
SNUZ (eS.eN.U.Zet), Styl nad Style
Dobra , zoba !  aha..
Co si&amp;#281; stanie? senuzet na pierwszym planie
moja w tym g&amp;#322;owa moje to zadanie niech tak si&amp;#281; stanie aha !
Tu  ........... przyjemne dranie
to w&amp;#322;asnie maj&amp;#261; w planie
moim zdaniem znow tej ekipie si&amp;#281; dostanie
a na razie kiedy z&amp;#322;ota nie ma wszyscy w ekstazie 
SNUZ  to nie &amp;#347;ciema to dobry temat ze wszystkich temat&amp;oacute;w najlepszy 
eSeNUZet zawsze i wszedzie pierwszy jestes lepszy czy tylko Ci si&amp;#281; zdaje
chwy&amp;#263; za mikrofon i zr&amp;oacute;b to z jajem przedtem sprawdz co postrzezenie daje. 
Dawac b&amp;#281;dzie poki trwac b&amp;#281;dzie muzyka, styl plus talent plus technika Glowy przenika 
tworz&amp;#261;c zamieszanie zaraz znikam  niczym parka os&amp;oacute;b po zadaniu kilku cios&amp;oacute;w
styl nad style ekipa taki wlasnie mam na &amp;#380;ycie spos&amp;oacute;b.
Najlepiej tancz&amp;#261; i najlepiej rapuj&amp;#261; wszedzie ich pelno wszedzie dobrze si&amp;#281; czuj&amp;#261;
kr&amp;oacute;lom kr&amp;oacute;luj&amp;#261; ca&amp;#322;&amp;#261; prawde przekazuj&amp;#261; i mowi&amp;#261; to co czuj&amp;#261; bo najlepsi w tym s&amp;#261;
Nasz styl jest naprawde (co?)
Zajebisty!
Lepszy ni&amp;#380; pierwsze miejsca z przeboj&amp;oacute;w listy
Wy&amp;#380;szym swym lotem ni&amp;#380; najwy&amp;#380;sze g&amp;oacute;ry
fundamentem mego stylu mego miasta mury
Nasz styl jest naprawce (co? )
Wyjebany ! najlepszym przyk&amp;#322;adem muza kt&amp;oacute;r&amp;#261; teraz gramy
i grac b&amp;#281;dziemy jeszcze i jeszcze i dalej teraz sprawdz to a ja sci&amp;#261;gam bak ,
i dalej ............ na scenie nie tyle to gratka tylko konkretne uderzenie stylu
bo o nim w&amp;#322;asnie teraz  tutaj powiem  popatrz w&amp;#322;asnie to jest styl co stylem nad style si&amp;#281; zowie
Sk&amp;#261;d oni s&amp;#261; ? co oni mysl&amp;#261; ? SNUZ(SNUZ!)  tworzy ekipe zajebist&amp;#261;, blisk&amp;#261; doskona&amp;#322;o&amp;#347;ci skurwysyny niech teraz wszystkim zrzedn&amp;#261; miny (x2)
Jak si&amp;#281; rodzi&amp;#322; m&amp;oacute;j styl jak powstawa&amp;#322;y s&amp;#322;owa d&amp;#322;uga to historia i nie o tym tu mowa ale o tym co jest teraz ty nie reflektujesz bo si&amp;#281; g&amp;oacute;wnem zajmujesz dobrej jazdy nie czujesz . pytasz mnie z kim chcia&amp;#322;bym darowac kogo najch&amp;#281;tniej s&amp;#322;ucham kr&amp;oacute;tko Ci powiem z tymi kt&amp;oacute;rym naprawde ufam oprocz nich jeszcze d&amp;#322;ugo nikt si&amp;#281; nie liczy seba i SNOZ  liryczni najemnicy. Nasz styl b&amp;#322;yszczy na niebie jak poranna zorza eSeNUZet nasi ludzie duma Pomorza. Odkrywamy now&amp;#261; karte w naszej historii  bez zb&amp;#281;dnych teori dla euforii naszych ludzi wyznawcy Hulany zachwycaj&amp;#261; rymami by nie by&amp;#263; zdystansowanym nie dorastasz im do pi&amp;#281;t . wiec cos ci poradze cos Ci szepne do ucha jak SNUZ nawija to nie brz&amp;#281;czy mucha. I ka&amp;#380;dy na relaksie jest ja widze to po ruchach wiec SZA  i s&amp;#322;uchaj !
O stylu moich ludzi to historia tam gdzie patrzysz i widzisz napis gloria (x4)
Gloria !
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