ZABIJAJ
V mene vojny a nenavisti - zabíjaj!
krvi, ktorá sfarbí zem - zabíjaj!
Nastal èas pomsty - zabíjaj!
Tak chcem zabíja�.
Národ, ktorý roky blúdil v temnote a tmách,
s dopadom kladiva sa búri s prísahou na
perách.
V uliciach je cíti� nenávis� a strach,
nepriate¾ dnes pocíti svojej krvi pach.
Krvou proti zlatu, meèom proti zlu,
nezastaví nás nikto v deò koneèného súdu.
Za budúcnos� detí, za slobodnú zem,
v dia¾ke vidíš pada� k zemi slzy hrdých žien.

Ref.
Celý svet svorne kráèa smerom svojho
ví�azstva, rieky såz sa napåòajú krvou zradcou
národa. Zbrane kuté v krvi predkov
pozdvihnuté k nebu. V potupe a skaze
symbol pravdy žiari na oblohe.

Mraky zloby pohlcujú mocný svet aj nás, do
plameòa osudu vrháme sa ako berserkrovia
dávnych èias. Napriek raze v našich radoch,
ktorá v srdci bolí, boj neustáva, dom s
hivezodou horí

Matka zem pokúša sa z popola opä� vsta�,
pomáhaš jej okovy kliatby strháva�. Vidím
brata pada� k zemi, pretrhla sa ni�, Pre náš 
lepší zajtrajšok - Musíme preži�!

LOGIKA ZÁHUBY
Deštruktívna vášeò, rozhadzovaná myšlienka
liberalizmu. Nièite¾ rasy
ktorý uprel právo krvi na život.
Nièivá vô¾a nainfikovaná myšlienka
humanizmu.
Netvor, ktorý zhanobil rasu v krvi siatu.
Logika záhuby, fantazírovaná myšlienka
chorobného hebrejského mozgu. Màtvy
mechanizmus, vháòaná budúcnos� neistoty.
On, ktorý dvíhal hlavu nad naše hradby,
stelesnenie úpadku, zastavovaná dôslednos�
udalostí. Tvoj zánik v novom ohni.

UTRPENIE
z kalicha zloby, národ otrávený.
Posledná spoveï kòaza v kruhu smrti.
Zabi� kòaza, pocit odplaty.
Jeho krv na chráme skazy.
Radostný úsmev, výsmech Kristovi.
To je koniec hníjucej viery.
Ref. 
Boles�. Utrpenie.
Tvoj zánik - v novom svete.
Si katolický fanatik,
zabíjaš v mene boha,
svoje utrpenie nezmeníš,
samovražda je tvojím vykúpením.

IAN STUART
Bolo to tak neèakané,
zomrel náš krá¾, ranený na bojisku.
Tak dokonal, smútok duše,
slzy v oèiach tento deò si uchovajme navždy,
mená všetkých, Ian Stuart,
ich odkaz bude veèný.
Ref.
Miloval národ, miloval svoju zem,
bojhoval celým srdcom, bojoval každým dòom.
Už nezanie ten hlas, svetlo doby temna
odišiel navždy cestou poznania.

�ažký zápas neskonèil tou krutou smr�ou,
èiny a myšlienky nás budú ïalej vies�,
èas nedá zabudnú� na veèný odkaz tebe,
Ian Stuart, pamiatke èes�.

Sme silnou krvou, prisahám na život,
budúcnos� bielej rasy.
Je len na nás, nezradíme teba a všetkých,
èo padli. My budeme bojova�
do ví�azného konca.

Smr�ou boj neskonèil, nepriate¾ to pocíti,
èas pracuje pre nás,
tebe Ian Stuart, pamiatke èes�.

VYKÚPENIE
V tvojom zraku nevyhaslé ohne.
Vznešenom cieli, zveènelým stál sa nám.
Kruhom slnka pravdy v revolúcii,
ktorá nárokovala ich životy.
Stál v predvoji mocných strážcov
ideí v samotách pevností,
zákonné dielo boja rasy.
Ref.
Epitaf vzkriesenia,
vpísaný na pomník vïaky.
Veèné tvoje sväté odkazy,
nad ktorými kloníme hlavy.

Pod zástavami nových lepších dní.
Žiariaci ve¾ký muž budeš mi
svetlom v temnote,
ukážeš mi plameò, ktorý ïalej povedie.
Ja urobím kroky,
na ktorých visí budúcnos� pokolení.
Vo vedomí, že práve udrela
hodina koneèných rozhodnutie.

NENÁVIS�
Horiace mestá, horiace krajiny.
Nenávis� zasiahla naše národy.
Krv sa búri, nastal èas pomsty,
hnev a päste zasiahnu synagógy.
Útoky hrdých mužov,
nenávis� bielych národov.
Pochody horiacou ulicou,
poèu� nárek nepriate¾ov. 
Plamene zasiahli tých, èo zradili.
V mojích oèiach tlejú
plamene nenávisti túžbou po slobode.
Po svete kráèam so sklopeným zrakom,
niè nechcem vidie� a predsa všetko vidím.
Poèujem to, èo nechcem.
Vidím národ v utrpení.
Biele národy, znième tú hmlu.
Vystúpme z tieòa sionizmu.
Jediný úder nepriate¾a znièí-
náš hnev je silnejší.
Prechádzam ulicou, špinou hnusných miest.
Zapredanci národa, ich vláda raz skonèí.
Pocítia náš hnev, ukážme im,
kto je tu pánom.
Èas ich smrti sa blíži,
boj o slobodu zaèína!

OSUD POKOLENÍ
Bol si vybraný, volíš 1000-roènú Európu,
cítiš puto mnohých pokolení.
Bez zaváhania by� jej vojakom vlasti.
V duši bolí utrepnie bezmenných,
tvoj rod do vojny volá.
Kríž živelnej sily na ochranu toho najdrahšieho,
nezlomnej viery, lesknúci sa štít.
Vystúpte paraziti našej krvi,
voláš pokrikom bojovníka.
Oce¾ zahrmí v boji.
Úsvit slobodných dní,
vykúpený nárekom a slzami.
Nemôžeš tvár od vlasti odvráti�.
Osud rukou teba zdraví,
kráèaš do siení našich predkov krvi.
Stretávaš hrdinov dejín.

HLAS KRVI
Na vrcholu svojho života cítim zúrivos� vietor mora.
Tichá pieseò prichádza od strany šera.
V hmle lode krá¾ov morí,
vznášajúce do starých veèných vån.
Slabé hlasy predkov vzdialených.
Ref.
Z ví�azného obzoru tvojho národa
vlnobitia tvojej prastarej krvi,
zaèuj volanie, ktoré k tebe dolieha
vystúp na brehy svetla ako bájny meè z hlbín.

Ozvena hlasu krvi, v nej nosím múdros� pokolenia.
Valiaci prúd búrky, rieka nedozeirnych dia¾ok,
ktorá teèie skrz mòa.
Ozvena hlasu krvi, v nej nevidite¾ná sila národa.
Mocný strom života, ktorý žije bez konca.

NESMRTE¼NÝ LEGIÓN
Chladný vietor priniesol èas pomienok a mýtov,
ich c�ou bola vernos�, oddanos� pýchou.
Skutky, ktoré nezmení èas, nezatratí nik,
hnaný túžbou po slobode, k ví�azstvu sa priblíži�.
Ref.
Nesmrte¾ný legión pochoduje spä�,
cestou svojho zatratenia, stále vpred a vpred.
Vydobi� si dávnu slávu, vráti� mužom èes�.
Spomíname na hrdinou, ktorých dnes už niet.

S odhodlaním zmeni� život odchádzali preè,
prelieva� svoju krv pre nový lepší svet.
Mnohí z nich sa nevrátili, ostali tam navždy.
Sneh, sfarbený èistou krvou, pokryl telá padlých.

HAMMER
Hej brat môj, poèuješ, kladivo hnevu dopadá, hlas muža bieleho národa.
My hrdo pozdvihli sme èelá s túžbou po slobode.
Deò boja, deò svetla, naša jednota, skrížené kladivá.
Kladivo s mohutným treskom dopadu rúca svetový úpadok.
Rozbíja signum demokratického hrobu, nièí hlavný zmätok svetovlád.
Kladivo s mohutným treskom dopadu rúca svetový úpadok,
ude¾uje smr� špine pod¾udstva, buduje cestu poriadku života.
Vyrazí zbraò verejnému klamstvu. Boj za 14 slov, vernos� je naša ctnos�.
Ref.
Hammer Skins - elita bojovníkov. za rasu a národ, nádej v budúcnos� sila vládnu�

My ctíme najvyžšiu cenu otcov života, sme najlepší z najlepších, v nás vliata kladív síla.
Naša ví�azná spoloèná cesta, zjednotí nás v boji.
Len jedna cesta ví�azná naplní nám dávny sen slobody.

EURÓPA
Tisíce bojovníkov padlo už za nás,
tisíce lesklých štítov rozdupané pri európskych bránach,
pri bránach Európy stojí socha bojovníka,
pri òom odkaz odveký, Európa musí osta� èistá,
Poteèie ešte ve¾a krvi a såz, spoznáš krivdu a zradu,
tým bojovníkom je každý z nás, budeme bojova� za èistú Európu.
My sme synovia starých otcov, ktorí padli preto,
lebo verili, naše meèe sa prebudia, aby ich pomstili.
Tisíce......


