
Steel Banging, Bez sił (ft. Logo Dzielnicy)
w jedne moment stać się może
coś, czego byś nie chciał
szukany przez police, bo chlusną koleżka
nie do matury teczka
a zbiór oskarżeń i kartek
młode pokolenie szanuj
naucz jak wporzo jest 
.. ni eżartem
znam te stany co upadkiem
człowiek z wyglądu sie zmienia
wiać, ze coś nie tak jest
jak być powinno
to ty kur* jesteś winną
tego czynu który zwie sie wobec bliskich krzywdą
twardy charakter
serce dobre ziome
szanowany za porządne czyny 
wszem i wobec
jeden moment
o ciężkiej chorobie
człowiek ze stali
którego zeżarł rak
brat bratu bratem
niech siostra siostrze, kiry bez siły poda rękę, szczerze poprze
j wierzę, ze ochłoniesz
i nazbierasz powera
człowiek jest tylko człowiekiem, na lepsze się zmieniaj

silna wola – ja ty ją masz
trzymasz się – to szacun!
gdy upadłeś wstawaj ziomek
dawaj, znów się ratuj
dla dobrych chłopaków
także dziewczyn eleganckich
bez siły bywa każdy, ważne żeby walczyć
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zgubiony w systemie
nie od dziś siły zbieram
mam w plecaku pochowane własne wspomnienia
ci znowu coś gadają
i nawijają makaron
dlatego moi ludzie w pizdę takich walą
a ja śmieje się zrobiony
jak ładuje baterie
załadowana broń
biorę w starciu jedna serie
to normalne ze zgubi sie w tym świecie
gdzie człowiek za pieniądze wyrwie swemu bratu serce

zawiść na potęgę
to nieciekawa sprawa
dodam ze w tych czasach to rzecz bardzo oryginalna
może zwolnić choroba, albo pierd* pucha
siły zgubione w terenie i rodzina tonie w długach
setki możliwych opcji do zatracenia
witam sie w krainie, ćpania, chlania, kebabów jedzenia
odradzam sie z popiołów bo już wychodzę z dołków



straciłem parę lat na nielojalnych ziomków
od kilku lat pompuję nadzieje w tę muzykę
mam oparcie słuchaczy i wysłuchuję ulicę
bo szacunek na streecie dodaje sporo mocy
bo po tym moje wersy wypierd* jak z procy
a ty przez liche sprawy, nie załamuj sie w treściach
i nauki o życiu nie doszukuj w szkolnych lekcjach
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