
PIH, Zbrodnie z nami
Zamknij oczy, czy teraz widzisz to co ja?Poduszka zakrywa ci szczelnie twarzJesteś owadem na szybie rzeczywistościJak werniks kruszy się krótkiego życia blaskTo miasto jego zbrodnie z namiętnościCo pozbawiło nas woliSzelest, esperanto łakomychNie ludzie robią pieniądz tylko pieniądz robi z ludziSzpiegów, gnidy, zdrajców, kurwyDrzwi bez klamek, schizofrenicy, zakład psychiatrycznyTo miejsce gdzie wolą strugać trumny niż kołyskiNiektóre matki, w ich duszach cmentarna ciszaPiją własne mleko i zjadają łożyskaChcą piękno i czas w miejscu zatrzymaćTen fetor to ich strach, epinefrynaCzernina zupą dnia, krew, spływa po brzytwieSwastyka na czole, zgnilizna w modlitwieTo dom czerniaka, wirusów, gadów, owadówOdpędzasz się od roju, lepkich komarówW tym raju masz wybór, wybór rodzaju śmierciPrawo głosu, masz prawo jęku, jęczyszTonący brzytwy się chwyta, chcesz na to świadka?Nadzieja idzie szybko na dno jak meduzy tratwaCzujesz się jak ofiara, zęby wybiteNogi skrępowane podwieszone pod sufitemWokół ciebie skorumpowani urzędnicyCi bezwstydni i ci subtelnie skryciCzłowiek jak niewolnik uwięziony w sztolniZwykły rzeczownik którym rządzą przypadkiZmęczony od prądem dozowanych mu bodźcówZamknięty jak szczur w swoim ciasnym kojcuTym syfem rządzi król strachu, cierpieniaRachunek w banku nie równa się rachunek sumieniaPoduszka zakrywa ci szczelnie twarzJesteś owadem na szybie rzeczywistościJak werniks kruszy się krótkiego życia blaskTo miasto jego zbrodnie z namiętnościCo pozbawiło nas woliSzelest, esperanto łakomychNie ludzie robią pieniądz tylko pieniądz robi z ludziSzpiegów, gnidy, zdrajców, kurwySkalpel, szczypce do żeber, piły do kościSymbole czuwania w mieście dziwnych intymnościOpuszczone głowy, zwieszone ramionaSzpital, salowa, pacjent, odleżyny, konaOn patrzy znad framugi zmęczonymi oczamiWisi tak przybity, nienawiści rękamiWokół konowały z akcji brutalność bez granicI ludzie przywiązani do życia kablamiKażdy niesprawiedliwy życia wyrokJak lanca przebija jego bok znów na wylotNagie bezlitosne skały dzisiejszej GolgotyTemida ze wstydu przewiązuje oczyGołębie pokoju łkają schowane w drzewachSkrada się hiena, łże pod nimi w krzewachWszystko co żyje to i umieraKochankowie pogrążeni po uszy w złudzeniachMetal koroduje tu, kamień wietrzeje tuDiabeł mężczyźnie, kobiecie w twarz się śmiejeZdradzeni wcześnie, wychodzą dziś po raucieWdychają spaliny zamknięci w aucieCałe ich życie to była senna maraJest tylko on, ona, na odludziu garażPuste pokoje pustych domówKolejne co dnia, do snu nie skłonna nekropoliaPoduszka zakrywa ci szczelnie twarzJesteś owadem na szybie rzeczywistościJak werniks kruszy się krótkiego życia blaskTo miasto jego zbrodnie z namiętnościCo pozbawiło nas woliSzelest, esperanto łakomychNie ludzie robią pieniądz tylko pieniądz robi z ludziSzpiegów, gnidy, zdrajców, kurwyAutostradą armagedonu suną konwoje śmierciGdzie przed rozdarciem nieba umieramy z nędzyWchodzimy na grząskie wody, wściekłej agresjiRoztocze, muchy ściernice, zastępy śmierciZwłoki kobiety bez piersi, rany niemo krzycząKauteryzowane przez bestie lutownicąUsta milczą, przykrył je wieczności bletPo policzku liże ją bezpański piesCzarny scenariusz ciągle się powtarzaA każdy dzień wstaje jak ŁazarzNie pomagają na sen prochyZabrane od matki do świata przemocyStoisz na moście, widzisz zachodzące słońceTen widok wcale cię nie odprężaRzeka jakby spływa krwią, miasto złoZepsucie, jabłko zdarte przez biblijnego wężaTu ulica gwałtu wychodzi na skwer awanturZa nim rozpusty park, plac marki z A.D. SaadStoją przy ulicy bezzębne stareZagłębie popsutych, zużytych lalekTe twarze gwarantują więcej wrażeńWyniesiona na ołtarze agonia idzie z tym w parzeRazem z rozkładem w parzeZ powrotem do śródmieścia do przepełnionych klubówGdzie swoje nocne żniwo zbiera InkubusChoroby spod znaku wenery, boski sądKara za grzechy, ciała w strupach zżera trądOna pyta się jak lubisz, chce wiedzieć jak lubiszJest gotowa kręcić dziś z padliną snuff moviesŚmierdzi jak winda zalana uryną, przypadek?One nie nucą już piosenek swoich matekGHP w drinkach, nie chcą znać planówKtoś obcy, sacrum zrobi dziś profanumPrzylądek strachu, a w kalendarzu dla tej gwiazdyDziś specjalnie, jest trzynastyDziś specjalnie, jest trzynasty
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