
Nag, Spoczywaj w pokoju Aniu
Piosenka dedykowana Ani Nierzwickiej spoczywaj w pokoju ... Kolejna osoba odesz&amp;#322;a, przez niebne bramy jej dusza przesz&amp;#322;a, Spoczywaj w pokoju, pami&amp;#281;tamy Ci&amp;#281; jeste&amp;#347;my z Tob&amp;#261;, do zobaczenia w niebie. Bo&amp;#380;e, zn&amp;oacute;w zabra&amp;#322;e&amp;#347; kolejn&amp;#261; istot&amp;#281; do nieba, Aniu, z nami ju&amp;#380; tu dzi&amp;#347; Ciebie nie ma dwadzie&amp;#347;cia lat byle szybko, odesz&amp;#322;a&amp;#347; du&amp;#380;o za wcze&amp;#347;nie, ja nie mog&amp;#281; w to uwierzy&amp;#263; jeszcze, Ty pewnie teraz, spogl&amp;#261;dasz na nas z g&amp;oacute;ry, unosisz si&amp;#281; gdzie&amp;#347;, wysoko ponad chmury, Lecz widocznie takie by&amp;#322;o, Twoje przeznaczenie, taki Tw&amp;oacute;j los, a dla nas ogromny w serca cios. Wiedz, &amp;#380;e b&amp;#281;dziemy o Tobie zawsze pami&amp;#281;tali, by&amp;#322;a&amp;#347; weso&amp;#322;a, tajemnicza, wszyscy Ci&amp;#281; kochali, Teraz ju&amp;#380; idziesz po schodach do bram, &amp;#347;wiat&amp;#322;o nowego &amp;#380;ycia niesie Ci&amp;#281; tam, Twoje ostatnie spojrzenie, na nasz &amp;#347;wiat, teraz pomy&amp;#347;l, ile on tak naprawd&amp;#281; jest wart, &amp;#322;zy sp&amp;#322;ywaj&amp;#261; po policzku, serce p&amp;#322;acze, wiem, &amp;#380;e nie za szybko, Ciebie zobacz&amp;#281;, Zawsze mog&amp;#322;a&amp;#347; polega&amp;#263;, na swoich przyjacio&amp;#322;ach, M&amp;oacute;wi&amp;#263; im o wszystkim, bez &amp;#380;adnych obaw, Rodzinie przesy&amp;#322;am g&amp;#322;&amp;#281;bokie kondolencje, chcia&amp;#322;bym ofiarowa&amp;#263; co&amp;#347; wi&amp;#281;cej, ni&amp;#380; tylko te s&amp;#322;owa, w tej piosence, Odesz&amp;#322;a&amp;#347; od nas, w tak m&amp;#322;odym wieku, &amp;#347;wiat jest pe&amp;#322;en nie zrozumia&amp;#322;ych reg&amp;oacute;&amp;#322;, b&amp;#281;d&amp;#281; modli&amp;#322; si&amp;#281; za Ciebie, za Twoj&amp;#261; dusz&amp;#281;, musimy &amp;#380;y&amp;#263; dalej, lecz to ogromna strata, za co to zap&amp;#322;ata, w b&amp;oacute;lu takim Twoja mama i tata, Twoja rodzina, wszyscy znajomi, jest jedna rzecz, co ten straszliwy b&amp;oacute;l ukoi, Czas leczy rany, musimy umie&amp;#263; dalej &amp;#380;y&amp;#263;, Lecz nie ma co si&amp;#281; kry&amp;#263;, bardzo nam Ciebie brakuje, ka&amp;#380;dy w swoich sercach Ciebie op&amp;#322;akuje, Kolejna osoba odesz&amp;#322;a, przez niebne bramy jej dusza przesz&amp;#322;a, Spoczywaj w pokoju, pami&amp;#281;tamy Ci&amp;#281;, jeste&amp;#347;my z Tob&amp;#261; do zobaczenia w niebie. Kolejna osoba odesz&amp;#322;a, przez niebne bram jej dusza przesz&amp;#322;a, Spoczywaj w pokoju ,pami&amp;#281;tamy Ci&amp;#281;, jeste&amp;#347;my z Tob&amp;#261; do zobaczenia w niebie. Spoczywaj w pokoju Aniu, wszystkie chwile sp&amp;#281;dzone z Tob&amp;#261;, b&amp;#281;dziemy pami&amp;#281;tali i g&amp;#322;&amp;#281;boko w sercu je schowamy, a przecie&amp;#380; to czas Twojego odpoczynku, za ka&amp;#380;dym razem, gdy spojrzymy w niebo b&amp;#281;dziemy widzieli tam Twoj&amp;#261; twarz wiedz&amp;#261;c &amp;#380;e jeste&amp;#347; gdzie&amp;#347; tam, spogl&amp;#261;dasz na nasze &amp;#380;ycie, czekasz na nas... Spoczywaj w pokoju...
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