
Maleo Reggae Rockers, Bez s
Parady, defilady, czołgów kolumnady 
Tronów narady, mówisz "nie ma na to rady" 
Od nas jedna dobra rady każdy .... co upada 
Kiedy uderzamy muzyki taranem w tyrana 
Co myślisz, kiedy mówię "wolność"? 
Pochody, apele, pokłonów zbyt wiele 
Co czujesz, kiedy słyszysz "baczność"? 
Rundy honorowe, trybuny rządowe 
W spalinach nikną czarne auta 
Flagi łopoczą wysoko, za wysoko 
I wszystko staje się jasne 
To nie o to, nie o to, nie o to! 
Chodzi o serce, które bije w piersi 
Chodzi o oczy, wypłakane z łez 
Ze strachu zaciśnięte gardło 
Nie może powiedzieć, że 
Ref.: Bez wielkich słów, złotych rad, chcemy czuć się wolni 
[My chcemy czuć się wolni] 
Zwyczajnie tak 
[jeszcze raz] 
Bez wielkich słow, złotych rad, my checmy czuć się wolni 
[Zawsze wolni tak jak wiatr] 
Po prostu tak 
Siłą nic nie można dać, a zabrać można wiele, cokolwiek masz 
Bez złotych słów Kraju Rad wszyscy chcemy kochać, zwyczajnie tak 
Zapytam, co to jest niewola? 
Łańcuchy, kajdany i kraty w oknach 
Cenzura mieszka w telefonach 
"Rozmowa nagrywana, rozmowa nagrywana" 
Ja się Ciebie pytam co to tutaj jest niewola 
Łańcuchy, kajdany, kraty w oknach 
Cenzura, która mieszka w telefonach 
"Rozmowa nagrywana, rozmowa nagrywana" 
Ale największa, z tych, które znam 
To niewola wewnątrz głowy i serca 
Panuje wtedy, kiedy blady strach 
I tylko miłość może to przerwać 
Ref.: 
Bez wielkich słów, złotych rad, chcemy czuć się wolni 
[Ja mówię tobie, my chcemy czuć się wolni] 
zwyczajnie tak 
[każdego dnia] 
Bez wielkich słów, złotych rad, my checmy czuć się wolni 
[Ja i ty, codziennie wolni] 
Po prostu tak 
Siłą nic nie można dać, a zabrać można wiele, cokolwiek masz 
Bez złotych słów Kraju Rad wszyscy chcemy kochać, zwyczajnie tak 
Łuka, czego tu szukasz?! Twoje panowanie to jedna wielka muka! 
Łuka, nas nigdy nie oszukasz! płynie to z historii nauka 
Łuka, czego tu szukasz?! Twoje panowanie to jedna wielka muka! 
Łuka, wolność do Ciebie puka! 
Uważaj, bo Pan na Ciebie co dzień tutaj luka!
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