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,,Gdyby” 
 
Może, gdybyśmy szli z duchem czasu 
Myśląc jednocześnie 
I dali odpocząć historii 
Pokazali zbłąkanym krztynę 
Chrześcijańskiej miłości 
Ten świat wyglądałby inaczej 
 
Grzechem jest chcieć cofnąć czas 
Rozpamiętywać  czyny wykonane 
Źle jest mówić o ludziach 
Których w ogóle się nie znało 
Niegodziwością jest wynosić na ołtarze 
Spasione świnie 
 
Przykro patrzeć na młodzież 
Patrzącą daleko w tył 
Zamiast stworzyć kraj przyszłości 
Stworzą kraj zacofania 
Szare życie będzie w takim kraju 
Może z dobroci 
Moje serce wtedy nie będzie… 
 
 
 
  



,, Śmierć boga” 

 
Pamiętasz czasy, kiedy byłem młody ? 

Bo jak staram sobie je przypomnieć, 
Czerń atakuje moje myśli 
Niech mi wszyscy bogowie tego świata przetrą oczy 

Stać mnie jedynie na ironiczny uśmiech 
Kiedy przyglądam się twojemu zdjęciu 
Powieszonemu obok ckliwego cytatu na nagrobku. 

 
Błagam, bądź gwiazdą świecącą w bezchmurne noce 

Bądź biletem w jedną stronę 
Przepustką do raju 
 

Mogę tak mówić. 
Ale nie powiem. 

Martwi są nieżywi. 
Nie słyszą modlitw z dołu. 
Po prostu pójdę. 

Z kimś innym przejdę przez życie. 
Wyświadcz mi jeszcze ostatnią przysługę. 
Nigdy tu nie wracaj. 

Bo to okropne miejsce dla ludzi takich jak ty. 
 

Bo co z tego, że tylko w tobie miałem pociechę. 
Dawałeś mi cierpliwości. 
Niech bogowie tego świata dadzą mi siły. 

Niech całe boże zastępstwa obdarzą mnie cierpliwością. 
 

Kochany Elohimie wracaj tam, skąd przybyłeś. 
Do kolebki życia, samego początku. 
Tam zaczniemy wszystko od nowa. 

Daj mi w spokoju, na ziemi ciebie opłakiwać 
 

  



,,Oddział zabawy” 

 
Mój oddział 

To oddział zabawy 
Krwawy front to nasz plac zabaw 
Biegamy po nim jak rozszalałe dzieciaki 

Cieszymy się ostatnimi chwilami prawdziwego życia 
Jak szczeniaki, widzące właściciela 
Mój karabin to moja zabawka 

Dbam o nią lepiej niż o siebie 
Nasz wróg to koledzy ze szkolnej ławki 

Jest dla mnie najważniejszy na świecie 
Strzelamy do siebie ostrą, celną amunicją 
Nie ślepakami zrobionymi z gum do żucia 

Każda kula trafia, 
Ale przecież to tylko zabawa 

Nie jest mi żal tak ostrej maskarady 
Procę zamieniłem na wymarzoną pukawkę 
Podarte spodenki na upragniony strój żołnierza 

O moich kumpli się nie boję. 
Trafieni chłopcy przecież kiedyś wstaną, 
Prawda ?  

 


