
Trjada, Lektura
[x2]
W&amp;#347;r&amp;oacute;d wielu lektur, w rytmach tych z tektur
Znajduj&amp;#281; w jednej ukojenie odnajduj&amp;#261;c lek tu
Odnajduj&amp;#261;c lek tu
Wiele przemy&amp;#347;le&amp;#324; pozostawiam tym pismem
Sporo my&amp;#347;l&amp;#281;, czy si&amp;#281; w pe&amp;#322;ni spe&amp;#322;ni to co wy&amp;#347;ni&amp;#281;?
Czy&amp;#380; nie lepiej spe&amp;#322;ni&amp;#263; marze&amp;#324; za nim wszystko pry&amp;#347;nie?
Za nim trzeba b&amp;#281;dzie spa&amp;#347;&amp;#263;, jak jesienne li&amp;#347;cie?
Chcia&amp;#322;bym i&amp;#347;&amp;#263; gdzie&amp;#347; gdzie b&amp;#281;d&amp;#281; budzi&amp;#322; si&amp;#281; co &amp;#347;wit
Przy oddechu ro&amp;#347;lin, w miejsce gdzie nieliczni doszli
Zago&amp;#347;ci&amp;#263; w upragnionym &amp;#347;wiecie wolno&amp;#347;ci
By&amp;#263; doros&amp;#322;ym w miar&amp;#281; swoich mo&amp;#380;liwo&amp;#347;ci
&amp;#379;ycia rozpis b&amp;#322;ahy tylko na poz&amp;oacute;r
Zrozum zn&amp;oacute;w wybieram si&amp;#281; do g&amp;#322;owy po rozum
Znowu (znowu) czekam na nadej&amp;#347;cie mroz&amp;oacute;w
I znowu wygl&amp;#261;d drzew w moich oczach po&amp;#380;&amp;oacute;&amp;#322;k&amp;#322;
Drzew posusz w koronach, kt&amp;oacute;rych wiatr cichnie
Milkn&amp;#281; razem z nim, kiedy oczy przymkn&amp;#281;
Wracaj&amp;#261; chwile przykre, kt&amp;oacute;rych nie wytn&amp;#281;
Nim znikn&amp;#281; je&amp;#347;li &amp;#347;wiat przestanie istnie&amp;#263;
Nim przywykn&amp;#281; do czego&amp;#347;, co mnie gryzie w &amp;#347;rodku
Nim znajd&amp;#281; si&amp;#281; po&amp;#347;r&amp;oacute;d postaci z wosku
Chc&amp;#281; odczu&amp;#263; trud woja&amp;#380;u, znale&amp;#378;&amp;#263; post&amp;oacute;j
By zacz&amp;#261;&amp;#263; od pocz&amp;#261;tku, o tym ten podpunkt
[x2]
W&amp;#347;r&amp;oacute;d wielu lektur, w rytmach tych z tektur
Znajduj&amp;#281; w jednej ukojenie odnajduj&amp;#261;c lek tu
Odnajduj&amp;#261;c lek tu
Chc&amp;#281; by&amp;#263; bystry, umie&amp;#263; pozbiera&amp;#263; my&amp;#347;li
M&amp;oacute;c i&amp;#347;&amp;#263; z tym gdzie mnie poprowadzi instynkt
&amp;#346;wiat pe&amp;#322;en intryg, najch&amp;#281;tniej bym je zniszczy&amp;#322;
Jednak iskrzy we mnie zapa&amp;#322;, kt&amp;oacute;ry w wielu wystyg&amp;#322;
Rujnowanie w&amp;#322;asnej wiary by&amp;#322;oby istnym g&amp;#322;upstwem
Chc&amp;#281; spe&amp;#322;ni&amp;#263; m&amp;oacute;j sen, gdy ponownie usn&amp;#281;
Wype&amp;#322;niam pustk&amp;#281; by lepszy &amp;#347;wiat ujrze&amp;#263;
Nim stan&amp;#281; si&amp;#281; murszem, zanim z&amp;#322;o&amp;#380;&amp;#281; sw&amp;oacute;j muszkiet
Nim umrze to uczucie nie daj&amp;#261;ce si&amp;#281; okre&amp;#347;li&amp;#263;
To, kt&amp;oacute;re mie&amp;#347;ci w sobie wszystkie teksty
Nawet je&amp;#347;li &amp;#380;aden z nich to nie majstersztyk
I tak te wersy czyni&amp;#261; m&amp;oacute;j &amp;#347;wiat pi&amp;#281;kniejszym
Pisz&amp;#281; jak Szekspir, bo &amp;#380;ycie to teatr
Zanurzam si&amp;#281; w ocean sn&amp;oacute;w i natchnienia
Ten poemat daje wiele do my&amp;#347;lenia
Otwieram si&amp;#281; przed sob&amp;#261; samym, gdy wiary nie ma
To nadzieja nie pozwala mi z tym sko&amp;#324;czy&amp;#263;
Z czasem przeminie s&amp;#322;odki czar m&amp;#322;odo&amp;#347;ci
To ten gorzki smak dojrza&amp;#322;o&amp;#347;ci
Sprawi &amp;#380;ebym m&amp;oacute;g&amp;#322; pod tym z&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#263; podpis
[x2]
W&amp;#347;r&amp;oacute;d wielu lektur, w rytmach tych z tektur
Znajduj&amp;#281; w jednej ukojenie odnajduj&amp;#261;c lek tu
Odnajduj&amp;#261;c lek tu
Pisz&amp;#281; tym b&amp;#281;bnom, chatom, werblom
Tworz&amp;#261;c jedno&amp;#347;&amp;#263; w&amp;#322;asnych przemy&amp;#347;le&amp;#324; przedmiot
Gdzie&amp;#347; g&amp;#322;&amp;#281;boko wewn&amp;#261;trz mam skryt&amp;#261; pewno&amp;#347;&amp;#263;
&amp;#379;e cenne sny si&amp;#281; spe&amp;#322;ni&amp;#261; zanim powi&amp;#281;dn&amp;#261;
Gdy pobledn&amp;#261; stance znane w monodie
Przeistocz&amp;#261; si&amp;#281; w parodie, przyjdzie czas by odbiec
Dum&amp;#281; podrze&amp;#263;, by z odwag&amp;#261; spojrze&amp;#263;
I godnie si&amp;#281; podnie&amp;#347;&amp;#263;, lecz czy to rozs&amp;#261;dne?
Triumfu melodie codziennie nuc&amp;#281;
Nie jestem bucem, o swoje si&amp;#281; wyk&amp;#322;&amp;oacute;c&amp;#281;
Pr&amp;oacute;buj&amp;#281; uciec, &amp;#347;wiadomy, &amp;#380;e powr&amp;oacute;c&amp;#281;
Do znu&amp;#380;enia si&amp;#281; ucz&amp;#281;, by nada&amp;#263; form&amp;#281; tej sztuce



Tym przelotnym uczuciem nape&amp;#322;niony jest inkaust
Ton&amp;#281; w my&amp;#347;lach bym dobrze wybra&amp;#322;
Sterowany jak pacynka, wszczepiony implant
Chc&amp;#281; by&amp;#263; wolny, szcz&amp;#281;&amp;#347;liwy, lecz ci&amp;#261;gle pcham si&amp;#281; impas
A chcia&amp;#322;em by&amp;#263; tam i &amp;#380;y&amp;#263; dostojnie
Teraz czekam a&amp;#380; pojm&amp;#281; losu ironi&amp;#281;
Dumam, pisz&amp;#281; r&amp;#281;kojmie, &amp;#347;wiat zapomina o mnie
Spokojnie, to ta zwyk&amp;#322;a flauta przed sztormem
[x2]
W&amp;#347;r&amp;oacute;d wielu lektur, w rytmach tych z tektur
Znajduj&amp;#281; w jednej ukojenie odnajduj&amp;#261;c lek tu
Odnajduj&amp;#261;c lek tu
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