
Guernica y luno, Hymn mi
Jak zamkn&amp;#261;&amp;#263; mord&amp;#281; strajkuj&amp;#261;cym w szpitalach
Jak zn&amp;oacute;w w&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#263; g&amp;oacute;wno w t&amp;#281;pe ludzkie g&amp;#322;owy
Jak nauczy&amp;#263; aby zn&amp;oacute;w nienawidzili
I odczeka&amp;#263; aby zapomnieli?
Jak wpoi&amp;#263; pos&amp;#322;usze&amp;#324;stwo
Ok&amp;#322;ama&amp;#263; zasi&amp;#322;kiem
Zmusi&amp;#263; do pokory by nie m&amp;#261;cili ciszy bankiet&amp;oacute;w
Posiedze&amp;#324;, zebra&amp;#324;, kurtuazyjnych wizyt i politycznych spor&amp;oacute;w?
Zamknijcie im mordy, wykastrujcie cenzur&amp;#261;, w&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;cie w twarz obietnice bez pokrycia, dajcie im bro&amp;#324; w postaci podwy&amp;#380;ek kt&amp;oacute;rych warto&amp;#347;&amp;#263; spada bo wzrasta inflacja. Zamknijcie im mordy tresur&amp;#261; jak w cyrku, tak aby bali si&amp;#281; sra&amp;#263; ze strachu. Tam na arenie przed lud&amp;#378;mi, tak aby bali si&amp;#281; sra&amp;#263; ze strachu. Zamknijcie im ryje telewizj&amp;#261; i zasi&amp;#322;kiem, niech jedz&amp;#261; chleb, pij&amp;#261; piwo, wino, w&amp;oacute;dk&amp;#281;, ogl&amp;#261;daj&amp;#261; mecze k&amp;#322;&amp;oacute;c&amp;#261; si&amp;#281; na stadionach, kt&amp;oacute;ra dru&amp;#380;yna jest lepsza. Niech boj&amp;#261; si&amp;#281; samych siebie, czuj&amp;#261; oddech religii i wojska. Niech plotkuj&amp;#261; &amp;#347;miej&amp;#261; si&amp;#281;, obgaduj&amp;#261; zdradzaj&amp;#261; i pieprz&amp;#261; swoje &amp;#380;ony. Tylko po to aby&amp;#347;cie mieli spok&amp;oacute;j, z pomoc&amp;#261; ich pokory, bezmy&amp;#347;lno&amp;#347;ci i g&amp;#322;upoty mogli wej&amp;#347;&amp;#263; do NATO, zdoby&amp;#263; zaufanie bank&amp;oacute;w. Tylko ci co p&amp;#322;ac&amp;#261; nad wami maja w&amp;#322;adz&amp;#281;, r&amp;#380;n&amp;#261; was w dup&amp;#281;, obci&amp;#261;gajcie im kutasy. G&amp;#322;osujecie za Chinami gdy w Tybecie p&amp;#322;onie wolno&amp;#347;&amp;#263;. Sprzedajecie czo&amp;#322;gi, koncesje na bro&amp;#324;, tylko ci co p&amp;#322;ac&amp;#261; nad wami maja w&amp;#322;adz&amp;#281;. Ksi&amp;#261;dz, genera&amp;#322;, prokurator, nauczyciel, za plecami prezydenta licz&amp;#261; pieni&amp;#261;dze. Powiewaj&amp;#261; flagi, zbli&amp;#380;a si&amp;#281; pa&amp;#324;stwowe &amp;#347;wi&amp;#281;to. Msza dla genera&amp;#322;a, defilada dla papie&amp;#380;a. Pokazowe procesy dla student&amp;oacute;w, naukowe stopnie od prezydenta.
Lee Osfald dlaczego nie urodzi&amp;#322;e&amp;#347; si&amp;#281; w Polsce dwadzie&amp;#347;cia lat p&amp;oacute;&amp;#378;niej?
Zamknijcie im mordy, nie ma innej mo&amp;#380;liwo&amp;#347;ci. Podwy&amp;#380;ki zasi&amp;#322;ek, du&amp;#380;o wolnych dni od pracy, &amp;#347;wi&amp;#281;ta pa&amp;#324;stwowe i &amp;#347;wi&amp;#281;ta religijne, sto kana&amp;#322;&amp;oacute;w w telewizji i setki rozg&amp;#322;o&amp;#347;ni. Du&amp;#380;o jedzenia i alkoholu w sklepach, niech &amp;#263;wicz&amp;#261; pami&amp;#281;&amp;#263; powtarzaniem reklam. Zamknijcie im mordy przeg&amp;#322;osujcie kilka uchwa&amp;#322;, w obronie zdrowia, moralno&amp;#347;ci, konstytucji. Odbierzcie im argument prac&amp;#261;, zwi&amp;#261;zki zawodowe. Niech rzygaj&amp;#261;, &amp;#347;miej&amp;#261; si&amp;#281;, przesiaduj&amp;#261; w pubach. Niech chlej&amp;#261; alkohol, maja satysfakcje z &amp;#380;ycia, a m&amp;#322;odzi odkrywaj&amp;#261; now&amp;#261; drog&amp;#281;, narkotyki. Zamknijcie im m&amp;oacute;zgi, dla m&amp;#261;drych wi&amp;#281;cej ksi&amp;#261;&amp;#380;ek, niech ka&amp;#380;da m&amp;#261;ci w g&amp;#322;owach, stawia nowe pytania, pozostawia bez realnych odpowiedzi, szarpie sumienia, energi&amp;#261;, wra&amp;#380;liwo&amp;#347;ci&amp;#261;. Zamknijcie im mordy niech si&amp;#281; wieszaj&amp;#261;. Zap&amp;#322;odnione dziewczyny zmuszajcie do porod&amp;oacute;w. Ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie to za ma&amp;#322;o by si&amp;#281; mog&amp;#322;y m&amp;#347;ci&amp;#263; na dzieciach za pod&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; skurwysyn&amp;oacute;w, brak uczucia i mi&amp;#322;o&amp;#347;ci. Zamknijcie im macice, wymierzajcie kary, niech rzucaj&amp;#261; si&amp;#281; pod poci&amp;#261;g, wyskakuj&amp;#261; z okien, tym co usuwaj&amp;#261; grajcie na sumieniach, niech nigdy nie podnosz&amp;#261; r&amp;#281;ki na bosk&amp;#261; w&amp;#322;adz&amp;#281;. Du&amp;#380;o seriali, dost&amp;#281;p do zachodnich stacji, niech szukaj&amp;#261; ulubionych zespo&amp;#322;&amp;oacute;w i idoli. Zwi&amp;#261;&amp;#380;cie im r&amp;#281;ce, tak aby nie widzieli sznura, ale aby na karku czuli oddech w&amp;#322;adzy. Pieni&amp;#261;dze, modlitwa, ekologia, disco polo. Obiecajcie wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; mo&amp;#380;ecie obieca&amp;#263; i tak nie spami&amp;#281;taj&amp;#261;, a omami&amp;#261; ich s&amp;#322;owa i tak was wybior&amp;#261; i wybior&amp;#261; was znowu. M&amp;#261;drze m&amp;oacute;wcie, mru&amp;#380;cie oczy przed kamer&amp;#261;, wygl&amp;#261;dajcie schludnie, poprawiajcie krawaty, cytujcie filozof&amp;oacute;w, ale m&amp;oacute;wcie proste s&amp;#322;owa, obiecajcie wiele, ale r&amp;oacute;bcie smutne miny, golcie si&amp;#281; rano, nie palcie papieros&amp;oacute;w. Prze&amp;#347;ladujcie z&amp;#322;o i nie skrywajcie uczu&amp;#263;. M&amp;oacute;wcie o m&amp;#322;odo&amp;#347;ci, o biedzie i o matce, wtr&amp;#261;cajcie strofy narodowych poet&amp;oacute;w. Pokazujcie si&amp;#281; na meczach, wspominajcie o &amp;#380;onie, Pi&amp;#322;sudskim, honorze, kardynale i papie&amp;#380;u. Stosujcie diet&amp;#281; &amp;#380;ycia, by&amp;#347;cie m&amp;#322;odo wygl&amp;#261;dali, tak aby w wyborach znowu na was g&amp;#322;osowano. Czy nie ma przeciwnika kt&amp;oacute;ry wygra walk&amp;#281; z wami? Bo gdy jedni maja g&amp;#322;os i zaci&amp;#347;ni&amp;#281;te pi&amp;#281;&amp;#347;ci, wy macie maszyny co zatykaj&amp;#261; g&amp;#322;os i ludzi w mundurach, kt&amp;oacute;rzy aresztuj&amp;#261; pi&amp;#281;&amp;#347;ci. Zamknijcie im mordy niech si&amp;#281; uspokoj&amp;#261;, niech id&amp;#261; do wojska, albo do z&amp;#322;odziejskiej pracy, do policji, do mafii albo bior&amp;#261; &amp;#347;lub i ka&amp;#380;dy niech si&amp;#281; martwi o pensj&amp;#281;. Niech czytaj&amp;#261; gazety, &amp;#380;ony gnij&amp;#261; w kuchni, faceci niech si&amp;#281; &amp;#347;lini&amp;#261; gdy widz&amp;#261; modelki. Wyrwijcie im j&amp;#281;zyki, lecz pozw&amp;oacute;lcie czasem m&amp;oacute;wi&amp;#263;, zwi&amp;#261;&amp;#380;cie im r&amp;#281;ce, lecz pozw&amp;oacute;lcie czasem dzia&amp;#322;a&amp;#263;, niech marnuj&amp;#261; energi&amp;#281;, zdrowie, wyobra&amp;#378;ni&amp;#281;. Nie zabierajcie w&amp;oacute;dki, papieros&amp;oacute;w, narkotyk&amp;oacute;w, tym zwyci&amp;#281;&amp;#380;ycie w nast&amp;#281;pnych wyborach, a oni b&amp;#281;d&amp;#261; wam wdzi&amp;#281;czni do ko&amp;#324;ca &amp;#380;ycia. Pieni&amp;#261;dze, narkotyki, w&amp;oacute;dka, dop&amp;#322;yw tlenu, infiltracja &amp;#347;rodowisk m&amp;#322;odzie&amp;#380;owych, robotniczych, publiczna telewizja, polityka kulturalna. Zamknijcie im mordy, teraz jest wasza kolej, jeste&amp;#347;cie u w&amp;#322;adzy i wy decydujecie, kto jest chory i kogo trzeba leczy&amp;#263;. Teraz jest wasz ruch i wy decydujecie, kto jest chory i kogo trzeba leczy&amp;#263;!!!
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