
Steel Banging, Gra pozorów (ft. Ten Typ Mes, Brahu)
Ktoś ma z muzyki H-O-B-B-Y
Lecz nieustannie poucza mnie o grze
Obstawia, ze to musi być przykre
Myśleć że płyniesz okupować brzeg

Każdy Polak ma w sobie tego znawcę
Który jasne najlepsza wystawiłby 11-tkę
W jego głowie podium, medale, nawet orkiestra jest
Aktywność kończył na SKS

Dziś nie mam potrzeby wbijać na zakład do kogoś
Powiedzieć mu, jak on może pracować tak chu*
Lecz artyście można wbijać palce w bok
Nagraj taką płytę, takiej nie – skończą max w rok
Studzę emocje
Dbam o listeners nie łudź się że je odmrozisz
Wyłącz Channel Disney 
Suko, nie szczekaj mi o moim fachu
Białystok, Trójmiasto, WWA, Mes brachu 

Wciąż dużo mówisz nie robiąc nic
Gra pozorów chcesz wskoczyć na szczy
Receptę na siebie od dawna już masz
 W twym życiu tylko obłuda i fałsz

Ci co gówno osiągnęli
Komentują najwięcej
Ci zajebani w akcji
Mówią, gdzie życia sens jest
Kłamcy Mówią RADY 
Jeśli spytasz ich o nią
Sami mają problem – naprzeciwko luster stoją
Ślepcy prowadzą za rękę prosto do szczęścia bram
Głusi uczą słuchać serca, jakbyś nie umiał sam
Co to kur* ma być, mówią ci jak masz żyć
Sam dla Siebie recepty na to nie ma żaden z nich
Ci co szukają najwięcej zwykle prezentują najmniej
Ci kur* fajni chcą by było jeszcze fajniej
Klepią po ramionach, mówią co chcesz usłyszeć
Sprzedali by za grosz, mordo, mogę przyrzec
Toksyczny klimat odcinam, słucham swojego głosu
Od gry pozorów odbijam do grona bliskich osób
Chu* kładę na ten festyn i szajs
Jestem sobą cały czas

Wciąż dużo mówisz nie robiąc nic
Gra pozorów chcesz wskoczyć na szczy
Receptę na siebie od dawna już masz
 W twym życiu tylko obłuda i fałsz
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