
przygotowani na wystêp przed bardziej 
liczn¹ publicznoœci¹. Zagrali tak samo po-
rywaj¹co jak poprzednie zespo³y. W sk³ad 
Agonii wchodz¹: Micha³ Szadkowski – 
gitara prowadz¹ca, Rados³aw Suty – gitara 
rytmiczna, Jakub Tabisz – vocal, Krzysztof 
Butaj³o – gitara basowa, Maciej Radka – 
perkusja. Teksty oscyluj¹ w tematyce smut-
ku i przemocy. W ich muzyce s³ychaæ wp³y-
wy runge, progresywnego metalu oraz 
hardcore. Nie wzbraniaj¹ siê tak¿e przed 
grindcore. Tak samo jak Silent Rave i Ra-
dical Front, Agonii uda³o siê poderwaæ 
masê ludzi do zabawy pod scen¹. Pomimo 
to, ¿e zespó³ nie ma du¿ego doœwiadczenia 
w tego typu koncertach, radz¹ sobie na 
nich doskonale. Dobry pocz¹tek zapowia-
da bardzo dobr¹ karierê.

Koncert wszystkich trzech zespo³ów by³ 
mo¿na powiedzieæ udanym przedsiêwziê-
ciem Domu Kultury. 5 z³otych za wejœcie to 
naprawdê bardzo ma³o w porównaniu z 
poziomem na jakim graj¹ te trzy wspania³e 
zespo³y. Warto by³o chocia¿ przyjœæ i po-
s³uchaæ, nawet jeœli ktoœ nie jest entuzjast¹ 
charakterystycznej zabawy pod scen¹. 
Ostatni, koncert w sierpeckim Domu Kultu-
ry mo¿na uznaæ za bardzo udany. Nie 
mo¿emy narzekaæ na poziom sierpeckich 
zespo³ów. Mamy bardzo dobrych muzyków 
i powinniœmy byæ z tego dumni. Pozostaje 
tylko czekaæ, kiedy zespo³y bêd¹ mog³y 
cieszyæ siê w³asnymi wydanymi p³ytami. Ja 
osobiœcie z pewnoœci¹ je kupiê i nie bêdê 
tego ¿a³owa³. Nie mogê siê tak¿e docze-
kaæ, kiedy bêdzie nastêpny koncert w na-
szym sierpeckim Domu Kultury lub w oko-
licach Sierpca. Nie zostaje nic innego jak 
¿yczyæ Silent Rave, Radical Front i Agonii 
powodzenia i nastêpnych sukcesów.

tekst i fot. Jakub Leszczyñski

Obok fragmenty piosenek zespo³u „Agonia”

- autor £ukasz Tabisz

M³ody sierpecki zespó³ rockowy „Agonia”
w czasie wystêpu w Starym M³ynie w Borkowie

„PO¯EGNANIE”
Dziêkujê Ci bracie.. Za wspomnienia piêknych chwil
Dziêkujê za radoœæ, któr¹ mi da³eœ.. 
Za ka¿d¹ minutê spêdzon¹ przy Tobie.
Dziêkujê bracie za ca³y ten czas…
Teraz powiedz..
Powiedz dlaczego.
Odszed³eœ!

Powiedz gdzie mam szukaæ
By odnaleŸæ spokój
Powiedz gdzie mam iœæ.. 
By zabiæ strach i niepokój
Powiedz mi gdzie jesteœ, powiedz dok¹d iœæ
Jak mam Ciê odnaleŸæ.
Bracie.. Powiedz...

„Projektor snów”

Gdy wrócisz tu po latach, powiem Ci co siê zmieni³o
Poka¿ê nowe miejsca, poczujemy siê jak w filmie
Zapytasz co siê sta³o, z miejscami które by³y nasze
Cicho odpowiem szeptem, ¿e wros³y na nich inne wspomnienia

Gdy wrócimy do swoich marzeñ
Po latach tak wielu d³ugich
Zajrzymy w dawne miejsca, œcieraj¹c œlady innych
Zapytam wtedy przelotnie, czy pokaza³aœ je jemu?
Odpowiesz bardzo powoli..
Nie...

„Tchawica”

Widzia³em cz³owieka, le¿a³ na ulicy

Doko³a skaka³y dzieci!

Kopi¹c go w g³owê a¿ przesta³ oddychaæ

Zabra³y mu godnoœæ i imiê

Tak ³atwo zabiæ! Odebraæ ¿ycie!

Po³amaæ wszystkie koœci!

Gwa³t na dziecku!

Œmiech mordercy!

P³acz œwiata, ludzi!

Nie damy spokoju twoim snom

Nie damy spokoju twoim snom

Nie damy spokoju twoim snom

Ludzie przeszli nie widz¹c

Jak ktoœ szcza³ na ich groby!

Zabra³ im godnoœæ i naplu³ im w twarze

S³ysza³em jego œmiech...
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