
Pezet / Noon, Mam ten styl
Każdy z nas tu ubiera się jak angielski chuliganpieski wzrok wbija się w nas, tak jak w mordę tulipanMoje ziomy, niektórych z nich mogłeś widzieć na klipachTaki styl ubioru powinni nam wpisać w metrykachKatany Henri Lloyd'a, dżinsy Boss'aPolówki Polo Sport'a, kurtki Schott'aDresy Lacoste'y, buty Le Coq SportifSkóry szwedki, mówią, że jesteśmy tandetniAir Max'y kupujemy częściej niż u mnie tam Pacs'yI chodzimy na imprezy gdzie Technix'y i Westtax'yW takich ciuchach na te ławkiW dłoniach zimny browar, to nasza pierdolona modaNa bank niedługo będzie chciał ją wylansowaćJakiś projektant, założę się o dobry towarZ tym z Ursynowa - wąskie dżinsy, polo w paskiInni robią sobie trwałą, a nas wolą laskiGdy wchodzimy do klubu na pewno nas rozpoznaszMamy ten styl na twarzach, nie tylko na spodniachWidać po mordach - Ursynów 100%Chcemy podrywać dupy i wydawać flotęGdy wchodzę do klubu twoja niunia patrzy na mnieMógłbym to zrobić z nią dziś w twojej wannieMój styl dla niej jest lepszy 100%Bo daje jej to, czego chcę nie dając stokrotekSobotni wieczór, nasza banda w ciemnych jesionkachsweterki Gant'a, chociaż czasem zero na kontachJedni wolą dziś mieć katar, inni idą na jointaNie zdziw się, jak zobaczysz logo Jop'a na spodniach, wieszDobrze wyglądać tutaj znaczy coś innegobo nie przestrzegamy reguł jak modele na wybieguPamiętam czasy, gdy nie chcieli wpuszczać mnie do klubówteraz mam VIP'owskie karty i szacunek tłumówKiedyś nosiłem Fubu, dziś wolę inny stylChcesz zdissować, spróbuj, i tak jestem lepszy w tymBo hip-hop to mam w duszy, a na sobie dobre ciuchyTaki mamy tutaj styl od czapek po butyKumasz? nie pytaj czy nas stać na najlepszy wiktziomy mają nielegale albo rap i najlepszy bitwięc policja wciąż próbuje ścigać ichale psy są górą tylko w reklamach PedigreeGdy wchodzimy do klubu na pewno nas rozpoznaszMamy ten styl na twarzach, nie tylko na spodniachWidać po mordach - Ursynów 100%Chcemy podrywać dupy i wydawać flotęGdy wchodzę do klubu twoja niunia patrzy na mnieMógłbym to zrobić z nią dziś w twojej wannieMój styl dla niej jest lepszy 100%Bo daje jej to, czego chcę nie dając stokrotekGdy noszę baggy, możesz być pewien, że uszyte w PolsceCiuchy od ziomów to Moro, Fokus i StoprocentStrzelam rymami, słowami cierpkimi jak ocetnoszę styl, flow, jak chłopak z podwórka a nie docent, yoNie głosują na mnie w audioteleUrsynów pod blokiem to ja i moi przyjacieleW TV publicznej wciąż robią z rapu aferęchoć mamy lepszy styl niż ich szef z każdym prezenteremrazem wzięci, podwórkowi prezydenciGdy wchodzimy do klubu pęka słupek rtęciNa nogach Reebok Classic, pierdolić MartensyMówią, że nie mamy klasy i nie mamy stałej pensjipierwsze fałsz, drugie w większości prawdaTommy Hilfiger, Boss, yo, od Barbery Prad'aStyl z osiedla gdzie uważasz na to co gadaszale nie chcą go w mediach, bo robi bałagan[x2]Gdy wchodzimy do klubu na pewno nas rozpoznaszMamy ten styl na twarzach, nie tylko na spodniachWidać po mordach - Ursynów 100%Chcemy podrywać dupy i wydawać flotęGdy wchodzę do klubu twoja niunia patrzy na mnieMógłbym to zrobić z nią dziś w twojej wannieMój styl dla niej jest lepszy 100%Bo daje jej to, czego chcę nie dając stokrotek
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