
Bla Bla, Innego ko
Na szarych straganach perfumeria, czekolada
Dziadek na starych kolanach trzyma wnuka razem karmi&amp;#261; &amp;#322;ab&amp;#281;dzie
Dzisiaj mamy w planach najzwyczajniej zala&amp;#263; si&amp;#281; w trupa
Jest co dzie&amp;#324; ko&amp;#324;ca &amp;#347;wiata innego nie b&amp;#281;dzie
W czarnych okularach dop&amp;oacute;ki s&amp;#322;o&amp;#324;ce jest w g&amp;oacute;rze
W mlecznych barach dop&amp;oacute;ki trzmiele nawiedzaj&amp;#261; r&amp;oacute;&amp;#380;e
Przepe&amp;#322;nionych salach w oparach gdzie ju&amp;#380; nikt nie wejdzie
Mamy koniec &amp;#347;wiata, innego nie b&amp;#281;dzie
Boisko puste dzi&amp;#347;, puste p&amp;oacute;&amp;#322;ki
Ca&amp;#322;a pusta szko&amp;#322;a, odchodz&amp;#261; tamte dni
Dzwonek nas wo&amp;#322;a, zamykaj&amp;#261; te drzwi
Ci&amp;#261;gn&amp;#261; si&amp;#281; bezkresne pola
Wszystko odp&amp;#322;ywa wraz z moj&amp;#261; pami&amp;#281;ci&amp;#261;
Czasu ubywa, odchodzi wraz ze mn&amp;#261;
Wiatr zawia&amp;#322; i si&amp;#281; uspokoi&amp;#322;, b&amp;oacute;l ukoi&amp;#322;
Znika &amp;#347;wiat, dom, m&amp;oacute;j ma&amp;#322;y pokoik
[x2]
Ten &amp;#347;wiat si&amp;#281; sko&amp;#324;czy, je&amp;#347;li ty si&amp;#281; sko&amp;#324;czysz
Mamy koniec &amp;#347;wiata, spiesz si&amp;#281;, bo nie zd&amp;#261;&amp;#380;ysz
Rano s&amp;#322;o&amp;#324;ce budzi dzie&amp;#324; do &amp;#380;ycia porann&amp;#261; ros&amp;#261;
Przemoczone buty jakbym szed&amp;#322; na boso
Mieni si&amp;#281; trawa wzbudzaj&amp;#261;c blaski s&amp;#322;o&amp;#324;ca
Tak pi&amp;#281;knie, &amp;#380;e innego nie mo&amp;#380;e by&amp;#263; ko&amp;#324;ca
W taki dzie&amp;#324; jak zawsze sam b&amp;#281;d&amp;#281; ze sob&amp;#261;
Nie pisz&amp;#281; czarnych scenariuszy cho&amp;#263; ko&amp;#324;cz&amp;#281; z tob&amp;#261;
Trzeba co&amp;#347; zmieni&amp;#263; nim w krew to nam wejdzie
My mamy koniec &amp;#347;wiata, innego nie b&amp;#281;dzie
Ten czarny poniedzia&amp;#322;ek by&amp;#322; jak list, kt&amp;oacute;rego nie chcia&amp;#322;by&amp;#347; otworzy&amp;#263;
My&amp;#347;lami by&amp;#322;e&amp;#347; gdzie&amp;#347; daleko i chcia&amp;#322;e&amp;#347; do&amp;#380;y&amp;#263;
Ujrze&amp;#263; ten koniec &amp;#347;wiata nowy pocz&amp;#261;tek
Wszystko rozmazane jak na szybie straci&amp;#322;e&amp;#347; w&amp;#261;tek
Widzia&amp;#322;e&amp;#347; wiele rzeczy cho&amp;#263; mia&amp;#322;e&amp;#347; zamkni&amp;#281;te oczy
Dzie&amp;#324; sta&amp;#322; si&amp;#281; noc&amp;#261;, a noc dniem, to ci&amp;#281; zaskoczy
Przysz&amp;#322;o wybawienie w postaci ko&amp;#324;ca &amp;#347;wiata
Gdy zdmuchn&amp;#261;&amp;#322; ten dzie&amp;#324; jak &amp;#347;wieczk&amp;#281;, a teraz zgniata
Ostatnie tchnienie serca uderzenie
Ch&amp;#322;&amp;oacute;d, ciemno&amp;#347;&amp;#263; i mi&amp;#281;&amp;#347;ni dr&amp;#380;enie
To koniec &amp;#347;wiata i nie m&amp;oacute;w, &amp;#380;e nie
&amp;#379;e to jest tylko takie dziwne wra&amp;#380;enie
B&amp;#322;&amp;#261;d, bo w&amp;#322;a&amp;#347;nie &amp;#380;egnasz si&amp;#281; z istnieniem
To jest ca&amp;#322;ego &amp;#380;ycia b&amp;#281;dzie ostatnim wspomnieniem
Nara teraz idziesz ci&amp;#261;&amp;#263; komara
Na wieki opadn&amp;#261; twoje powieki
[x2]
Ten &amp;#347;wiat si&amp;#281; sko&amp;#324;czy, je&amp;#347;li ty si&amp;#281; sko&amp;#324;czysz
Mamy koniec &amp;#347;wiata, spiesz si&amp;#281;, bo nie zd&amp;#261;&amp;#380;ysz
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