
CICHUTEŃKO, CICHUTKO 

Muzyka: Joachim Mencel 

Słowa: Beata Mencel 

Śpiew: Agnieszka Musiał 

Aranżacja i produkcja muzyczna: Marcin Pospieszalski 

 

Cichość. To jedyna przestrzeń, w której można kogoś usłyszeć, spotkać i poznać. Druga 

perła Ducha Świętego w projekcie "Nadzieja na Moście do Nieba". Mawiają, że cichość to 

jedno z najczulszych wyznań ludzi wiary i nadziei. To ona najszybciej potrafi nauczyć serce 

języka miłości. Pragniemy jej, a równocześnie zagadujemy ile się da. Tak, jakby miała nam 

zrobić krzywdę lub odsłonić przed światem naszą pustkę. Cichość - nauczycielka radości z 

każdego kolejnego kroku, przystań przyjaźni, bezpieczne schronienie w czasach królowania 

emocji. Cichość to cecha prawdziwych artystów, podróżników i poszukiwaczy prawdy. Nawet 

jeśli twój świat zamknięty jest na kilku metrach kwadratowych, które znają tylko ci, dla których 

codziennie robisz kolację. Możesz cieszyć się każdym dźwiękiem, obrazem i odkrywać smaki 

sensu życia. To daje cichość. Zrób do niej pierwszy krok. Posłuchaj, patrz i idź po śladach 

codzienności. Nawet tej czarno-białej. Cichość odsłoni jej piękno. 

 

Utwór "Cichuteńko, cichutko" powstał w ramach projektu "Nadzieja na Moście do 

Nieba". Każdy z poetów, którzy zaangażowali się w projekt miał stworzyć tekst, który będzie 

delikatnie ilustrował konkretny dar lub owoc Ducha Świętego bądź po prostu wzbudzał za nim 

tęsknotę.  

 

Ze wszystkich łask Ducha Świętego Beacie Mencel (tekst), Joachimowi Menclowi 

(muzyka) i Agnieszce Musiał (śpiew) "przypadła w udziale" właśnie cichość. Obrazem 

próbowali o niej opowiedzieć Arkadiusz Gola (zdjęcia) i Michał Szalast (montaż). Popatrz i 

posłuchaj jak im się to udało :) 

 

 

 

 

 



CICHUTEŃKO, CICHUTKO 

Muzyka: Joachim Mencel 

Słowa: Beata Mencel 

I. 

Goni mnie krzyk i wrzaskliwość 

Spokój i nerwy puszczają 

Zgiełk się rozpycha łokciami 

Szarpie mnie, dusi i dławi 

W świecie gdzie miłość niemodna 

Gardzą nią głośne reklamy 

Słodycz usiadła na trawie 

Szeptem łagodnie mnie prosi 

 

Ref: 

Cichuteńko, cichutko 

Bo zagłuszysz rytm serca 

Nie usłyszysz słów prawdy 

Nie poczujesz natchnienia 

Cichuteńko, cichutko 

Dusza oczy otwiera 

Widzi rzeczy nieziemskie 

To co jest najważniejsze 

Najważniejsze 

  

II. 

Gaś burze uczuć gwałtowne 

Ufność, niezłomność zachowuj 

Zło w ciszy zawsze zwyciężaj 

Czekaj cierpliwie na dobro 

Znoś zadraśnięcia i rany 

Co pieką i palą mocno 

Powściągaj gniew i emocje 

Winy, urazy przebaczaj 

 

Cichość  się rodzi z milczenia 

Tam się spotykasz ze sobą 

Możesz zapytać się Boga 

O ciszę ukrzyżowania 

 

 

 

ŚPIEW: Agnieszka Musiał 
PRODUCENT MUZYCZNY: Marcin 
Pospieszalski 
 
INSTRUMENTALIŚCI: 
Joachim Mencel: fortepian, lira korbowa, 
piano elektryczne 
Joszko Broda: drumla 
Marcin Pospieszalski: gitara basowa 
Daga Gregorowicz: elektronika 
Elżbieta Skrzymowska: skrzypce I 
Kuba Łysik: skrzypce II 
Krzysztof Meisel: altówka 
Paulina Grondys: wiolonczela 
Nikodem Pospieszalski: perkusja 
Tomas Celis Sanchez: perkusjonalia 
 
MIKS: Mateusz Hulbój 
MASTERING: Grzegorz Piwkowski - 
mastering High-End Audio 
REALIZACJA NAGRAŃ: Mateusz Hulbój / 
Michal Trabski / Joachim Mencel / Marcin 
Pospieszalski 
 
TELEDYSK: 
fotografie: Arkadiusz Gola 
koncepcja i montaż teledysku: Michał 
Szalast 
 
PRODUCENT WYKONAWCZY: Anna Szaja / 
Fundacja Aniołów Miłosierdzia 
 
Patronat medialny: 
TVP1 
Stacja7.pl 
Przewodnik Katolicki 
Radio eM 107,6 Fm 
Radio Warszawa 
 
Strona projektu: 
https://mostdonieba.pl/nadzieja/ 
 
Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu 
"Kultura w sieci" 
 


