
Kazik, 
To jest normalne, że nie gadasz z bandytamiNie zapraszasz ich do domu, nie odwiedzasz ich samKto z kim przestaje, takim się stajeNa długo to w każdej jednej głowie zostajeMyślę, że jest w tym coś żenującegoOdwiedzać gospodarza dzieci mordującegoW imię imperialnych bredni, to pomysł nieprzedniNie tłumaczy tego święto, ani dzień powszedniGdy na wsie góralskie bomby spadająJedyna ich wina, że tam właśnie mieszkająGdy swoją ręką ścisnąć rękę zakrwawionąMusowo się zabrudzi, tak już to jest zrobioneNie będzie inaczej - zapytaj na KaukazieCo o tej rocznicy tam się sądzi w takim razieUśmiechnięte facjaty w imię zwycięstwaArmia gdzie indziej okazuje męstwoŁysy jedzie do Moskwy | 8xTo jest normalne, że się brzydzę przemocąZarówno tą małą, pod mym blokiem nocąJak i wielką, w imię pseudoszczytnych racjiCicho, nie psuj nastroju przy kolacjiTen kraj potężny, jego step wielkiNie pojmiesz go rozumem choćbyś myślał wiekiPrzy stole wyściełano podczas picia wódkiRozkaz natarcia dla stłumienia rebeliiNie pierwszy raz i nie ostatni jak sądzęŚwiata tego konstrukcja się na tym zasadzaProdukować broń, to na tym świecieJest pierwszy, największy i najlepszy interesWielu by straciło, gdyby się uspokoiłoNa wschodzie i zachodzie wszystko by ucichłoA życie tych czy owych? Przecież to drobnostkaTo wszystko jest przecież wliczone w kosztaŁysy jedzie do Moskwy | 8xBardzo to niesmaczne, że i cała ta aferaKto ma jechać, a kto nie, rozmiary przybieraAle sedno sprawy nie w nagrodzie NoblaAle w nowych pięciu latach - czyli na poklaskBo to jest normalne, ze nie gadasz z bandytamiSam nie jedzie, lecz wiernymi ministramiCzas chce uprzyjemnić i jedyne co złeŻe Łysy też do Moskwy pojechać chceSentymenty lat niedawnych - co się działo niedawnoW stoczni to było życie - się piło, się jadłoTo se ne vrati, ale chociaż tymczasem Pojechać i przypomnieć sobie stare dobre czasyChociaż te co są teraz - nie ma co narzekaćMa się władzę i pochodne jej, nie trzeba uciekaćJak Erich Honecker, chociaż też miał szczęścieLudzie mówią, że to w nieszczęściu szczęścieŁysy jedzie do Moskwy | 8x
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