
Honorata Skarbek Honey, Szukam Ciszy
1. Spokój ciszy, fotografia na kliszy, 
nikt niczego nigdy już nie słyszy
spokój ciszy niszczy tylko dźwięk klawiszy 
no i za fotelem cichy spacer myszy
lokuj od dziś w pokój gdzie jest spokój 
i zamknij się tam ciszy nie prowokuj
magia eteru to najlepsze spokoju serum
działa kojąco jak na posłów veto liberum
C jak czas co powoli mi płynie
I jako spójnik zatopiony w ginie
S jak spokój główny składnik ciszy
Z zaufanie co tyczy się Zawiszy
A jak alegoria co płynie po tym bicie
pamiętaj muzyka to cale moje życie
uspokój się to już ostatnia notka 
przecinek wykrzyknik koniec kropka

ref.: zapisz nasza cisze
szybkim stukiem w klawisze
cały hałas zgliszcze
pozostaną tylko zgliszcze

2. zatrzymaj ten hałas, co źle na mnie działa
krótka chwila ciszy to sprawa doskonała
wyzeruj liczniki, głośników wyznaczniki
teraz będzie słychać tylko nutę tej liryki
jak adaś wśród Bałut, tak leci pomału
cisza, bez zbędnego spraw nawału
hamuj w czas na zakręcie zwanym hałas
już nie jeden tam wyleciał kogo poznałaś
jak bryza co rozbija się o tafle wody
tak cisza wypełnia mnie, są tego dowody
moje prośby odbijają się jak echo w studni
co chwile, ktoś przeszkadza, co chwile ktoś dudni
jak wiatr co przewiewa wirem powietrza
tak świat po przez ciszę stale się polepsza
z reguły nikt nie porusza tej kwestii
lecz przez refleksje w ciszy jesteśmy coraz lepsi

ref.

3. Tu za oknem nie pada już deszcz 
jedyne co zrobię to odlecę myślą gdzieś
byle szybko, byle dalej gdzieś się znaleźć

ref.

4. Chciałbym w tej bajce być jak Sherlock Holmes
szukać ciszy przekonywać jak wąż
atakować lenistwem związanym z jej przyjściem
na drzemce zostawać sam przed wejściem
Szukam ciszy a tam bida w trawie piszczy
swoim gwarem cały pokój niszczy
myśli prohibicji jestem chyba nałogowcem
dobrze że sobą zwykłym szarym chłopcem
Gdy już będę wiecznym leniem [leniem do potęgi]
kupie boskie bity najlepsze dźwięki
język mam miękki od nadmiaru tego głosu
jednym swoim wersem zmieniam kartę losu
Ej Bida nie będzie z tego żadnych kokosów
mamy masę problemów na głowie siwych włosów
zostaje tylko spokój ubrany w ciche brzmienia
żegnam się z bitem mówię do widzenia
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