
Hunter, Duch epoki
Pogrążony nocą...
W swojej tajemnej pracowni, gdzie sam...
Zamykam prawdzie usta, bo ja...
Posiadam WSZYSTKIE klucze...
I nie zwątpisz nigdy...
… w niekończącą się rzekę kłamstw...
… gdy prowadzą cię w otchłań, a ty...
… tego NIE ROZUMIESZ...
 
...to, co będzie już nie będzie dobre tak, jak dobre było...
 
I nadejdzie PrzeStrach...
Twoje życie zapłonie, a ty...
… oszukany w szaleństwie NA ZNAK...
… otworzysz w sobie... CIEMNOŚĆ...
 
Głód się rodzi,
W noc w trup chleje...
Pan wnieWbiosie obRażony..
 
Rzeź... trupy... rzeki czerwone od krwi!
Gdy u podnóża piramid nie zgadza się szmal!
Niebo dla tego, kto rozpęta piekło!
Piekło dla tego, kto nie wierzy w niebo TEGO...
… któremu od wieków i wieków WCIĄŻ BRAK!!!!
 
… a jeśli Boga... NIE MA?
A JEDYNYM Szatanem jest TEN...
… który przekonał wszystkich, że ON...
… naprawdę istnieje...
Porozumienie Kłamców...
… u podstawy krzyża od lat...
… zabiło NIEWINNEGO by ON...
… PRZEJĄŁ NASZE WINY...
 
Wódz się rodzi... Zły w trup chleje...
Pan NIE PROSI - sługa KOSI!!!
 
Niebo dla tego, kto przejdzie przez oliwny gaj!
Piekło dla tego, kto zwątpi w JEDYNY sens słów!
Wielka nadzieja dla tych, którzy wierzą!
Wielka nagroda dla tych, którzy kłamia!
Piramidalna ściema w najlepsze wciąż trwa!
Rzeź... trupy... dzieci czerwone od krwi!!!!!
Gdy u podnóża piramid nie zgadza się stan!
 
 
… lecz jeśli Bóg ISTNIEJE...
… i spokojnie czeka, bo ON...
… zrobi wam niezły kawał, gdy już...
… zapozna was... z... SZATANEM...
Podniesie się do życia...
… choć spoczywał jak martwy u stóp...
… Drzewa Wiecznego Kłamstwa I Łez...
… w NAOLIWIONYM gaju...
 
... to, co dobre już nie będzie dobre tak, jak dobre BYŁO...
 
To szaleństwo trwa już tyle lat!
Otwórz oczy, weź głęboki wdech...
Chcesz szukać Boga to zacznij od SIEBIE!
Bo oni NIE WIERZĄ, bo wierzą w CIERPIENIE!!!
Gdy w dole u stóp ich piramid nie zgadza się stan!
Rzeź... trupy... dzieci czerwone od krwi!



OTWÓRZ oczy...
PRZESTAŃ W KOŃCU ŚNIĆ!!!!!!!
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