
101 Decybeli, Tylko muzyka (gość. Numer Raz, Proceente, Łysonżi) 
Do przodu powoli,
Weź przestań pierd*
Na szybko można tylko wszystko spierd*
Masz sposób na kwit
Czy kwit na patent
Jak wolisz ? twoja kariera zawiewa żartem
Są różne drogi i różne progi
Albo masz nogi, albo idziesz na skróty
Jesteś już bogiem, albo może wrogiem
 Ten cały system jest tak zmyślnie zatruty
Te wszystkie przygłupy z przyklejonym uśmiechem 
Musisz być smutny śliski i zawsze  być w dechę
Robić co każą, machają kasą
Musisz być mach ? prawdziwe sceniczne zwierzę
Myślisz o singlu, tak całkiem szczerze
Z ilością linków na twoim Twiterze
Trzeba mieć tupet i twardą dupę
Ale i tak jest super przecież

Unoszę głowę jak morwa
Bop jes forma i t treść z podwórka
Reszta chu* tam ? nie śpiewam w chórkach
Wiesz o Tede, bo na razie się zna lepiej twój teść
Moje przesłanie to:Żyć z pasją!
Mam wyjebane na ?Mam talent? i ?X Facotr?
Nie jest łatwo, nie ma drogi na skróty
Dopóki nie rozjebią nas wrony i kruki
TO jest ciężki sektor- wiesz o co chodzi?
Nie ma przeproś, wielokrotnie dołożysz
Teraz masz Internet, z różnymi portalami
Tutaj nie wejdziesz tylnymi drzwiami
Nie graj jak laik, nie graj jak gamoń
Każdy z nas ma drogę taką samą
Nie graj pod Bravo, ani pod Popcorn
Kiedyś za hajs __
Za stronę papieru plącze się język 
Nagraj 100 numerów ostatni może być niezły
Prawda jest tylko jedna, wiec nie graj dla pieniędzy
Musisz wjeżdżaj jak rzeźbiarz jak chcesz rzeźbić, 
Jedno robią tu młyn ? to nie jest wart
Drudzy lecą na ryj, kurw* lecą na kark
Zawsze srałem na hajs, i oby tak dalej
Zawsze wierzyłem, ziomy, zawsze wiedziałem

Nie potrzebowała tego Mama Selita
Bo i bez tego ich nuta jest zajebista
...
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