
Hunter, iŻółć
Mamy dość..
szeleszczących słów, za którymi zwykle skrada się ciemność..
Ten jest nasz i je 100 już tuż tuż..
pełni bezwstydu, gdy mówimy - marność, przyziemność..
czekania na Przyjaciół CichoCzyńców wkładających NÓŻ..
Nuż a nusz...

My mamy dość..
JadoHejtoMowyChamstwaPrzemocoGłupoty..
które nawet fajne słowo kurwa zamieniają w syk
A po obu stronach screenoPłotu - ZłoiZłaPoMioty
One cudnie obracają w znieczulicę KLIK..
KlikKlikKlik

Mamy tu dość..
tak nieszczerych gestów, plucia, boskich opowieści
iŻółć leje się potokiem z sieci słów..
faszystowskich, szowinacjonalistycznych
GościTreściWieści
iJadoPseudoReligijnych MÓW..
MówMówMów

My mamy tu dość..
PoświęceniaŻniWiaryStraszniejszej od Kornikotworów..
a za każdym żywym drzewem czai się ZŁOK
WyręBożeSzczęśCichoDlaKasyTnącymLasyBoroStworów
PrOminięci mogą sobie spuścić wzrok..

I my mamy tu dość..
SocjoPedopatówMordoKlaunówPanazZusuBorów
Teraz, gdy plagowym słowem Polski stała się ŻÓŁĆ
iHappyMetalowoDiskoPatiOrzeszPrincePoloStworów
Teraz oto pójdź w ramiona nasze pójdź..
PÓJDŹ
PójdźPójdźPójdź

My mamy tu dość
HomoFoBiałychDomiNacjiProAntySemitów..
mściwych wprost lub zawoalowanych gróźb
ApokaliPseSądówOstatecznychPróśBijackiejArmiiAlkolików
iWszechPolaKaliptycznych WRÓŻB..
WróżbPróśbGróźb

To jest nasz kraj OBRAŻONY
Człowiek i płot POSTAWIONY
Tak sączy jad i poraża wirus nienawiści WSZYSTKICH zakaża..

I my mamy tu dość..
Podartych rodzin, domów, ulic i niemocy
Bez znaczenia gestów, pustkonośnych słów
NiepoKalającycHucProfesjonalnychŚciemnościDzieciNocy
Szybkich Dłonioczyńców, pochylonej rzeszy głów..
GŁÓW
GłówGłówGłów

To jest nasz kraj - PODZIELONY
Człowiek i wilk - POŁĄCZONY
Tak sączy jad i poraża mowa nienawiści WSZYSTKICH zakaża..

Nasz kraj podzielony nie jest nawet murem..
tylko zwykłym, szarym płotem
A po obu stronach płoną, płoną stosy zła..
barwione drzew pokotem



Gdzie ten Naród, który razem, pierwszy z kolan wstał..
i nie pozwalał zgnieść..
gdy swastyka truła, cięli sierpimłotem..
NIE POTRAFI TERAZ NAWET JUŻ SAMEGO SIEBIE ZNIEŚĆ

To jest nasz kraj - OBNAŻONY
Człowiek i wąż - ZAPLECIONY
Tak sączy jad i poraża wirus nienawiści WSZYSTKICH zakaża..

To jest nasz kraj - ROZMODLONY
Człowiek i krzyż - ODWRÓCONY
Tak sączy jad i poraża mową nienawiści WSZYSTKICH zakaża.
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