
Emanuela Rabinska, Chanson de geste (Piosenka dla taty)
W każdej dziedzinie najlepszy -i nikt nie zaprzeczy- najprzystojniejszy.
Na wszystko gotowy ma żart.
Jeśli chcesz się z nim zmierzyć-
Na miejsca, gotowy, do startu, start!!
Najsilniejszy ze wszystkich, nie zna konkurencji
I nie zdołam wymienić jego wszystkich eksperiencji.
Mógłby mieć każdy zawód i w każdym był by najlepszy.
Gdyby chciał dowodzić Światem, Świat byłby sprawniejszy.
Jakby tylko zechciał, miałby wszystkie tytuły o końcówce „log”
I nie uwierzyłbyś w historie, gdyby pisał własny blog
Odwaga wojownika, podoła w każdym dangerous case
Osobisty mój bodyguard, przy nim jestem safe.
Pewny siebie jak mafioza, każda laska się ogląda
Przestało mnie to dziwić, no bo dobrze wygląda
Ma IQ niczym Tesla,
Gdyby nie on, nie byłabym teraz tu gdzie weszłam
Jak sznurówkę na kokardkę rozwiązuje każdy problem.
Jest geniuszem, nadzwyczajnie
Poliglota, przygodowiec, 
porównują go z Einsteinem.
Nauczył mnie jak żyć, dziennie świecił przykladem.
Nauczył twardym byc, przypominam sobie, gdy po diabli młynku o północy  jeździlismy quadem.
Ratuje nieustannie mnie z głupich sytuacji.
Musiał być świętym wierząc reinkarnacji.
Muzycznie uzdolniony, wierszokleta, romantyk, technik, informatyk, marzyciel, atleta, 
Realista, Pozytywista, klasyk i coś ma z antyka
Chyba heroizację.
Nic jego uwadze nie umyka.
Szefc, kucharz, elektronik, nikt nie ma szansy go dogonić.
Dwusetką pędzi na motorze, 
Nie próbuj stanąć mu w drodze.

Ref 
every child thinks his father is a hero, but I am the only (one) whose dad really is.  The siren under the sun which took over his teaching which (will) give me one day victory.

Szacun.
Dla niego banalne wszystkie zagadki.
Rozszyfruje każdy przekręt, 
Bez zbędnej gadki.
Zna wszystkie lifehacki na wyciągnięcie ręki.
Czego nie mówią o herosach?
..przechodzi też przez męki..
Dzieciństwo miał ciężkie, a podobno był orłem.
Pracował ciężko, do domu wracał późnym wieczorem.
Całe życie haruje jak wół-
Tylko żeby rodzinie położyć na stół!-
Straciłeś dla mnie zdrowie, a młodość nie powróci..
Lecz mam nadzieję, że moja praca Ci je zwróci.
Mogę długo tak wymieniać, jednak trwałby ten wykład około pół godziny.
I nie nie, to nie zmyślone, ten facet jest prawdziwy.
Każdy czuje respekt.
Dziękuję Ci, że jesteś.
Każdy wie, że nie podskoczy,
Bo jak tata w akcję wkroczy..
on nie musi bić się z wrogiem,
Bo każdy jest świadomy, 
że gdyby tylko sobie zechciał, mógłby zostać Bogiem.
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