
Leszek W, Malownicza wyliczanka
Wolno&amp;#347;&amp;#263; w g&amp;#322;owach zaszumia&amp;#322;a 
Byle dure&amp;#324; z&amp;#281;by szczerzy 
Kr&amp;#261;&amp;#380;&amp;#261; czarne scenariusze 
Niby stada nietoperzy 
Hulaj dusza bez kontusza 
Ale wci&amp;#261;&amp;#380; przy karabeli 
Atakujmy co si&amp;#281; rusza 
To wezwanie naszych elit 
Siedzi diabe&amp;#322; na cmentarzu 
Trzyma ogon w ka&amp;#322;amarzu 
Tak uroczo na kanapach 
Politycy sobie gwarz&amp;#261; 
Nic &amp;#380;e w r&amp;oacute;&amp;#380;nych punktach ziemi 
Pluj&amp;#261; ogniem paszcze armat 
Nas obroni bez problemu 
&amp;#346;wie&amp;#380;o katolicka armia 
G&amp;#322;osiciele nowej wiary 
Og&amp;#322;aszaj&amp;#261; r&amp;oacute;&amp;#380;ne dziwy 
Kup cz&amp;#322;owieku lepsz&amp;#261; pralk&amp;#281; 
A poczujesz si&amp;#281; szcz&amp;#281;&amp;#347;liwy 
I koniecznie wiadro proszku 
Kt&amp;oacute;ry w mig jak z bata strzeli&amp;#322; 
Przy okazji prania koszul 
Jeszcze dusz&amp;#281; ci wybieli 
Pan redaktor ze stolicy 
Zada&amp;#322; wa&amp;#380;nych pyta&amp;#324; szereg 
Czy na przyk&amp;#322;ad Micha&amp;#322; Anio&amp;#322; 
By&amp;#322;by dzi&amp;#347; copywriterem 
I czy zamiast ku&amp;#263; w marmurze 
Albo te&amp;#380; malowa&amp;#263; freski 
Stuka&amp;#322;by na komputerze 
Reklamowe makabreski 
P&amp;#322;ynie sobie rzeka forsy 
Nieprzerwanie i cichutko 
Nastolatka opowiada 
Jak zosta&amp;#322;a prostytutk&amp;#261; 
Historyjka pospolita 
Takie oto pi&amp;#281;kne czasy 
Ojciec pijak brat bandyta 
Matka ci&amp;#261;gle nie ma kasy 
Historyczne zawijasy 
Wykre&amp;#347;laj&amp;#261; wszyscy &amp;#347;wi&amp;#281;ci 
Za komuny by&amp;#322;o lepiej 
To najprostszy test pami&amp;#281;ci 
Obcy wszystko tu wykupi&amp;#261; 
Nam przypadn&amp;#261; pod&amp;#322;e role 
Po co by&amp;#322;o walczy&amp;#263; g&amp;#322;upio 
O mro&amp;#380;on&amp;#261; Coca-col&amp;#281; 
Jeszcze Polska nie zgin&amp;#281;&amp;#322;a 
Rykn&amp;#261;&amp;#322; facet na przystanku 
Potem z trudem wybe&amp;#322;kota&amp;#322; 
Malownicz&amp;#261; wyliczank&amp;#281; 
Wszyscy kradn&amp;#261; dooko&amp;#322;a 
Wsz&amp;#281;dzie byd&amp;#322;o i ho&amp;#322;ota 
Trzeba or&amp;#322;a i soko&amp;#322;a 
By wyci&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; ludzi z b&amp;#322;ota 
Na spotkaniu monarchist&amp;oacute;w 
Wiatr historii si&amp;#281; rozhula&amp;#322; 
Co tam panie parlamenty 
Wybierzemy sobie kr&amp;oacute;la 
Damy ber&amp;#322;o i koron&amp;#281; 
I garnitur od Cardina 
Wszystko ju&amp;#380; postanowione 
Innej drogi bracia nie ma 



Ksi&amp;#261;dz wyg&amp;#322;osi&amp;#322; tak&amp;#261; mow&amp;#281; 
&amp;#379;e anieli os&amp;#322;upieli 
Maj&amp;#261; teraz o czym gada&amp;#263; 
Od niedzieli do niedzieli 
Dobry B&amp;oacute;g zap&amp;#322;aka&amp;#322; w chmurach 
Nad g&amp;#322;upot&amp;#261; swego s&amp;#322;u&amp;#380;ki 
Znowu b&amp;#281;dzie awantura 
&amp;#346;wi&amp;#281;ty Piotr go tu nie wpu&amp;#347;ci 
Co&amp;#347; dziwnego si&amp;#281; zrobi&amp;#322;o 
Ni to jarmark ni kabaret 
Nie ma dnia bez wiadomo&amp;#347;ci 
&amp;#379;e kto&amp;#347; znowu przebra&amp;#322; miar&amp;#281; 
A jedyny z tego mora&amp;#322; 
Baju baju b&amp;#281;dziesz w raju 
Baw si&amp;#281; dalej do oporu 
Najwspanialszy w &amp;#347;wiecie kraju 
Baw si&amp;#281; dalej!
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