
Projektanci, Mamy to we krwi
Chcesz poprzecinać mi tętnice i zostawić na ulicy
Żebym na śmierć sie wykrwawił
Nawet jak uda ci sie mnie zabić
Moja krew wsiąknie w glebę tak jak te słowa wsiąkają w ścieżki z tabasco
Proste hasło: Sprawdź Podziemie!
Zaniedbałeś swoją wiedze o tym co jest pięć słuchaj więc
Serce pompuje krew w rytmie narzuconym przez ten bit 
Nie ma tu miejsca na jakiś pierdolony blink
Lepiej zacznij sprawdzać swoje ciśnienie krwi
Nasze przeznaczenie jest zapisane w genach 
Nasza krew osiąga temperature wrzenia 
Słowa niech będą świadectwem naszego wkurwienia 
Nie mamy nic więcej niż te zwrotki, nic wiecej 
Ale przynajmniej wypluliśmy z ust kneble
Takie czasy że wielu myli szmatę i gębe
My stoimy prosto póki krew pompuje serce
Braterstwo krwi tego nie odczuje każdy
To w tych osobach tkwi bo nasz zapal nie zastygł 
W tych żyłach płynie styl, płyną te wersy
Płynie nadzieja którą chcą zdławić innowiercy
Wsłuchaj się w bębny w ten rytm bije moje serce
Gdy przyjdzie sądny dzień to wszystk bedzie mi potrzebne
Mam to we krwi charyzmę bo jest jej energia
Wiara w siebie i boga wyznacza mi nową ścieżkę 
Za sukcesem nie biegne to jest wyścig donikąd
Nie szukam rozgłosu wiem jaką mam droge przebytą
Słowa nie znaczą nic jak nie równaja się czynom
Jeszcze nie wiesz kim jestem
Odpowiedź przyjdzie z płytą!
Projektanci Stylu - Mamy to we krwi
Trzy oryginały nie szukaj naszych replik
Odetchnij, poczuj chillout
Dobrze wiesz jak smakuje jaz w wolnych chwilach
Słyszysz szczyla - Klema Projektant
Mam styl choć pokarze Ci go na bletkach
Szczecin to moja mekka
Tu decze, tu mam studio które dla mnie jest jak meczet
Kolejny numer, bit, kolejny wokal
Styl Projektantów dla wielu to knockout
A ja zwykły chłopak, zwykły gówniarz 
Mam to we krwi, ty nie, tym się wyróżniam
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