
Czeski, Agresja  
wyszedł do robo
nastawiony wrogo do wszystkich
nie szedł by tam gdyby
nie spoko zyski
mija uliczki ciasne
już aż go ściska w gardle
zaraz trafi tam, gdzie jest tylko popychadłem
wpierw wstąpił do piekarni
wziął kanapki gotowe
wtedy widzi migawki
jak mu je kradli w szkole
przez to to chamski koleś
co zgubił aureolę
bo każdy z nas ją ma
lecz traci w inny moment
już pocą mu się dłonie
przekracza próg fabryki
dobrze zna swoją rolę
lecz wciąż nie te wyniki
mówią  mu ze jest nikim, skończy na samym dole
nie ma na to psychiki, widocznie musi boleć
wie że nie może go ponieść
jak go znów szef pociśnie
ponownie schyli głowę
i nawet nic nie piśnie
bo wierzy on naiwnie ze to jedyne wyjście
a potem swoje złości da upust znów gdzie indziej

powrócił z rannej zmiany
do granic aż styrany
nie ma ochoty na nic
jeszcze się ona żali
że dawno się nie kochali
musiało się coś wypalić
on tylko myśli: zamilcz, chcę spokój mieć na bani
woli się nie odpalić
ona chce jechać na Bali
patrząc jak są zgrani z innym bytem na fali
miłość potrafi ranić
obedrze też z emocji
kiedyś sobie oddani
teraz zupełnie obcy
syn znów nie dojadł porcji
bo wcześniej zjadł polówkę
choć lubi sobie przysmażyć
nie mogło mu się upiec
ojciec mówi ze jest trudny
niby wziął się do nauki
on mówi ze ma to w dupie
i nie chce się na tym skupić
za to ze ten wyzuty ze wszystkich zasad
nie po raz pierwszy stary
wymierzył mu plaskacza
karma wraca, wierz mi
często różne ma imię
on tylko zacisnął zęby, wyżyje się gdzie indziej

młody znowu jest w budzie
ma respekt pośród ziomali
z nauką jak po grudzie, lecz nie tym imponował im
inni sa przy nim mali
i to nie kwestia wzrostu
umie wszystkim dowalić, to mu zapewnia posłuch
jest królem rozrób, także podczas lekcji



nieraz po niej został za swój język cięty
rzec o nim niegrzeczny, to raczej eufemizm
on robił demolkę, bo rozrabiał to Denis
traktował jak trening szukanie ofiary
rzutowało na to pewnie wychowanie starych
piją za salą browary, ledwo co po dzwonku
idzie mały zmarnowany, zapewne zmiótł by go podmuch
nasz antybohater ten dzień musi mu popsuć
najpierw go opluł a potem strasznie go potłukł
ten nie powie  ojcu, boi się jego reakcji
powie ze to efekt, boiskowego ferworu walki
w końcu to z niego wyjdzie, odbije każde pobicie
wyżyje się gdzie indziej, lub targnie na własne życie
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