
495 PIOSENKA O KRĘGU SIEMIONA
(  propozycja  )

Przed tysiącem gdzieś laty
  Siemion, Michał, cne braty,
Śląską ziemię obrali swojszczyzną ...
I choć dzisiaj... zorana
Dalej jest ukochana ;
Naszą Wielką, choć Małą, Ojczyzną ...

                                          Refren:  U Siemiona krzepkie bary.
                                                         U Siemiona zwyczaj stary :
                                                         Do radości jest ochota !
                                                         Czy zabawa , czy robota ;
                                                         Dla bliźniego ... dusza złota .

Praca, radość, i męka ,
Wszystko ujmie piosenka ... 
Sadzawka, Grabie, Jakubowice,
Bytków, Bańgów, Przełajka ...
Nazwy brzmiące jak bajka ;
To nasz gród miły: Siemianowice !

Refren:  U Siemiona ...

Etos pracy i słowa ,
Patos czynu się schowa .
Rody Skrzeków, Wójcików, Okoni ...
I powiedzmy to szczerze :
Z nich wyrośli harcerze,
Których pamięć się sama obroni .

Refren:  U Siemiona ...

Minął tuzin już laty ,
Kiedy pomysł skrzydlaty
Związał w Krąg – Instruktorów Seniorów .
Dziś możemy to przyznać ;
Gmach potężny : -- Ojczyzna -- ,
Można z... Dykty zbudować walorów !  



Refren:   U Siemiona ...

Nam nic nigdy nie szkodzi
Bo przyjaźnią wciąż młodzi :
W sercu, śpiewie, pamięci, i czynie !
Bo na zbiórce, biwaku ,
Czy gdzieś w Polsce na szlaku ,
Nasza radość z Ojczyzny nie zginie !

Refren:  U Siemiona złote serce :
               Jeśli ktoś jest w poniewierce ;
               Życzliwości jest ochota :
               Wnet pomocna wre robota !
               Wzmóc bliźniego  --  śląska cnota .

Nie wiem czy do tej propozycji uda się skomponować ładną melodię. Tekst jest trudny
bo starałem się unikać patosu, zachować trochę dyskretnego humoru , ale w miarę możliwości
( i... umiejętności ), poprzez aluzje i skróty myślowe, przemycić trochę istotnych treści.  Może
na tyle zostanie zaakceptowany, że ktoś z Kręgu  potrudzi się o skomponowanie melodii ?     
Serdeczne pozdrowienia. Czuwaj !

                                                       Krzysztof Witkowski
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