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Blues pod tytułem „Snajper”
Byłam na ostatnim piętrze, ty byłeś na dole, mó

przy aciel ze mną był,
sieǳieliśmy na podłoǳe, on mi opowiadał sny
Barǳo szczelnie było nam.
Ty do windy wchoǳisz uż.

Ja czytam o kimś, kto słucha, on był w kuchni, robił coś.
Rozmawialiśmy dokładnie, choć się nie rozlegał głos.
Wszystko było akby szerze i wysoko, ale tu.
Ty do góry eǳiesz uż.

On miał długie asne włosy, a kiedy szedł spać,
to zde mował okulary i mi do herbaty kładł. — Co wiǳicie?

— pytam e.
— Łódź podwodna est na dnie, a teraz podnosi się.
Ty do góry eǳiesz uż.

Ja na brzegu łóżka sieǳę, on na drugim brzegu śpi.
Nie chcę sama być ak pies, czasem strasznie cieszę się.
On mi odpowiada: wiem.
Ty do góry eǳiesz uż.

On na brzegu łóżka sieǳi, a na drugim brzegu śpię.
Nie chcę sam być tak ak pies, czasem strasznie źle mi est.
Ja mu odpowiadam: wiem.
Ty do góry eǳiesz uż.

Ty do góry eǳiesz, lecz
racze nie zastaniesz mnie.
Ostatniego piętra brak,
drży my, bo coś est

nie tak.
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