie ma końca!!! 

Nawet jeśli to droga by upaść    d F C 

To po to by upaść a potem wstać   d F C 

Ale na pewno po to by ufać 

Żeby ufać i się nie bać. 

2. Każdy krok jest dalszej drogi początkiem   d F C 

I nic tu się nie dzieje na próżno                        d F C 

Możesz myśleć że jesteś marnym wyjątkiem   d F C 

Wygrają ci, co wierzą, że nie jest za późno, nie jest za późno bo:   d F C   G 

Nawet jeśli to droga by upaść      e  G  D 

To po to by upaść a potem wstać  e  G  D 

Ale na pewno po to by ufać           e  G  D 

Żeby ufać i się nie bać.                  e  G  D   (d F) 

d F C... 
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Ocaleni 

słowa i muzyka: Sylwia Wójtowicz 

Każdy krok w każdą stronę                 C a D 

Jak złudzenie, że przeszłość dogonię   e C a D 

Będę szukać i nie spocznę na pewno   C e a e 

W mej słabości Twoja moc ze mną      C a D 

A Ty mi błogosławisz w swoim miłosierdziu  e C 

Twoja krew obmyła mnie                           a D 

Przez Twój krzyż, przez mękę Twą          e C 

Objawiłeś miłość swą! Panie…                 a D 

Zostawiam Ci to co boli                                  C a D 

Zostawiam wszystko co wbrew ludzkiej woli  e C a D 

Mam dosyć, bo gardzą radością                       C e a e 

Wolą leżeć zamiast zmierzyć się z wolnością!  C a D 

A Ty mi błogosławisz w swoim miłosierdziu 

Twoja krew obmyła mnie 

Przez Twój krzyż, przez mękę Twą 

Objawiłeś miłość swą! 

Uratuję cię                e   D 

Proszę wezwij Mnie    e   D 

Niechaj ból w ufność się zmieni     e  D 

Bo jesteście krwią ocaleni!    C   a   D 
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Paradoks 

słowa i muzyka: Teresa Ciecior 

zwrotka:   C a F G 
refren:   C e a9 G 
coda:   a7 F G C 

Nieopodal krzaka stoisz 

Tak, by w razie czego móc się schować 

Prawda cię i tak dogoni 

Lecz człowiek tak głupi o pomoc nie zawoła 

Wciąż próbujesz po swojemu żyć 

Gdy legnie plan pierwszy już drugi trzymasz w garści 

Samowystarczalnym chciało by się być 

To nie koniec świata, to samozagłada 

Wciąż kogoś szukasz 

Wciąż za czymś gonisz 

Wciąż gdzieś uciekasz 

A Ja jestem! 

Wciąż kogoś szukam 

Wciąż za czymś gonię 

Wciąż gdzieś uciekam 

A Ty jesteś, Ty jesteś, Ty jesteś tak blisko! 

Najgorzej gdy człowiek boi się sam siebie 

Gdy go przeraża ciemność swego serca 

Gdy samowolnie na wygnanie się skazuje 

Nie widzi, nie czuje i wiara gdzieś zanika 

To ty zdecydujesz o swym marnym losie 

Czy uznasz swój grzech i dasz sobie wybaczyć? 

A może wciąż uparcie leżeć chcesz w swym bagnie? 

Zapytaj sam siebie: kto jest twoim panem? 

Wciąż kogoś szukasz 

Wciąż za czymś gonisz 

Wciąż gdzieś uciekasz 

A Ja jestem! 

Wciąż kogoś szukam 

Wciąż za czymś gonię 

Wciąż gdzieś uciekam 

A Ty jesteś, Ty jesteś, Ty jesteś tak blisko! 

Przyjdź Panie do nas! 

Przyjdź ze swą mocą! 

Przyjdź ze swą siłą! 

I prostuj, przemieniaj, ciągle nawracaj! 

Przyjdź Panie do nas! 

Przyjdź ze swą mocą! 

Przyjdź ze swą siłą! 

Dotykaj, ochraniaj, ciągle wymagaj!  
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Nadzieja  

słowa i muzyka: Teresa Ciecior 

E  A  cis  H    
coda: A  H  gis  cis 

1.         W pogoni za własnym szczęściem gubimy tak wiele szczegółów 

Doświadczając samotności, boimy się tej ciemności 

Odliczając cenne minuty próbujemy przerwać łańcuchy 

I mimo naszych starań, Ty Panie wciąż się nie pojawiasz… 

Ref.:   Gdzie jesteś, gdzie mam Cię szukać dziś? 

           Gdzie jesteś, gdzie jest to światło obiecane nam? 

2.         Tak bardzo zmieszani dualizmem swoich motywacji 

Szukamy swej godności pośród brudu i zazdrości 

Wspinamy się na górę, by choć na chwilę odpocząć 

Lecz powierzyć swojej drogi w Twoje ręce nie umiemy 

Ref.:   Gdzie jesteś, gdzie mam Cię szukać dziś? 

           Gdzie jesteś, gdzie jest to światło obiecane nam? 

Coda: Panie, Ty stoisz obok mnie 

Zabierasz kamień, nie pozwalasz osądzać się 

Już nie sługą, lecz przyjacielem nazywasz mnie 

„Słuchaj, ja poprowadzę cię!” 
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Piętno 

słowa i muzyka: Teresa Ciecior 

c  As   f   g (G) 

1. Dlaczego wokół widzę samo zło? 

Dlaczego nie potrafię dostrzec Cię? 

I czuję się jak Judasz, na samym dnie 

Pośród faryzeuszów dziś stawiam się 

I nie chcę słuchać Cię 

I nie chcę wypowiadać żadnych słów 

W swym więzieniu znów zamykam się 

ref.: A Ty krzyczysz do mnie ze swojego krzyża: 

           “Moja krew za ciebie polała się” 

           z koroną cierniową patrzysz i szepczesz: 

           “Córko umiłowana, tęsknię za tobą, wróć.” 

2. I gdy znów wstaje nowy dzień 

Ja ciągle opamiętać nie mogę się 

Mój grzech tak mocno pali mnie, 

Że w suchy proch zamieniam się 

Z kręgu zła wydostać nie mogę się, 

Podmuch mego wroga – zabija mnie! 

ref.:  A Ty krzyczysz do mnie ze swojego krzyża: 

           “Moja krew za ciebie polała się” 

           z koroną cierniową patrzysz i szepczesz: 

           “Córko umiłowana, tęsknię za tobą, wróć.” 

3. Lecz kiedy noc opuści mnie 

W ciszy pod drzewem usiądę gdzieś 

Spojrzę na siebie i przerażę się 

Moje ciało trądem obsypane jest! 

Nierówna walka, ona wciąż trwa 

Udając głuchą nie przyznam, że 

    to Ty krzyczysz do mnie ze swojego krzyża: 

           “Moja krew za ciebie polała się” 

           z koroną cierniową patrzysz i szepczesz: 

           “Córko umiłowana, tęsknię za tobą, wróć.” 
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