
Ewelina Lisowska Nieodporny rozum 
 
1. Wyłoniłeś się z tłumu, 
Gdy ulicą beztrosko szłam. 
Twoje światło poraziło mnie w dzień, 
Twój oddech to mój tlen, 
Który we mnie ma swe lokum, 
A ja wpadłam w niepokój 
No bo jak mogę chcieć 
Myśleć o kimś kto nie zna mnie 
Brak mi Twego widoku, 
Nieodporny mam rozum. (Mam rozum...) 
 
Zasypiam myśląc o tym, jak, odezwać się, ! 
Zasypiam myśląc o tym, że jesteś niedaleko 
gdzieś... 
 
Ref. 
Dokąd więc biegnę? 
Choć wcale nie chcę 
Me serce bije tak zawzięcie. 
Wypełniam przestrzeń 
Zwykłym powietrzem 
Szukając tego, co zwą 
Pozornie szczęściem. 
 
2. O nie, nie, nie! 
Nie chcę pisać tych wszystkich bzdur! 
Nie mam czasu 
Nie będę Ci słać listów, których już masz pełno w 
swoim koszu. 
Może nie jestem tym kimś, z kim zostałbyś przez 
parę chwil, 
Ale muszę wyjść z mroku, by odzyskać swój 
spokój. (Swój spokój...) 
 
Zasypiam myśląc o tym, jak, odezwać się, ! 
Zasypiam myśląc o tym, że jesteś niedaleko 
gdzieś. 
 
Ref. 
Dokąd więc biegnę? 
[…] 
 
Namieszałeś w mojej głowie, 
Jednym gestem, jednym słowem. 
Nie musisz przynosić mi fiołków i bzów 
Wystarczy mi, że jesteś tu [2x] 
 
1. Tekst dotyczy przede wszystkim: 
a) problemów szkolnych 
b) wyboru przyszłego zawodu 
c) problemów zakochanej dziewczyny                                                              
d) poszukiwaniu życiowej drogi 

 

2.Wyrażenie nieodporny rozum zostało użyte  
w znaczeniu: 
a) słaby 
b) mało stanowczy 
c) wrażliwy 
d) poprawne odpowiedzi a i b 
 
3. W pierwszej zwrotce opisano: 
a) spacer ulicą 
b) widok miasta w słoneczny dzień 
c) zauroczenie napotkaną osobą 
d) tłum wracający z koncertu 
 
4. Bohaterka zasypiając: 
a) myśli o spotkanym nieznajomym 
b) zastanawia się, co zrobić 
c) czuje, że jest on gdzieś niedaleko 
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 
5. W refrenie przeważają czasowniki w: 
a) 3 osobie liczby pojedynczej 
b) 1 osobie liczby mnogiej 
c) 1 osobie liczby pojedynczej 
d) formie nieosobowej 
 
6. Zamiast pisać listów osoba mówiąca woli: 
a) sama powiedzieć, co czuje 
b) schować się w mrocznym miejscu 
c) pisać sms-y lub e-maile 
d) tracić czas 
 
7. Namieszać komuś w głowie oznacza: 
a) pomóc coś zrozumieć 
b) wytłumaczyć w prosty sposób 
c) żadna odpowiedź nie jest poprawna 
d) nie powiedzieć nic nowego 
 
8. Osoba mówiąca w tym utworze: 
a) bardzo lubi fiołki i bzy 
b) brakuje jej natchnienia do napisania listu 
c) zakochała się od pierwszego wejrzenia 
d) przeżywa swoją samotność 
 
9. Tekst jest piosenką, gdyż: 
a) posiada rymy i refren 
b) żadna odpowiedź nie jest poprawna 
c) jest rytm i zwrotki 
d) poprawna odpowiedź a i c 
 
10. Wypisz z tekstu dwie pary rymujących się wyrazów. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

 


