
Bla Bla, Pustka
W pustym domu stoi pusta butelka, pusta szklanka
Kupa z&amp;#322;omu, brudna &amp;#347;cierka, obok pusta zamra&amp;#380;arka
To sygna&amp;#322;y eRka po pustych ulicach przemyka jak kot
Z okna nikt nie zerka, a w tych czasach to jest szok
Puste sklepy, puste talerze w pustych restauracjach
Znika t&amp;#322;o, dzikie zwierz&amp;#281;, ca&amp;#322;a ziemia na wakacjach
Nie ma tu nikogo, nikt nikomu nie zadaje pyta&amp;#324;
Nikt nikogo nie goni, nikt nikogo nie schwyta
Pusta p&amp;#322;yta w CD'ku kr&amp;#281;ci si&amp;#281; ju&amp;#380; godzinami
Wierszy z pustego tomiku nie ma komu czyta&amp;#263;
Jeste&amp;#347;my sami odizolowani od siebie nawzajem
Niewidoczn&amp;#261; &amp;#347;cian&amp;#261; na p&amp;oacute;&amp;#322; dziel&amp;#261;c&amp;#261; nasze mieszkanie
[x2]
Nie widz&amp;#281; nic, czyli widz&amp;#281; pustk&amp;#281;
To nic dziwnego zamieszkuj&amp;#261;c pr&amp;oacute;&amp;#380;ni&amp;#281;
Nie czuj&amp;#281; nic nawet nie czuj&amp;#281; tej pustki
To nic dziwnego dotykaj&amp;#261;c pr&amp;oacute;&amp;#380;ni
Ulicami mego miasta chodz&amp;#281; do bardzo p&amp;oacute;&amp;#378;na
Nic si&amp;#281; nie zmienia, z reszt&amp;#261; miasto to pr&amp;oacute;&amp;#380;nia
Sami emeryci, bezrobotni, tym si&amp;#281; wyr&amp;oacute;&amp;#380;niam
Nie idzie do przodu, nie stoi wr&amp;#281;cz si&amp;#281; op&amp;oacute;&amp;#378;nia
Ludzie jak na&amp;#263;pani &amp;#380;yj&amp;#261; odizolowani
W hermetycznych &amp;#347;wiatach pozamykani za nic
Nie sko&amp;#324;cz&amp;#281; jak oni, nie dam w kleszcze z&amp;#322;apa&amp;#263; si&amp;#281;
Tej powolnej agonii bez nadziei, bez wiary
Przemierzaj&amp;#261; miasto zdezelowane mary
Totalna pustka otacza nas stary
Aby nie zgin&amp;#261;&amp;#263; razem trzymajmy si&amp;#281; za bary
Kurwa kosmos nawet nie jest tak bezkresny
Widok przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci beznadziejnie &amp;#380;a&amp;#322;osny
Zas&amp;#322;ania nam oczy, a my&amp;#347;l aby do wiosny
B&amp;#322;&amp;#281;dne ko&amp;#322;o co, no i b&amp;#261;d&amp;#378; tu radosny
[x2]
Nie widz&amp;#281; nic, czyli widz&amp;#281; pustk&amp;#281;
To nic dziwnego zamieszkuj&amp;#261;c pr&amp;oacute;&amp;#380;ni&amp;#281;
Nie czuj&amp;#281; nic nawet nie czuj&amp;#281; tej pustki
To nic dziwnego dotykaj&amp;#261;c pr&amp;oacute;&amp;#380;ni
Ostatnie miasta uczu&amp;#263; walcz&amp;#261; jeszcze z pustk&amp;#261;
Pa&amp;#322;&amp;#261; jak miejsca uku&amp;#263; podobno padn&amp;#261; jutro
Czu&amp;#263; nieludzki cud, ale bez &amp;#380;ywego ducha
Dryfuje pusta &amp;#322;&amp;oacute;d&amp;#378;, czy jeszcze kto&amp;#347; mnie s&amp;#322;ucha
W moim lustrze dru&amp;#380;yn my&amp;#347;li istny wy&amp;#347;cig
&amp;#346;lepe oczy &amp;#347;ledz&amp;#261; pustki wielkie ki&amp;#347;ci
Morali&amp;#347;ci banalnie postawili kropki
I literki w pr&amp;#261;&amp;#380;ki zrobi&amp;#322;y pierwsze kroczki
Pr&amp;oacute;&amp;#380;nik zepchn&amp;#261;&amp;#322; pustk&amp;#281; gdzie&amp;#347; na boczny tor
Dusznej pustki w pr&amp;oacute;&amp;#380;nie prawie 1000 ton
Ludzie w g&amp;#322;os sypali stos pustych twarzy
Zabi&amp;#322; dzwon i ton okr&amp;#261;&amp;#380;y&amp;#322; glob dwa razy
Potem nie ma ju&amp;#380; nic nawet nazw czy imion
Jutro nie chc&amp;#281; zna&amp;#263; dzi&amp;#347; do ciebie wci&amp;#261;&amp;#380; m&amp;oacute;wi&amp;#261; milion
I tylko ta pustka na sz&amp;oacute;stym pi&amp;#281;trze w twoich oczach
I tylko te usta tak zimne jak listopad
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