LÁSKA K BLIŽNÍMU

Přišel farář do kostela,
Požehnání lidem dal,
Pochválen buď Ježíš Kristus,
Já bych si rád zamrdal,
Prcá, prcá chlapečky,
Jejich malé zadečky,
Ministranti péro kouří,
Ze strachu před hněvem božím,
V jedné ruce písmo svaté
A v té druhé krucifix,
Má však Boha u prdele
A chce píchat víc a víc,
Nadržený dobytek,
Co skrývá svou pravou tvář,
Bez svědomí, výčitek
Si klidně klekne před oltář.

Arcibiskup, kardinál, svatý otec
Pedofil

SOCIÁLNÍ POLITIKA

Daňové reformy – státních financí
Omezit výdaje – ze státní pokladny

Sociální politika

Daňové reformy – zkurvení poslanci
Omezit výdaje – lidem to postačí

Sociální politika

OTEVŘENÉ PRDELE

Zas je tu neděle – sejdou se v kostele.
Sedmý den věřící v kostele klečící.
Knížečky modlící, na kříže hledící.
Vyberte odpustky – do nebe propustky.
Vy co je nemáte, do pekla šplháte.
Hřích není neštěstí – za prachy odpustí.
Oplatek na jazyk - už nemáš žádný hřích.
Kdo všechno ojebe, dostane se do nebe.

Otevřete prdele ve vašem kostele,
Ať vám ty nesmysly hlavička pobere.
Jen lžou.

BARVY LAKY

Karel kdysi trávu kouříval,
Bylo mu to málo – zašel dál.
V drogerii krade toluen,
To zas bude prýma den.

Rozleptaná sliznice,
Vypatlaná palice,
Smrtka sahá po klice,
Otvírá se márnice.

NEMYSLÍŠ ZAPLATÍŠ (PRÁCE III.)

Nalej jednu nebo zhebnu.
Ještě jednu nebo leknu.
Já to šupem otočím.
Posedíme trochu dýl.
Domů jsem se dobelhal.
Co teď bude kurva dál.
Hajzlík jsem si zasvinil.
Snad ho potom uklidím.
Ráno vstávám, vyjíždím.
Všechny chodce přehlížím.
Jedu jako hovado
V hlavě mé je naváto.
Včera jsem si zachlastal.
No to jsem se zas ožral.
Ráno se mnou absťák třepe.
V motoru to divně klepe.
Nedbám na to klepání.
Můj vůz se mnou uhání.
Kolečko jsem ojebal.
No tak jedu kurva dál.
Oči se mi strašně klíží.
Zatáčka se kvapem blíží.
Chodec cestu přechází.
Můj vůz do něj naráží.
Nikdo mě tam nezbadal.
Mrtvolu jsem zahrabal.

Ruce jsem si opláchnul,
A vyžral jsem další rum.

HYMNA NASRANÉHO OBČANA

Mafiánské praktiky jak z akčních filmů,
Neprůhledné taktiky zkurvených politiků,
Vysmívání do ksichtu slušným lidem,
V naplněném korytu šmejdí rypákem.

Bratři, sestry ruku v ruce,
Nastává čas revoluce,
Všichni máme stejná práva,
Nikdo není nad zákon,
Nabijeme brokovnice,
Postavíme šibenice,
Až nám dojde trpělivost,
Na ty svině začne hon.

Postřílet, pověsit, pozavírat, odstranit – pak nám tady bude líp.
Postřílet, pověsit, pozavírat, odstranit – pak nám tady bude líp.

Vyženeme na porážku nenažrané svině,
Do prdele se sametem, jen ať teče krev,
Postavíme čelem ke zdi ty vypasená prasata
A pak si každý může zastřílet.

Bratři, sestry ruku v ruce,
Nastává čas revoluce,
Všichni máme stejná práva,
Nikdo není nad zákon,

Rozmlátíme limuzíny,
Zapálíme jejich vily,
Bez milosti, bez rozdílu,
Poslanec či senátor.

OTEVŘENÁ ZLOMENINA

Po dvanácté v noci z hospody se vracím,
Pletou se mi nohy, pak na rohu zvracím.
Pokračuju dál, nic kolem nevnímám.
To se občas stane, když se ožírám.
Co se se mnou děje a kam kurva padám?
Na chodníku je otevřený kanál.
Proč tam není poklop a kdo ho mohl vzít?
Asi ňáký hajzl, aby měl zač pít.

Jau, jau, jaujaujau….
Jau, jau, jaujaujau….

Jau, jau, jaujaujau….
Jau, jau, jaujaujau….

Potom tvrdý dopad a šílená bolest.
Takhle asi vypadá boží trest.
Na ruku se dívám napuchnutým okem.
Co se mi to stalo s levým loktem?
Přicházejí mdloby a silná nevolnost.
Nechápavě hledím na trčící kost.
Z natržené tepny stříká rudá krev.
Podzemím se šíří můj nelidský řev.

Otevřená zlomenina!
Otevřená zlomenina!

Otevřená zlomenina!
Otevřená zlomenina!

ZÁCPA

Á, to to bolí.
Á, já zas trpím.
Á, tisíce kopí.
Á, v oblasti břišní.
Tlačím ostošest hovno jako pěst.

JŮ.ES.EJ.

Navštívíme Ameriku.
Pojedeme na parníku.
Indiány my neznáme.
Tak se na ně podíváme,
Coca Cola a hambáče,
Vezmeme si dva lahváče.
Z Ameriky už jsme doma.
Samá tlustá primadona.

HRŮZA TAK STRAŠNÁ,ŽE SE O NÍ NEMLUVÍ

Jedna žena,
Druhá žena,
Vždyť jsou
Všechny chachacha.

Nejlépe je
Po rozvodě,
To se ti hned
Uleví.

To je hrůza,
Strašná hrůza,
To je hrůza největší,
To je hrůza,

Strašná hrůza,
Říká se jí
Manželství

A o tom se nemluví!

ROZHOVOR S VRAHEM

Potkal jsem Boha, on ruku mi dával.
Povídá : Synu já jsem tvůj směr,
Ukážu ti cestu, kde čeká tě spása,
Stačí jen věřit, tak to rychle ber!
Uhni mi z cesty, já nesnáším lháře.
Není to pravda? Tak proč klopíš zrak?
Povím ti něco, co nezní moc dobře,
Pro mě jsi jenom chladnokrevný vrah…

Miliony popravených pro tvé Boží rozhodnutí.
Miliony umučených pro tvé Boží potěšení.
Miliony zmrzačených pro tvé Boží požehnání.
Miliony zatracených pro tvé Boží přikázání.

Dva tisíce let krvavých válek.
Beránci Boží, co milují krev.
Trhají maso jak hladoví vlci.
Pro tvoji slávu, ve svůj prospěch.
V bezedných očích nevidím lítost.
Láska a soucit je reklamní tah.
Konečně chápeš bezbožná slova.
Pro mě jsi jenom chladnokrevný vrah.

Miliony popravených pro tvé Boží rozhodnutí.

Miliony umučených pro tvé Boží potěšení.
Miliony zmrzačených pro tvé Boží požehnání.
Miliony zatracených pro tvé Boží přikázání.

Otčenáš – brodíš se krví.
Otčenáš – páchneš smrtí.
Otčenáš – tápeš ve lži.
Otčenáš – nenažraný.

Miliony popravených pro tvé Boží rozhodnutí.
Miliony umučených pro tvé Boží potěšení.
Miliony zmrzačených pro tvé Boží požehnání.
Miliony zatracených pro tvé Boží přikázání.

SEŇOR
He hombre
Vomitar,nausear,Lazar
Seňor žere Giros
Seňor amitos
Amitgos adios
Už ho má asi dost
Seňor amitos
Devolver la comida
Amitgos adios
Vomitar
Tengo habre
Dolor de vienete

ZOMBIE
I love,yes forever
Muthafucked
Mozek, střeva,maso sem
Mi to všechno sežerem
Fresh brains

WOLF CREEK
Rozřezat,rozdrtit
Znásilnit,rozčtvrtit
Pověsit život vzít
Vykuchat a pak zašít
Rozmělnit,zmrzačit
Rozkousat,nechat hnít
Vykostit,uvařit
Rozporcovat a pak sníst
Visíš na řeznickém háku
Kolem je spousta vraků
Křičíš v bolestech a křeči
V kleci torzo těla klečí
Zářící pilky a nože
K zemi padá krvavá kůže
Nechceš tady dneska zemřít
Ale jsi tady úplně sám
Sám- tak sám
Vchází amatér patolog
Zkoušíš navázat dialog
On se však do očí ti smějě
Nevěříš co se tady děje
Smrt-je prý tak krásná
Smrt-jeti tak jasná
Sám-nikdo ti nepomůže
Sám-co s tím kdo zmůže?

ČERNOBYL

Černobyl nikdo tu nepřežil
Lidé trpí do dnes
Radiace tak jsme v háji
Umírají lidé v ráji
Totální selhání co se stalo v Černobylu
Špatná vláda všechno tají,jak to bylo Černobylu
Lidské výkřiky plodí bolest tak to bylo v Černobylu

Dál běžte dál
Tohle týká se i Vás
Jak to že nikdo nepřežil?
Obětují mě i Vás

Totální selhání to se stalo v Černobylu
Ruská vláda všechno tají jak to bylo v Černobylu
Lidské výkřiky plodí bolest-V Černobylu

