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To jest S jak semtex, kt&amp;oacute;ry wybucha
To jest E jak elita, kt&amp;oacute;ra tego pos&amp;#322;ucha
To jest M jak mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; do hip-hopu tutaj
To jest T jak towar, kt&amp;oacute;rego jest w kutas
To jest E jak ekstremalna rap grupa
To jest X to rzuci ci&amp;#281; jak by&amp;#322;a ex-dupa
Dla swoich sukinsyn&amp;oacute;w robi&amp;#281; rap, s&amp;#322;uchaj
To jest moja moda, trzymam w r&amp;#281;ku puchar
Moja moda to m&amp;#322;odzie&amp;#380; z manekin&amp;oacute;w garnitur
Wylenia&amp;#322;ych projektant&amp;oacute;w style plastiku
Mocno ca&amp;#322;uj mnie w dup&amp;#281; panie Jacyk&amp;oacute;w
Moja moda to s&amp;#322;owa, kt&amp;oacute;re wrzuc&amp;#281; do bit&amp;oacute;w
Sprawd&amp;#378; nowe trendy i odwied&amp;#378; kosmit&amp;oacute;w
Dam ci to czego chcesz kokonu ze szczyt&amp;oacute;w
Imiona i nazwiska to s&amp;#261; nasze marki
Nie nosimy air-max'&amp;oacute;w, bo to s&amp;#261; chujowe trampki
Kto wyznacza styl nasza moda to uliczny slogan
Nowe kawa&amp;#322;ki to tutaj modny towar
Ostry turecki kebab, nie roz&amp;#322;upany homar
Rap global i ka&amp;#380;dy swojego losu kowal
Sytuacje mam klarown&amp;#261; dosy&amp;#263;
I na t&amp;#281; okoliczno&amp;#347;&amp;#263; id&amp;#281; si&amp;#281; modnie opi&amp;
Co zrobisz? mo&amp;#380;esz dosypa&amp;#263; lodu tutaj
Bo czekam tu na niego trzymaj&amp;#261;c w r&amp;#281;ku bucha
To jest S jak semtex, kt&amp;oacute;ry wybucha
To jest E jak elita, kt&amp;oacute;ra tego pos&amp;#322;ucha
To jest M jak mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; do hip-hopu tutaj
To jest T jak towar, kt&amp;oacute;rego jest w kutas
To jest E jak ekstremalna rap grupa
To jest X to rzuci ci&amp;#281; jak by&amp;#322;a ex-dupa
Dla swoich sukinsyn&amp;oacute;w robi&amp;#281; rap, s&amp;#322;uchaj
To jest moja moda, trzymam w r&amp;#281;ku puchar
Tak ameryka&amp;#324;ski serial mam pod oknem
Ema, ema znowu kole&amp;#380;ka dosta&amp;#322; kos&amp;#281;, ej
Ema, ema sztuki zamiataj&amp;#261; kok&amp;#281;
Sztuki zrobi&amp;#261; ci na medal dup&amp;#261; shake'a przed nosem
Czy dzi&amp;#347; jest modne, &amp;#380;e Jola rucha konika
K&amp;#322;ad&amp;#281; na to tr&amp;#261;b&amp;#281;, ziombel to nie m&amp;oacute;j klim
To nie m&amp;oacute;j problem jakie dzi&amp;#347; ma w&amp;#322;osy Micha&amp;#322;
Kogo za jaja trzyma&amp;#322; i co na to Mandaryna
Kalwi i Remi ch&amp;#322;am ich doceni
Sk&amp;#322;ad prosto z Eski, eksperci od chujowej piosenki
Zata&amp;#324;cz&amp;#261; na lodzie dzi&amp;#347; w modzie jest pokaza&amp;#263; si&amp
Bo jest sexi, flexi i ma modn&amp;#261; odzie&amp;#380;
A co do reszty to ju&amp;#380; nie chce zem&amp;#347;ci&amp;#263;
Walt Disney bije si&amp;#281; o fotel prezydencki
Kurwa mam dosy&amp;#263; ju&amp;#380; tej kolejnej kadencji
I mody jak&amp;#261; zrobi&amp;#261; w Polsce public relations
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To jest S jak semtex, kt&amp;oacute;ry wybucha
To jest E jak elita, kt&amp;oacute;ra tego pos&amp;#322;ucha
To jest M jak mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; do hip-hopu tutaj
To jest T jak towar, kt&amp;oacute;rego jest w kutas
To jest E jak ekstremalna rap grupa
To jest X to rzuci ci&amp;#281; jak by&amp;#322;a ex-dupa
Dla swoich sukinsyn&amp;oacute;w robi&amp;#281; rap, s&amp;#322;uchaj
To jest moja moda, trzymam w r&amp;#281;ku puchar
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