
Kartky, nie umiem spać w nocy, bo patrzę na księżyc
[Intro]
ciebie już tu nie ma
nie zmienimy nic....
....ostatnia bletka

OSTATNIA BLETKA 
OSTATNIA BLETKA 
OSTATNIA BLETKA 
OSTATNIA BLETKA

[Zwrotka]
znów została mi ostatnia bletka
kiedy zadzwonił dzwonek do mych pancernych drzwi
na języku zielona tabletka
wczoraj była różowa, jak jej usta na dziś
ty mówiłaś mi ze będzie ekstra
a wpadłaś do mnie wczoraj niby oglądać film
nie chce już sztucznego piękna 
i ciepła, które później tylko mrozi do krwi

znów została ci ostatnia setka
i wpadłeś sobie do niej znowu napisać tekst
tobie została ostatnia kreska
i dzwoni diabeł z piekła i się pyta jak jest?
mi została znów ostatnia bletka
chce znowu się spowolnić bo za oknem dom zły
nie chce nigdy więcej tutaj mieszkać
i nie wiem który mesjasz, kur*a kręcił ten film

[Zwrotka]
a gdy twoja córka nuci pod nosem dziewczynę szamana
nie wie ze mama 
nie wie że mama się też zakochała
masz 31 czy 7, nie wiem nie całkiem ubrana
TO PROWO
mógłbym być z tobą i z młodą
casual albo biznesowo

i patrz jak księżyc pojawia się dzisiaj na niebie
i chciałbym do ciebie
i chciałbym do ciebie
i chciałbym do ciebie
i nie wiem
który dziś we mnie zwycięży
ten zły czy dobry?
póki co, obaj patrzymy na księżyc 

[REFREN]
znów została mi ostatnia bletka
kiedy zadzwonił dzwonek do mych pancernych drzwi
na języku zielona tabletka
wczoraj była różowa, jak jej usta na dziś
ty mówiłaś mi ze będzie ekstra
a wpadłaś do mnie wczoraj niby oglądać film
nie chce już sztucznego piękna 
i ciepła, które później tylko mrozi do krwi

znów została ci ostatnia setka
i wpadłeś sobie do niej znowu napisać tekst
tobie została ostatnia kreska
i dzwoni diabeł z piekła i się pyta jak jest
mi została znów ostatnia bletka
chce znowu się spowolnić bo za oknem dom zły
nie chce tutaj nigdy mieszkać



i nie wiem który mesjasz, kur* kręcił ten film
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