
Projektanci Stylu, Napi
Mam tą odwagę jak Płomień,
Teksty owiane hardkorem,
Mam w kurwe wrogów na bloku,
Od progu ziom to pojąłem.
Nie spuszczam wzroku na moment,
Może się skończyć pogromem,
Napięcie wzrasta na maksa wchodząc w reakcje z honorem.
Ten bit wybija to tętno, w żyłach ciśnienie jest spore,
Gram tu o najwyższe stawki, więc to co moje to biorę.
Wszędzie gdzie idę za rogiem, wciąż czają sie fazy chore,
Napięcie rośnie gdy psy wychodzą nocnym patrolem.
Chcieliby zwęszyć aferę, ale mam czyste sautpore,
W kiermanach mam tylko hajs,by usiąść z browkiem wieczorem.
Wkurwia mnie ludzie kurestwo i jade z tym farmazonem,
Chcesz coś nawijać to mów,a nie drzesz morde przy stole !
Braterstwo Krwi-Projektanci, dla was tu w samą porę,
Pora by przejąć kontrolę, szczeciński styl, w kielon polej !
Tętno przypomina bity na baletach techno,
Szaleństwo krąży od typa do typa jak tandetna piękność,
Od typa do typa,od typa do typa, zaraz będzie Twoja kolej,więc się nie przepychaj
Ten skurwiel co Ci siedzi okrakiem na bani,
Zaraz ją zepnie ostrogami, ostro gramy,
Bo ostro grają z nami, my ostro odpowiadamy,
Ty na ostrzu noża stawiasz sprawy, my ostrzegamy.
Ludzie są zdesperowani, gotowi z pięściami na czołgi biec 
I umrzeć pod gąsiennicami, wiesz
Ty miałeś ciężki dzień ? Ja miałem ciężki rok !
Niektórzy modlą się o lekką śmierć, o szybki zgon.
Inni sobie to fundują na własny koszt, kupują drewno na własny stos, za własny sos,
To co kumuluje sie, wzbiera, w końcu pęknie,
Wtedy najlepiej bądź jak najdalej ode mnie.
Napięcie rośnie, gdy na bit wjeżdża ten skład,
Frajerom na szyji zaciska się pętla.
Boże przestań, zaczynają szeptać,
Jest za późno, stoją już u bram piekła.
Normalna kolej rzeczy, żaden horror, 
Choć boleję jak widzę, gdy inni twarde biorą.
Sam faze mam chorą, rwe dyfry z malboro,
I nie żałuję ziomom jak mam tego sporo.
U nas liczy się honor, braterstwo, lojalność,
Gdy stanę za nim, wiem że on stanie za mną,
Znamy swą wartość w tym chorym kraju,
Dla rządu przestał już liczyć się naród.
Zostało nas paru, wiemy gdzie leży prawda,
Więc piszemy, potem idziemy to nagrać.
Nawet jak nas będą chcieli zamknąć,
To zostanie na płycie, PROJEKTANCI! sprawdź to.
piona!
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