
Steel Banging, Napad (ft. KaeN, Juras)
Szukasz winny wszędzie 
Tylko nie szukasz jej w sobie
Bo wiesz, ze ta prawda w oczy kole
Drzemie w tobie siła wielka
Drzemie w tobie bestia
Jesteś wojownikiem
.. zrobić możesz
Nie chciej dużo więcej
nie ma niemożliwych rzeczy
Kiedy wiara w siebie prowadzi do celu ciebie
prowadzi do celu ciebie
siła nie do zatrzymania
Sobie nie poradzi przyjacielu, 
Rozwój powodu że mam mamy poczucie własnej WARTOŚCI
Życie szybko mija
Warto dziś inwestować w siebie
Masz te możliwości
Zdrowie dopisuje Tobie nie załamuj rąk
Płynie w żyłach przecież polska krew
polska krew to mocna krew
Chcieliby cię zniszczyć, postaw się
Nasze Godło – Biały Orzeł
Lecę po zwycięstwo, husarz
Pokaż ile ty masz tej wiary w sobie
Pokaż swoje męstwo tutaj
..
Dynamit
Wszystkie łapy w górę, bang bang
Ciebie przyjacielu gorąco witamy
Na Ziemi czyli w naszym piekle, 
Wściekle rzuca… Bezczel Ewenementem
Lepiej rób miejsce
Jestem psychopatom, Dexter pojebany we mnie
To kolejny sekret, Dreszcze
Lunatyk, namierzony cel, kula w pysk
Hulamy, w drogę lepiej nie wchodź
To jest napad, Billy Kidd

To napad
Giwery w łapach
Wjeżdżamy tu
To napad
Ręce do góry
Kasa na stół
To napad
Maski na japach
Magazynki full
To napad
Ręce do góry
Forsa na stół

Po drugiej Wojnie Światowej
W trudnej sytuacji międzynarodowej
Jak kur* nas sprzedali
A łapy położył Stalin
Czas wolności się oddalił
W Polsce przemoc grabieży przeklętych
Nie wszyscy się poddali
Etos żołnierzy wyklętych
Skazanych na banicję, schowanych po lasach
Ściganych przez milicję i NKWD
bez marzeń i złudzeń i o lepszych czasach
Licząc amunicję
Dla zdrajców kula w łeb



O nich nasi rodzice nigdy nie mieli uczyć się w szkołach
Ale po lasach krążyły duchy
W żołnierskich pieśniach każdy z nich wołał
Jesteśmy potomkami wojowników i przysięgam
Nie po to się urodziliśmy żeby przed kimś lękać
Ta prawda kiedyś zwycięży, znacznie ma tu działanie świadome
Zataczamy kręgi jak kamienie rzucone w wodę
Nadchodzi młode pokolenie
Świadome ze ma korzenie
Tak świadome , ze Polska jest domem
Gotowe spełnić swe przeznaczenie
Mieć w sobie emocje jak dynami
Brać z życie pełnymi garściami
Grać va banque, to napad na bank
Zrzucamy napalm, scena się pali

To napad
Giwery w łapach
Wjeżdżamy tu
To napad
Ręce do góry
Kasa na stół
To napad
Maski na japach
Magazynki full
To napad
Ręce do góry
Forsa na stół
/2x

Steel Banging - Napad (ft. KaeN, Juras) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/steel-banging-napad-ft-kaen-juras-tekst-piosenki,t,651720.html

