
 

 

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie utworów bez zgody twórców zabronione.

 

 

Grzegorz Wlaźlak................................................................

Grzegorz Małyga ................................................................

Magdalena Dachowska ............................................................

Robert Dachowski ................................................................

Marcin Drab ................................................................

Konrad Możdżeń ................................................................

Piotr Zarówny ................................................................

 

Gościnnie wystąpili: 

Patrycja Szewczyk ................................................................

Jan Madej ........................................................................................

 

Produkcja .......................................................................................

 

 

Realizacja nagrań i mastering ................................

 

Druk okładki ................................................................

 

http://www.zima.slask.pl 

 

 

 

 

Muzyka Serc
2010

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie utworów bez zgody twórców zabronione.

Copyright © 2010 by Bethel 

........................................ : wokal, gitara 

......................................... : gitara 

............................ : gitara basowa 

...................................... : perkusja 

.................................................. : conga, perkusjonalia 

......................................... : djembe, dar buka, perkusjonalia 

.............................................. : trąbka 

...................................... : skrzypce (Stacja Babilon) 

........................ : klawisze (Love Song) 

....................... : Grzegorz Wlaźlak 

  Robert Dachowski 

.............................................. : Jan Madej – Studio Kurnik 

................................................. : Masterprint Sp. z o.o. 

Kontakt: 

AGENCJA KONCERTOWA 

SIWY MANAGEMENT 

Marcin Styczyński 

+48 692 909 380 

bandbethel@gmail.com 

www.bethel.art.pl 

 

01. Energia 3:17 

02. Muzyka serc 4:48 

03. Kochaj życie 3:20 

04. Love Song 3:56 

05. Zabrali mi skrzydła 4:43 

06. Przeklęte miasto 3:42 

07. Stacja Babilon 5:30 

08. Nieścisłości 3:39 
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Słuchaj tylko swojego serca, 

słuchaj tylko swojej duszy. 

Dobry feeling cię prowadzi 

a żadne zło cię nie ruszy. 

 

Słuchaj tylko swojego serca, 

słuchaj tylko swojej duszy. 

Dobry feeling cię prowadzi 

a żadne zło cię nie ruszy. 

 

 Energia którą mam 

 daje mi miłość którą znam. 

 To wszystko z wysokiego nieba 

 to jest moc, której mi potrzeba. 

 

Słuchaj tylko swojego serca, 

słuchaj tylko swojej duszy. 

Dobry feeling cię prowadzi 

żadne zło cię nie ruszy. 

 

Babilon to jest zło 

ty bracie omijaj go 

Nie daj się złapać w sidła zła 

tylko biegnij w stronę słońca 

 

Słuchaj tylko swojego serca, 

słuchaj tylko swojej duszy. 

Dobry feeling cię prowadzi 

a żadne zło cię nie ruszy. 

 

Słuchaj tylko swojego serca, 

słuchaj tylko swojej duszy. 

Dobry feeling cię prowadzi 

a żadne zło cię nie ruszy. 
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Reggae to muzyka serc, 

to ona prowadzi mnie, 

drogą której nie ma końca, 

to droga do słońca. 

 

Kiedyś przyjdzie taki dzień i 

Kiedyś przyjdzie taki czas, 

Gdy muzyka połączy nas 

 

Kiedyś przyjdzie taki dzień i 

Kiedyś przyjdzie taki czas, 

Gdy muzyka połączy nas 

 

Proste dźwięki i proste słowa 

to muzyka regałowa, 

Proste dźwięki i proste słowa, 

ta muzyka jest od Boga 

 

I kiedyś przyjdzie taki dzień 

i kiedyś przyjdzie taki czas, 

Gdy muzyka połączy nas 

 

I kiedyś przyjdzie taki dzień 

i kiedyś przyjdzie taki czas, 

Gdy muzyka połączy nas 

 

 Ska, ska, ska… 

 

I kiedyś przyjdzie taki dzień 

i kiedyś przyjdzie taki czas, 

Gdy muzyka połączy nas 

 

I kiedyś przyjdzie taki dzień 

i kiedyś przyjdzie taki czas, 

Gdy muzyka połączy nas 
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Chociaż w życiu nie jest tak jak byś chciał 

chociaż czasem wieje wiatr 

Słońce za chmury schowa się 

Ty bracie nie martw się 

jutro będzie nowy dzień 

 

I kochaj życie, kochaj życie swe 

I kochaj życie, kochaj je 

I kochaj życie, kocha życie swe 

I kochaj życie, kocha je 

 

Chociaż twoja droga ciężka jest 

I chodź nie zawsze widać kres 

I wątpisz już że kiedyś dojdziesz tam 

Ty nie trać wiary man bo nie jesteś tutaj sam 

 

I kochaj życie, kochaj życie swe 

I kochaj życie, kochaj je 

I kochaj życie, kocha życie swe 

I kochaj życie, kocha je 

 

Chociaż wokół ciebie samo zło 

I choć zasadzek czyha sto 

Nie pozwól by ogarnął cię ten stan 

Tylko kochaj życie swe 

Bo nad tobą czuwa Pan 

 

I kochaj życie, kochaj życie swe 

I kochaj życie, kochaj je 

I kochaj życie, kocha życie swe 

I kochaj życie, kocha je 
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Gdy zamykam oczy widzę jak 

trzymamy się za ręce 

Ja wiem i ty to wiesz 

nie trzeba nam nic więcej 

 

Gdy zamykam oczy widzę jak 

trzymamy się za ręce 

W promieniach słońca 

oglądam twe rumieńce 

 

 Jedna miłość, jedna wiara 

 W drugiego człowieka 

 Kiedy ty się spóźniasz 

 On na Ciebie czeka 

 

 Gdy nie przychodzisz 

tęskni niesłychanie 

a w głowie jedna myśl 

wyjdź mi na spotkanie 

 

Serce dygocze dygu dygu daj 

Moje życie z tobą to jest wielki raj 

Moje życie z tobą to jest wielki raj 

 

 Jedna miłość, jedna wiara 

 W drugiego człowieka 

 Kiedy ty się spóźniasz 

 On na ciebie czeka 

 

 Gdy nie przychodzisz 

tęskni niesłychanie 

a w głowie jedna myśl 

wyjdź mi na spotkanie 

 

Serce dygocze 

Moje życie z tobą to jest wielki raj 

Moje życie z tobą to jest wielki raj 

 

Gdy zamykam oczy widzę jak 

Trzymamy się za ręce 

Ja wiem i ty to wiesz 

nie trzeba nam nic więcej 

 

Gdy zamykam oczy widzę jak 

trzymamy się za ręce 

Teraz już wiem 

dla kogo bije moje serce 
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Zabrali mi skrzydła i zabronili latać 

Zabrali mi skrzydła bym nie doznał świata 

Zabrali mi skrzydła bo to jedyna droga 

Zabrali mi skrzydła bym nie poznał Boga 

 

Wielką miłość daje ci twój Pan, więc korzystaj! 

to jest boży plan 

Nie patrz w bok, lecz do przodu idź 

by nie pękła tej miłości nić 

 

Wielką miłość daje ci twój Pan, więc korzystaj! 

to jest boży plan 

Nie patrz w bok, lecz do przodu idź 

by nie pękła tej miłości nić 

 

Zabrali mi skrzydła i zabronili latać 

Zabrali mi skrzydła bym nie doznał świata 

Zabrali mi skrzydła bo to jedyna droga 

Zabrali mi skrzydła bym nie poznał Boga 

 

Zabrali mi skrzydła i zabronili latać 

Zabrali mi skrzydła bym nie doznał świata 

Zabrali mi skrzydła bo to jedyna droga 

Zabrali mi skrzydła bym nie poznał Boga 
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Wielki Babilon to przeklęte miasto cienia 

pełno tam zła i pełno cierpienia 

Stwórzmy system co ciemięży ludzkość całą 

Walcz, walcz, walcz, walcz 

tylko to ci pozostało 

 

Każdy z nas ma tą wewnętrzną siłę 

Będzie burzył, będzie palił Babilon za chwile 

Każdy z nas ma tą wewnętrzną moc 

która rozpromieni każdą złą noc 

 

Będzie burzył, będzie palił 

będzie burzył, będzie palił 

będzie burzył, będzie palił 

będzie burzył, będzie palił 

 

Będzie burzył, będzie palił 

będzie burzył, będzie palił 

będzie burzył, będzie palił 

burzył Babilon 

 

Wielki Babilon to przeklęte miasto cienia 

pełno tam zła i pełno cierpienia 

Stwórzmy system co ciemięży ludzkość całą 

Walcz, walcz, walcz, walcz 

tylko to ci pozostało 

 

Każdy z nas ma tą wewnętrzną siłę 

Będzie burzył, będzie palił Babilon za chwile 

Każdy z nas ma tą wewnętrzną moc 

która rozpromieni każdą złą noc 

 

Będzie burzył, będzie palił 

będzie burzył, będzie palił 

będzie burzył, będzie palił 

będzie burzył, będzie palił 

 

Będzie burzył, będzie palił 

będzie burzył, będzie palił 

będzie burzył, będzie palił 

burzył Babilon 

 

Płonie, płonie Babilon 

płonie, płonie Babilon 

płonie, płonie Babilon 

płonie, płonie Babilon 

 

Płonie, płonie Babilon… 

płonie, płonie Babilon… 

płonie, płonie Babilon… 

płonie, płonie Babilon… 
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Chcesz wsiąść do pociągu nie byle jakiego, 
nie dbać o nikogo, o siebie samego. 
Ściskając ręce spocone i śliskie, 
patrzeć jak na półkach trzęsą się walizki. 
Odjazd już bliski! 
 
Już stoi na stacji lokomotywa. 
Wsiąść czy zostać? To alternatywa. 
Tłusty konduktor prosi do wagonu, wsiadać! 
Jedziemy do wielkiego Babilonu. 
Odjazd z pierwszego peronu! 
 

A ty nigdy nie zatrzymuj się na stacji w Babilonie. 
Rozpal ogień w sercu, niech Babilon płonie. 

 
A ty nigdy nie zatrzymuj się na stacji w Babilonie. 
Rozpal ogień w sercu, niech Babilon płonie. 

 
W pierwszym wagonie kłamstwo, obłuda, 
każdy tylko patrzy czy oszukać się nie uda. 
Wszystkie przedziały korupcja zżera, 
nie znajdziesz tutaj uczciwego pasażera. 
Pociąg prędkości nabiera! 
 
W drugim wagonie żądza pieniądza, 
stara jak świat i uczucia niszcząca. 
By portfel grubszy był z każdą chwilą, 
sprzedałbyś brata nawet za bilon. 
Już blisko Babilon! 
 

A ty nigdy nie zatrzymuj się na stacji w Babilonie. 
Rozpal ogień w sercu, niech Babilon płonie. 

 
A ty nigdy nie zatrzymuj się na stacji w Babilonie. 
Rozpal ogień w sercu, niech Babilon płonie. 

 
Każda miejscówka już pozajmowana, 
przemoc usiadła władzy na kolanach. 
A pan polityk drogi w garniturze 
chciałby tę władzę zdobyć w pierwszej turze. 
Wrogów postawić przy murze! 
 
Ostatni postój przed stacją końcową, 
ostatnia szansa, wysiadaj i bądź sobą! 
Opuścić pociąg nie wszystkim się uda, 
dla nich to zguba, dla Babilonu chluba. 
Ta podróż to próba. 
 

A ty nigdy nie zatrzymuj się na stacji w Babilonie. 
Rozpal ogień w sercu, niech Babilon płonie.  

 
A ty nigdy nie zatrzymuj się na stacji w Babilonie. 
Rozpal ogień w sercu, niech Babilon płonie.  
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Nieścisłości, nieścisłości 

Wielkie zawiłości 

Kłamstwa rodzą kłamstwa 

I kłamstwa braćmi chamstwa 

 

A ty nie daj się zwieść, 

A ty nie daj się zdławić 

nie daj się złapać 

i nie daj się ograbić 

Nie daj się nienawiści 

Nie daj się! 

 

A kiedy mówią tak 

to wtedy myślą nie 

A kiedy myślą nie 

to wtedy kłamstwo pojawia się 

 

A kiedy mówią tak 

to wtedy myślą nie 

A kiedy myślą nie 

to wszystko wokół zmienia się 

 

Nieścisłości 

Wielkie zawiłości 

Kłamstwa rodzą kłamstwa 

I kłamstwa braćmi chamstwa 

 

A ty nie daj się zwieść, 

A ty nie daj się zdławić 

nie daj się złapać 

i nie daj się ograbić 

Nie daj się nienawiści 

Nie daj się! 
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Wszystko dookoła chce cię zrównać z ziemią, 

pętla wokół szyi wciąż zaciska się. 

Dużo czarnych myśli dużo złego słowa, 

miłość jest jak towar miłość jest jak rzecz. 

 

Głos z telewizor mówi co masz robić, 

nie wiesz kto przyjaciel, nie wiesz kto twój wróg. 

Pośród kłamstwa trudno ci odnaleźć drogę, 

na betonie szukasz śladu bosych stóp. 

 

Otwórz oczy i przebij mroki nocy, 

otwórz uszy posłuchaj moich słów. 

Otwórz serce zobaczysz jeszcze więcej, 

razem siostro przejdziemy przez złe sny. 

 

Otwórz oczy i przebij mroki nocy, 

otwórz uszy posłuchaj moich słów. 

Otwórz serce zobaczysz jeszcze więcej, 

razem bracie przejdziemy przez złe sny. 

 

Chciałbyś wiedzieć gdzie odnaleźć wieczne szczęście, 

ale na sklepowych półkach nie ma go. 

Szukasz więc w pigułkach, szukasz w Internecie, 

ciągle się pakując w jeszcze większe zło. 

 

Łatwo dać się ponieść fali takiej mody, 

która się pojawia nie wiadomo skąd. 

Tylko śmieci tutaj płyną z prądem wody, 

aby dojść do źródła trzeba iść pod prąd. 

 

Otwórz oczy i przebij mroki nocy, 

otwórz uszy posłuchaj moich słów. 

Otwórz serce zobaczysz jeszcze więcej, 

razem siostro przejdziemy przez złe sny. 

 

Otwórz oczy i przebij mroki nocy, 

Otwórz uszy posłuchaj moich słów. 

Otwórz serce zobaczysz jeszcze więcej, 

Razem bracie przejdziemy przez złe sny. 
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Ty jesteś moim życiem, 

ty jesteś mą radością. 

Obdarzasz mnie pokojem, 

obdarzasz mnie miłością. 

 

Ty jesteś moim życiem, 

ty jesteś mą radością. 

Obdarzasz mnie pokojem, 

obdarzasz mnie miłością. 

 

Ja reggae kocham, 

ja reggae potrzebuje. 

Ja reggae gram 

i Bożą moc czuję. 

 

Ja reggae kocham, 

ja reggae potrzebuje. 

gdy reggae gram 

to Bożą moc czuję. 

 

Ty jesteś moim życiem, 

ty jesteś mą radością. 

Obdarzasz mnie pokojem, 

obdarzasz mnie miłością. 

 

Ty jesteś moim życiem, 

ty jesteś mą radością. 

Obdarzasz mnie pokojem, 

obdarzasz mnie miłością. 
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Ja chciałbym odrodzić się na nowo 

na rzeczywistość spoglądać kolorowo. 

W pozytywnych barwach tego świata 

gdzie brat nie zabija brata. 

 

Gdzie radość i szczęście panuje 

że czacza najwyższy króluje 

W królestwie pokoju i miłości 

w czasach wiecznej sprawiedliwości. 

 

Ja chciałbym odrodzić się na nowo 

na rzeczywistość spoglądać kolorowo. 

W pozytywnych barwach tego świata 

gdzie brat nie zabija brata. 

 

Gdzie radość i szczęście panuje 

że czacza najwyższy króluje 

W królestwie pokoju i miłości 

w czasach wiecznej sprawiedliwości. 

 

 W mojej głowie wirujący świat 

 w mojej głowie zabawa na sto dwa 

 Ja śpiewam gdy muzyka gra 

 Ja tańczę dopóki życie trwa 
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Każdy z nas dąży do prawdy, 

każdy z nas prawdę chce znać. 

Każdy z nas zadaje wiele pytań, 

każdy z nas chce być mądry, tak. 

 

Każdy z nas dąży do prawdy, 

każdy z nas prawdę chce znać. 

Każdy z nas zadaje wiele pytań, 

każdy z nas chce być mądry, tak. 

 


