„Modlitwa o poranku” - słowa, muzyka, śpiew: Antonina Krzysztoń
Piosenka powstawała w samotności kwarantanny. Wyszła spod pióra Antoniny Krzysztoń, która zdradziła
nam pewien istotny szczegół: "Nigdy nie odbieram telefonów, gdy piszę piosenkę. Tym razem odebrałam. Nie
wiem dlaczego. Dzwoniła Ania Szaja z Fundacji Aniołów Miłosierdzia z pytaniem czy napisałabym piosenkę do
projektu Nadzieja na Moście do Nieba. Byłam zdumiona. Przecież właśnie ją piszę - pomyślałam".
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 Antoninie "przypadła w udziale" nadzieja. Do muzyki i słów dołączył się także obraz. Arkadiusz Gola
(zdjęcia) i Michał Szalast (montaż) stworzyli fotograficzną opowieść. Zdjęcia powstały na Śląsku i pierwotnie
nie miały służyć ilustracji piosenki. Same bowiem posiadają ogromną siłę ekspresji. Ale razem z poezją,
kompozycją i śpiewem Antoniny stworzyły poruszającą do głębi serca opowieść o odblaskach nadziei za
każdym, nawet najboleśniejszym zakrętem naszego życia - od narodzin po ostatnie pocałunki.
"Modlitwa o Poranku"
- czas pandemii 2020,
Antonina Krzysztoń
Ach jak to było
gdy Bóg tworzył tworzył świat
jasność przecięła ciemności
rodząc się skrami planet
gwiazd
ach jak to było
gdy lasy morza
stwarzał Bóg
tak chciałabym to widzieć
słyszeć
ich szept śpiew szum
ach jak to było
gdy Bóg tworzył ciebie mnie
i pierwszy raz otworzyliśmy
oczy
usłyszeliśmy pierwszy dźwięk
Boże mój Ciebie dzisiaj proszę
przywróć nadzieję miłość nam
świat bez nich staje się
pustkowiem
a my błądzimy wiary brak
tak tylko z Tobą tylko w Tobie
cała nadzieja - wołam Cię
miłości wieczna nieskończona
uzdrów nas wybacz i chroń
mnie

SŁOWA, MUZYKA, ŚPIEW:
Antonina Krzysztoń koncerty
TELEDYSK:
fotografie: Arkadiusz Gola
koncepcja i montaż teledysku:
Michał Szalast
INSTRUMENTALIŚCI:
Antonina Krzysztoń - gitara
Darek Bafeltowski - gitara
Joszko Broda – fujarka
sześciootworowa, drumla
Elżbieta Skrzymowska skrzypce I
Jakub Łysik - skrzypce II
Krzysztof Meisel - altówka
Paulina Grondys - wiolonczela
Nikodem Pospieszalski –
bębny
REALIZACJA NAGRAŃ:
Michał Trąbski / studio Edycji
św. Pawła w Częstochowie
MIKS: Mateusz Hulbój
MASTERING: Grzegorz
Piwkowski
PRODUCENT MUZYCZNY:
Marcin Pospieszalski
PRODUCENT WYKONAWCZY:
Anna Szaja - Fundacja Aniołów
Miłosierdzia

Patronat medialny:
TVP 1
Stacja7.pl
Przewodnik Katolicki
Radio eM 107,6 Fm
Radio Warszawa
Radio Wnet
Strona projektu:
www.mostdonieba.pl/nadzieja
Dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu "Kultura
w sieci"

