
Profesor Smok x Kazet, Polsat po 24
w mojej głowie
ciągle ktoś jest ćwiartowany, gwałcony
aplikowany do mor 
albo demon i strach
odczuwam w nocy
jak małe dziecko
niezmiennie nogi pod kołdrą
coś za nie łapie
i chyba znam genezę:

to było jakoś z przypadku
lato u dziadków
8 lat, TV do nocy, sie siedziało dla fanu
czekało na dupy, cycki 
kneble, łańcuchy stringi
aż takich nie było
może jakieś różowe landrynki
nagle na ekranie dom rozświetlony piorunami
młody Smok Sam w pokoju 
urzeczony obrazami
opowieści z krypty, podcinek , gdzie typ posiekał żonę
nosił ją w walizce o ile pamiętam dobrze
ja spragniony wrażeń, horror wdrożony w czaszkę
czerwony na zawsze poślubiony masakrze
nawiedzony mam strasznie łeb od lata 99
to początek poszukiwań, choć wtedy tego jeszcze nie wiem

wszystko przez Polsat po 24
zwyrol przez Polsat po 24
przemoc, wulgarny seks
przez Polsat po 24
pornle i gore
ja chce tego jeszcze bardziej
o peep show po Frediego Krugera
kino kanibalistyczne aż na bełt si ezbiera 
tak powstał smok
tak powstał teatr
strach przed własnym cieniem, oto geneza

zemsta horrorów każdej nocy
kiedy musze do kibla
przytłacza każdy jedne odpalony od dzieciństwa
w pokoju już czeka na mnie duperka z Ringu
patr przez ramie, przyśpieszam siku
to przez Megan onanizująca sie krucyfiksem
to maczeta Jansona rozpruwająca brzuchy dziwek
 ćwiartowanie ludzi w 
igła przechodzi w skroń
wychodzi okiem
cudnie! proszę replay
seks oralny z odciętym łbem w Reanimatorze
ślizganie sie na flakach w Braindead – to sie utrwali na głowie
z cała traumą
potem z każda panna chce to oglądać
licząc ze w trakcie serbskiego filmu mi robi **
nawiedzone chaty, egzorcyzmy muzyka, men
nie to moje poczucie estetyki
w oczach mroki, ciebie
brną z ciśnieniem na mięso
podobni mi psychole brną w rozpad  i plugastwo
wrażania idą chore

wszystko przez Polsat po 24
zwyrol przez Polsat po 24



przemoc, wulgarny seks
przez Polsat po 24
pornle i gore
ja chce tego jeszcze bardziej
o peep show po Frediego Krugera
kino kanibalistyczne aż na bełt si ezbiera 
tak powstał smok
tak powstał teatr
strach przed własnym cieniem, oto geneza
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