Bajki - usypiajki
sł. Karolina Woźniak, Andrzej Piśko
Już umyte ząbki mleczne,
Popraw swoją poduszeczkę,
Zamknij swoje oczka małe,
I posłuchaj pięknych bajek:
Za górami, za lasami,
Jedzie kupiec z towarami,
Ciągną wozy piękne konie,
Kupiec dary wiezie żonie.
Gdzieś za rzeką, za strumykiem,
Skaczą sobie zając z dzikiem,
Przyjaźń to nie byle jaka,
Zając z dzikiem? Ale draka!
Cicho leżysz wśród poduszek
Na niebiosach ptaki kluczem
Lecą pośród gwiazd milionów.
A ty grzecznie zaśnij w domu…
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DO KAROLINY:
Karolina,
Przy Twoim wierszu właściwie nie musiałem robić nic. Jako wiersz - od
początku do końca jest bardzo dobry, przemyślany. Dbasz o rytm, ilość sylab
w wersach itp. (no, może w ostaniej zwrotce trochę się namieszało :) ). Ale
właściwie jako wiersz, to był utwór gotowy i żadnych zmian nie potrzebował.
Naprawdę świetna robota!!!!
Natomiast dla celów piosenki wprowadziłem kilka drobnych poprawek:
W pierwszej zwrotce zmieniłem pierwszy wers, żeby nie było powtórzenia o
bajkach (w pierwszej i czwartej linijce zwrotki właściwie było to samo).
W drugiej zwrotce kosmetyka dwóch ostatnich wersów (choć właściwie
mogło zostać tak jak było)
Trzecia zwrotka praktycznie bez zmian.
Najwięcej namieszałem w zwrotce czwartej, żeby ten wiersz jakoś
podsumować i zakończyć jednocześnie dodając w dwóch ostatnich wersach
jedną brakującą sylabę. Starałem się wykorzystać jak najwięcej z Twojego
pomysłu. Mam nadzieję, że jest w miarę dobrze.
Nie dopisywałem refrenów itp., ponieważ wiersz jest bardzo ładny jako całość
i nie chciałem za dużo w niego ingerować.
Jeszcze raz ogromne gratulacje. Bardzo, ale to bardzo dobrze to napisałaś.
BRAWO!!!!
Oczywiście niekoniecznie łatwo będzie z tego stworzyć piosenkę, ale jeżeli
Pan Mateusz zdecyduje, że się da i potrzeba coś jeszcze, to ewentualnie do
niego wrócimy i coś dopiszemy, pozmieniamy (np. refreny - bo na 100%
można do tego jakiś fajny refren wymyślić)
Pozdrawiam,
Andrzej Piśko
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