„I szuru – buru”
Słowa: o. Andrzej Bujnowski
Muzyka, śpiew, aranżacja: Lidia Pospieszalska
Produkcja muzyczna: Marcin Pospieszalski
Siódma i ostatnia perła projektu "Nadzieja na Moście do Nieba". "I szuru-buru" to modlitwa dla
każdego domownika szarej przystani, z której odpływamy co dnia w naszą codzienność. Piosenka "I szuruburu" miała wyśpiewać jeden z owoców Ducha Świętego - "pokój". Tekst napisał ojciec Andrzej Bujnowski jeden z założycieli Deus Meus i autor wielu cudownych modlitw tego zespołu, natomiast muzykę
skomponowała Lidia Pospieszalska, której przedstawiać nie trzeba ;) Niech Was ta modlitwa pociesza i rozkwita
nadzieją. Na rzeczy wielkie i małe. Zarówno na koniec wojen między nami, jak i na zwykły spacer wśród łąk,
który dziś - pod ciężką chmurą smutków - może wydawać się wielkim cudem i chyba rzeczywiście zawsze nim
jest, choć rzadko za te kilka kroków pod niebem dziękowaliśmy. Może czas zacząć to robić? Może... tak na
próbę... każdego dnia zacząć dziękować za drobne rzeczy? Np. za szuranie kapci z kuchni do pokoju, z kawą i
uśmiechem zamiast cukru. Zacznijmy rewolucję wdzięczności, która jest prostym mostem do nieba i mapą ze
ścieżkami pokoju i miłości. Kto się włącza?
pośrodku łąki
wiatr szumi
obłok gna
usłysz muzykę
zagrają nam
grzebienie traw
i w polu gra
i w lesie gra
muzyka sfer
i miejsca brak
z którego niedobiega śpiew
i szuru-buru
harmonii sznurem
chronisz mnie
i burzysz mury
ścian wreszcie nie ma
w głębi serc
kosmosu ład
jak gąbka deszcz
pochłania nas
twój pokój trwa
harmonia trwa
i karmi czas
i w polu gra
i w lesie gra
muzyka sfer
i miejsca brak
z którego niedobiega śpiew

MUZYCY:
Lidia Pospieszalska - flet,
sample,
Marek Pospieszalski - klarnet
Darek Bafeltowski - gitara
Elżbieta Skrzymowska skrzypce I
Kuba Łysik - skrzypce II
Krzysztof Meisel - altówka
Paulina Grondys – wiolonczela

Patronat medialny:
TVP1
Stacja7.pl
Przewodnik Katolicki
Radio eM 107,6 Fm
Radio Warszawa
Radio Wnet

REALIZACJA NAGRAŃ:
Michal Trabski / studio Edycji
św. Pawła w Częstochowie
MIKS I MASTERING: Marcin
Pospieszalski

Strona projektu:
www.mostdonieba.pl/nadzieja
Wspieraj z nami pierwsze
hospicjum dla dzieci na Litwie
Fundacja Aniołów Miłosierdzia

PRODUCENT MUZYCZNY:
Marcin Pospieszalski

Dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu "Kultura
w sieci"

TELEDYSK:
Fotografie: Arkadiusz Gola
Montaż i koncepcje teledysku:
Michał Szalast
PRODUCENT WYKONAWCZY:
Anna Szaja - Fundacja Aniołów
Miłosierdzia

Patronat artystyczny:
Institut tvůrčí fotografie

