
Dzień dobry, 

Każde młode pokolenie swoją niezgodę na otaczającą rzeczywistość wyraża często                 
w muzyce, a zwłaszcza w tekstach piosenek. Wartością tej literatury jest szczerość wyznań, 
emocje i prawda o świecie. Wypowiedzi młodej generacji są na pewno interesujące, a przede 
wszystkim zmuszają do krytycznej refleksji nad tym, co i jak dzieje się wokół nas. Zawsze       
są swego rodzaju manifestem młodego pokolenia. 

Temat: Muzyka manifestem młodego pokolenia. 

Manifest – deklaracja, publiczne oświadczenie jakiejś organizacji społecznej, partii 
politycznej, grupy literackiej, zawierające jej program działania. 

Posłuchajcie, proszę, dwóch utworów i zastanówcie się, jak w muzyce manifestowane          
są poglądy i uczucia. Odpowiedzcie na pytania znajdujące się pod tekstami. 

Utwór nr 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=kpTak7flT4A  

Robert Gawliński, „O sobie samym” 

Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję Twój lęk 
Taki sam jak mój, przed nieznanym 
Nie wiem, co będzie z nami 
Niewiele wiem sam o sobie samym 
 
Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś 
Ich drogi rozeszły się i straciły sens 
Nie wiem, co będzie z nami 
Niewiele wiem sam o sobie samym 
 
Lecz proszę Cię teraz uwierz mi 
Nieważne w życiu są przyszłe dni 
Ja wierzę, że miłość zawsze trwa 
Choćby zło miało najlepszy czas 
 
Patrz tylu ludzi błądzi gdzieś 
Ich domy rozpadły się, straciły sens 
Więc jeśli piękno żyje w nas 
To dajmy mu siłę i pozwólmy mu trwać 
 
Ja wiem, więc proszę uwierz mi 
Nieważne w życiu są przyszłe dni 
I jeśli piękno żyje w nas 
To dajmy mu siłę i pozwólmy mu trwać. 
 



Utwór nr 2.  

https://www.youtube.com/watch?v=h6I9H6RUDNI  

Tallib, „Każdy moment” (fragmenty) 

Dobrze mieć w duszy więcej światła 
Świadomym być tego co kręci się 
Na ulicach Twego miasta 
propaguj muzykę reggae 
Od Kingston aż po cały świat 
Słuchają nutek co łagodzą stres  
mimo tego że tyle zła dookoła nas w sercu słyszę ją u Ciebie 
 
Największą ciągle zagwozdką dla ludzi jest jak zdobyć pieniądze 
rozróżniaj pragnienie a dzikie żądze 
i nie za wszelką cenę, brat, życie to nie GTA 
tutaj czysto musisz grać  
i nie tony broni, korupcja, narkotyki 
i nie przemyt koki, tricki polityki  
niweluj gniew bez skrupułów przelana krew […]  
 
każdy moment ważny jest gdy czujesz że tą dobrą drogą się kierujesz […] 
 
Widzę świat, w który nikt nikomu nie ufa 
W którym każdy może mnie oszukać 
Żyjemy pośród reguł, w których pieniądz warunki dyktuje 
Ja czegoś więcej potrzebuję 
 
ja tego nie rozumiem 
Choć chcielibyśmy mieć na to wpływ  
Czemu w ludzkie głowy pompuje się tylko syf 
Otocz się miłością i wyzbądź myśli złych 
Jeśli jeszcze szukasz drogi, to odnajdziesz ją i Ty. 

 

 

 

 

 



Pytania: 

Utwór „O sobie samym” 

1. Co budzi niepokój autora tekstu? Czego nie jest pewien? 
2. Jak rozumiesz słowa: „miłość zawsze trwa choćby zło miało najlepszy czas”? 
3. Od kogo zależy przyszłe szczęście? Swoją opinię potwierdź fragmentem piosenki. 
4. Co, według autora tekstu, jest największą wartością i siłą każdego człowieka? 

Utwór „Każdy moment” 

1. Co oburza młodych we współczesnym świecie? 
2. Co, według autora tekstu, jest lekarstwem na całe zło? 
3. Kiedy pieniądze nie deprawują człowieka? Odpowiedź potwierdź odpowiednim 

fragmentem utworu. 
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