
 
 

 Strategia Stalina 
 
Był rok tysi ąc dziewi ęćset trzydziesty dziewi ąty 
Dwudziesty trzeci sierpnia zapada wyrok pocz ątku wojny 
Moskwa i Berlin zacie śniają swe zbrodnicze kontakty 
Podpisuj ąc układ Ribbentrop- Mołotow pakt ich zmowy 
 
Która szczegółowo opisywała napisa ć i rozbiór Polski 
A wi ęc wojna zaledwie po dwudziestu latach pokoju 
Ani Rosja i Niemcy pojedynczo nie byłyby na to goto we 
Tylko wspólnymi siłami mogli zgotowa ć to piekło Światu 
 
Nie będę rozwa żał przebiegu tej wojny, bo ka żdy ją zna  
Widomo to były dwa systemy nienawi ści wobec siebie 
Stalin pragn ął rozszerzy ć wizję komunizmu kosztem Hitlera 
A on ksi ążkowo zdobył faszystowskie nad Światem panowanie 
 
W tamtych latach Europejskiego kryzysu były umowy n iewiarygodne 
Jak o przyja źni pomocy to były puste układy zawarte tylko na pap ierze  
Każde państwo kierowało si ę własne egoistycznej potrzeby 
Ogólny kryzys strwo żył zapędy Stalina i pot ężne Niemcy 
 
Gdyby nie Sowieci nigdy by nie doszło do drugiej wo jny Światowej 
Patrząc dzisiaj na t ą histori ę można odgadn ąć radziecki podbój 
Stalin miał plan zbawienia Europy wiecznego nad ni ą panowania 
Wiedział, że Hitler to szaleniec, że trzeba mu udzieli ć wsparcia 
 
Mocną Rosji stron ą było dobrze rozbudowane szpiegostwo 
Polityka była przebiegła ostro żna po prostu dobrodziejne zło 
Myślę, że Polska nie była jeszcze celem gotowo ści napa ści Stalina 
Pragnął podbi ć kraje nad bałtyckie by zdoby ć dojście do morza 
 
Miał nadzieje, że Anglia i Francja przyst ąpi do sojuszniczej wojny  
Dlatego czekał a ż siedemna ście dni na informacje szpiegowskie 
Gdyby sojusznicy Polski czynie przyst ąpili w ataku na Niemcy 
To był by upadek faszyzmu i Europejskich narodów wy niszczenie 
 
A on po zdobyciu krajów bałtyckich i doj ściem do morza 
Potrzebował czasu by zbudowa ć swą siln ą armię czerwon ą  
Chciał całym frontem uderzy ć na Europe z podniesion ą głow ą 
Wyzwoli ć europejskich towarzyszy i zniszczy ć demokratyczne pa ństwa 
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