
Bla Bla, Opowie
Co, co, co? 
Gdzie, gdzie, gdzie?
Jak, jak, jak?
Pan X.
Postac X pewnego dnia zasta&amp;#322;a nic w domu,
nie ma &amp;#380;ony, nie ma psa, narazi&amp;#322; sie komu?
Psychodeliczny mix, z krwi napis na &amp;#347;cianie.
Pan X unosi brwi, czyta masz posprz&amp;#261;tane.
B&amp;#322;&amp;#281;dnym wzrokiem ogarnia powsta&amp;#322;&amp;#261; przestrze&amp;#324;,
wtem zauwa&amp;#380;a ze to nie krew, a d&amp;#380;em.
Pewnym krokiem podchodzi do &amp;#347;ciany,
b&amp;#322;&amp;#261;d, to jednak krew,
Matko Boska z jego rany
N&amp;oacute;&amp;#380; trzyma w d&amp;#322;oni, kt&amp;oacute;&amp;#380; w&amp;#322;ozy&amp;#322; go tam?
G&amp;#322;os szczepcze Oni
Jacy Oni czego, co tam?
Krew kapie z no&amp;#380;a, ten zlew pe&amp;#322;en jest krwi,
puka do drzwi groza, dreszczowiec miejski.
On jeszcze o tym nie wie, a ja dawno na to wpad&amp;#322;em.
&amp;#379;e w wannie le&amp;#380;y Ona z poder&amp;#380;nietym gard&amp;#322;em.
Jeszcze na p&amp;oacute;&amp;#322; rozkrojona, jak jakas brzoskwinia.
To tak sie nie sko&amp;#324;czy, to dopiero sie zaczyna.
Pan X od zawsze mia&amp;#322; urojenia.
Psychoze, kto&amp;#347; przed nim by&amp;#263; mo&amp;#380;e, 
tego dnia w &amp;#322;azience zaskoczy&amp;#322; j&amp;#261;.
Le&amp;#380;a&amp;#322;a w wannie pe&amp;#322;nej krwi,
a na pod&amp;#322;odze, gdy wszed&amp;#322;, o m&amp;oacute;j Bo&amp;#380;e,
co&amp;#347; nabazgrane by&amp;#322;o krwi&amp;#261;.
Wchodzi wi&amp;#281;c do kibla, patrzy, kiwa si&amp;#281;, ma dreszcze.
Zerka znowu na ni&amp;#261;, w g&amp;#322;owie slyszy dawaj jeszcze.
Czerwona &amp;#347;ciana, blade r&amp;#281;ce, jej b&amp;#322;&amp;#281;kitne oczy,
Wykrzywiony u&amp;#347;miech, z b&amp;oacute;lu spazmy mazia kroczy.
Za nim krew,
On chce umy&amp;#263; szybko r&amp;#281;ce, zerka, pe&amp;#322;ny zlew.
Ga&amp;#347;nie &amp;#347;wiat&amp;#322;o w &amp;#322;azience.
On, czy to duch, tu spotyka ducha.
Nie, to Pan X, Ona szepcze mu do ucha:
Jestem zaskoczona, mia&amp;#322; dwa domy i dwie &amp;#380;ony.
W jednym &amp;#380;one kocha&amp;#322;, a w drugim j&amp;#261; mordowa&amp;#322;
Sama teraz nie wiem czy&amp;#347; oszala&amp;#322; czy zwariowa&amp;#322;.
Oczywi&amp;#347;cie s&amp;#322;odki jeszcze jedno, mam pytanie,
ktor&amp;#261; &amp;#380;e&amp;#347; z rozp&amp;#281;du rozp&amp;#322;ata&amp;#322; kochanie?
Czy to tylko schizofremia, tak jak st&amp;#261;d do Osaki?
Nie czuje si&amp;#281; najlepiej, czy wypru&amp;#322;es ze mnie flaki?
Bo chyba odrobinke Ci si&amp;#281; pojecha&amp;#322;o.
&amp;#346;ciska&amp;#322; z &amp;#322;zami w oczach swojej ukochanej cia&amp;#322;o.
Pan X od zawsze mia&amp;#322; urojenia, 
psychoze, kto&amp;#347; przed nim by&amp;#263; mo&amp;#380;e. 
Tego dnia w &amp;#322;azience zaskoczy&amp;#322; j&amp;#261;.
Le&amp;#380;a&amp;#322;a w wannie pe&amp;#322;nej krwi,
a na pod&amp;#322;odze, gdy wszed&amp;#322;, o m&amp;oacute;j Bo&amp;#380;e,
co&amp;#347; nabazgrane by&amp;#322;o krwi&amp;#261;.
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