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T o jsm e m y
text : Strny
Procházíme městem - tichou ulicí,
v dálce kouř - nad šedivou silnicí,
mlžný oblak - pod lampou svítící,
silulety postav - s nenávistí křičící,
voholený hlavy - nítě slušící,
zatnutý pěstě - boty smrtící

R:Jo, to jsme my - a kdo je víc.
.  Jo, to jsme my - tak pojď nám to říct.

Stojíme na rohu - nad naší ulicí,
pomalu se rozednívá - a mě proletí palicí.
Že... už je ráno - a já  do práce musím jít.
Že.. už je ráno - a osm hodin tam budu hnít.

R:Jóó, to jsme my - a kdo je víc.
.  Jóó, to jsme my - tak pojď nám to říct.

Dej si  poh ov
text : Amos
Co mě tady soudíš - když nevíš co jsem zač,
chyby hledej v sobě - tady marníš čas,
co mě tady soudíš - ty snad blázen seš,
nemáš vlastní názor - tak co po mě chceš.

Možná  jednou pochopíš - že hlupákem si byl,
žil si podle šablon - a každej z tebe blil,
možná  jednou pochopíš - že zůstal jsi tu sám,
čas už vrátit nemůžeš - neznáš cestu dál.

R:Tak pohov si dej - nebuď jak blbej,
.  stejně už nic nezměníš - snad to jednou 
pochopíš. Sk in h ea ds

text: Whitek
Černý mraky nad paneláky,
blížící se tma,
ulice jsou maskovaný,
to je chvíle tvá!

R:Pro vás prudič, ničema,
.  pro mě to však znamená,
.  bejt Skinhead....

Neuznávám systém,
politický kecání,
máme svoje důvody,
proč bejt nasraný

R:Pro vás prudič, ničema,
.  pro mě to však znamená,
.  bejt Skinhead....

V y l íza n á
text : Amos
Takovej já  nebudu,
radši si dám přes hubu,
to bych teda vážně nechtěl,
lízat nějakejm hajzlům prdel.

Cestičku máš vylízanou,
všechny potíže jdou stranou,
výčitky ty žádný nemáš,
stále jenom blbě kecáš.

R:Seš hajzl, a  šmejd!
.  Tak vypadni, a  nech nás bejt!

Tvůj životní styl,
se mi vůbec nelíbí,
stále jenom od hoven,
to se u nás nechytí.

R:Seš hajzl, a  šmejd!
.  Tak vypadni, a  nech nás bejt!

Nočn í jezdec
text : Amos
Noční jezdec jede tmou, fízla žene před sebou,
jede rychle cestou svou, divnou tmu má nad hlavou.
Chlastem málem poblitej, nese svoje poselstí,
pohled chlastem podlitej, jede sám to každej ví.

R:Noční jezdec, žízeň má,
.  hodně chlastu, to si dá.

Jeho zrak je unaven, flaška s chlastem znamená,
nemůže jít z auta ven, fízlů hlídka zmatená,
utíkala do polí, jezdec se jen usmívá,
čistou cestu chtěl by mít, sil už mu moc nezbývá.

R:Noční jezdec, žízeň má,
.  hodně chlastu, to si dá.

Kolik lesklejch odznaků, padlo za tu blbost,
kolik lesklejch blatníků, pomačkáno většinou,
tak buďte trochu šlechetní, vždyť chlapec má už dost,
na tu jízdu půlnoční, dvanáct piv je přece dost.

R:Noční jezdec, žízeň má,
.  hodně chlastu, to si dá.

Neču m t e
text : Amos
Co se stále divíte,
že jinak vypadám,
já mám svůj styl,
a ten měnit neodlám.

Stále budu vybočovat,
to mě teda baví,
stále budu provokovat,
s tím vším co vám vadí.

R: Mám rád težký boty,
.  a  tetovaný hnáty,
.  když se ti to nelíbí,
.  tak odsud ihned 
táhni.

Pom oc si  sá m
text : Alenka
Jsi má noční můra,
jsi můj zlej sen,
jestli tomu nevěříš,
tak pojď se mnou ven!

Byl jsi mezi prvníma,
zkoušel sis hrát,
neumím nic jinýho,
jenom se rvát!

R: Míříš výš a výš,
.  a  jdeš dál a dál...
.  teď spadnuls si do sraček,
.  tak pomoc si sám!

Máš plnou hubu keců,
seš politickej šmejd,
tak táhni od nás pryč,
tak nech nás bejt.

R:Míříš výš a výš,
.  a  jdeš dál a dál...
.  teď spadnuls si do sraček,
.  tak pomoc si sám!

Nu l a
text : Pavlína
Na co si kdy ukázal,
to dostal si hned,
nic jinýho si nepoznal,
my ukážem ti teď.
Kde je tvoje místo,
a jak se točí svět.
hrdost, čest, přátelství,
prachama nezmůžeš.

R:Pro nás si jen nula,
.  sračka zkurvená,
.  vobyčejná lůza,
.  děvka prodejná

Tatíčkovy prachy,
zajistěj ti hned,
co bys jen tak,
asi nedoved.
Barák, auto, firma,
tahá tě z malérů,
konexe a tvoje konta,
teď cpeš se nahoru.

R:Pro nás si jen nula,
.  sračka zkurvená,
.  vobyčejná lůza,
.  děvka prodejná

Pořád seš jen nula,
sračka zkurvená,
ale něco stejně,
mít nikdy nebudeš.
Hrdost, čest, přátelství,
prachama nezmůžeš,
takže s čistým svědomím,
určitě nechcípneš.

R:Pro nás si jen nula,
.  sračka zkurvená,
.  vobyčejná lůza,
.  děvka prodejná

NxNxPx
text: Amos
Tak tu máme víkend,
sedíme zas v hospodě,
lejeme jak o závod,
však nedostanem medajle!
Hostinskej už nalejvej,
žízeň velkou mám,
až odsud dnes vypadnu,
cestou až se zamotám!

R:Nic než pivo - to je heslo mí,
.  vždyť to každej známe,
.  když ti tlama zavelý!

Hltám jedno za druhým,
chvílema už nestíhám,
doufám že to všechno klapne,
a domu se domotám!
Tak už jsem se poblil,
a  na držku dal,
takhle sem to vážně nechtěl,
to sem to zas vychytal!

R:Nic než pivo - to je heslo mí,
.  vždyť to každej známe,
.  když ti tlama zavelý!

Zas mám pěknou kocovinu,
a z huby děsnej smrad,
kdo tohle moh tušit,
za  co všechno může chlast!

R:Nic než pivo - to je heslo mí,
.  vždyť to každej známe,
.  když ti tlama zavelý!
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