
Włochaty, Raaf
Co właściwie oznacza Radykalna Akcja Anty-Faszystowska? 
Oznacza to, że nie chcesz być dłużej biernym i pozwalać, by działy się straszne i okrutne rzeczy 
Pewien realizator przeprowadził radykalną akcję nakręcając film przeciwko "brunatnej dżumie" 
Zdawał sobie sprawę, że w ten sposób z pomocą niewielu osób może ostrzec miliony 
Czy wciąż jeszcze możesz stać bezczynnie i patrzeć obojętnie na rosnącą ślepą nienawiść? 
RAAF oznacza działanie na szkodę tych, którzy wciąż jeszcze dyskryminują i poniżają innych 
A robią to dla własnych plugawych korzyści 
Powiedz DOŚĆ 
Możesz działać samemu, mięśnie nie zawsze są potrzebne 
Jeżeli jesteś słaby przebijaj opony, wybijaj szyby 
W ich samochodach i siedzibach, oblewaj farbą drzwi ich domów 
Spisuj adresy, wysyłaj im listy, niech zaczną bać się wyjść na ulicę 
Ich zdjęcia rozlepiaj na mieście z odpowiednim komentarzem, najlepiej szyderczym 
Bojkotuj sklepy, gdzie sprzedają nacjonalistyczne gadżety 
Wiedz, że woreczki z kałem też są skuteczne 
I kiedy do twojego miasta przyjedzie Bryczkowski, Tejkowski, Rybicki, albo inny chuj, bądź tam pierwszy 
Nie żałuj zgniłych pomidorów, zepsutych jaj i twardych kamieni 
Zbierz grupę ludzi, których znasz i którym możesz zaufać 
I zradykalizuj swoje działania 
Nie zawsze bezpieczne, lecz zawsze konieczne 
Tylko jeżeli sami będziemy przeciwstawiać się każdej formie, możemy oczekiwać zmian w myśleniu całych społeczeństw 
Tylko jeżeli połączymy nasze działania, oddalimy od ludzi chore ideologie 
I kiedy złamiemy ostatnią rękę wyciągniętą w faszystowskim geście, będzie to kolejny krok ku Pokojowi 
Antyfaszyści, anarchiści, punki, świry - czy rozpoznajecie te nazwy? 
Mówią, że nie interesuje nas własny naród 
My twierdzimy, że każdy człowiek ma prawo do życia i do równych praw bez względu na swoją narodowość i pochodzenie 
Kochaj swojego sąsiada to świat stanie się lepszy, a granice ulegną samozatarciu 
Mówią, że tylko jeden naród może tutaj żyć i mieszkać 
Ale jakie oni mają prawo mówić za cały na ród? 
Zniewaga czyniona naszej wolności 
Język, tradycja, wspólna historia nie mają przecież żadnego znaczenia 
Tylko bezmyślne, tchórzliwe osiłki potrzebują swojego frhera 
Rasizm, nacjonalizm, faszyzm są jak sól przyłożona na ranę 
Pokój, równość, wolność - to jedna batalia, jedna walka 
Zacznij od ochraniania słabych, bezbronnych i niewinnych ludzi 
Za każdą krzywdę oddawaj podwójnie, a to oznacza - zwiększaj nacisk! 
Ale pamiętaj, że współczucie i uczuciowość to nasz zawór bezpieczeństwa 
Jeżeli o tym zapomnimy, staniemy się podobni do nich 
Antyfaszyści, anarchiści, punki, świry! 
Radykalna Akcja Anty-Faszystowska - RAAF!
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