
Ekipa Stoprocent, Stoprocent tour
Peja, Kaczor, Gural, PiH, Borixon, Kajman, Sobota, Miodu
[Miodu]
Je&amp;#380;eli mia&amp;#322;by to by&amp;#263; dla nas nawet ostatni dzie&amp;#324;
My nie sprzedamy si&amp;#281; nikomu, nie odejdziemy w cie&amp;#324;
Je&amp;#380;eli czujesz, &amp;#380;e m&amp;oacute;wimy teraz na wersach
StoProcent serca i duszy na koncertach, sprawd&amp;#378; to
[Peja]
Na st&amp;oacute;w&amp;#281; StoProcent to jest hardcore jak Litwa
Ja po&amp;#380;ycz&amp;#281; ci ten szmal lecz ty na tym nie skorzystasz
Witam, na st&amp;oacute;w&amp;#281;, mam w czubie po&amp;#322;&amp;oacute;w&amp;#281;
Do dna, na szybko, to old-schoolowy wyskok
Wyjd&amp;#378; st&amp;#261;d jak si&amp;#281; wahasz, oto nowa flacha
Sukom urywa si&amp;#281; wahacz, oto rap w przerwie na macha
Dla niedowiark&amp;oacute;w blacha, m&amp;oacute;j rap StoPro dosadnie
Na g&amp;#322;ow&amp;#281; bat ci spadnie nie chciej wyl&amp;#261;dowa&amp;#263; na dnie
Nie &amp;#322;adnie, &amp;#380;e wnikasz w ten rap, to ta muzyka
To ekipa z grupy podwy&amp;#380;szonego ryzyka
Spr&amp;oacute;buj przyfika&amp;#263; w przedbiegach masz ju&amp;#380; w plecy
Ka&amp;#380;dy z nas to rap na st&amp;oacute;w&amp;#281; a nie g&amp;oacute;wno dla hecy
Ju&amp;#380; na sam koniec pozdrowienia dla s&amp;#322;uchaczy
Jeba&amp;#263; partaczy, ka&amp;#380;dy wie kto jest nim raczej
[Kaczor]
Wi&amp;#281;c sprawd&amp;#378; to szczylu, masz tu sto procent stylu
Zn&amp;oacute;w hardcore gadka z niebezpiecznych rewir&amp;oacute;w
Zn&amp;oacute;w b&amp;#281;dzie jatka jak walka w klatkach od PDG zbir&amp;oacute;w
Ten rap dla wielu to gratka synu
Cho&amp;#263; &amp;#380;ycie pe&amp;#322;ne wir&amp;oacute;w chcia&amp;#322;o by nas pchn&amp;#261;&amp;#263; pod powierzchni&amp;#281;
Ja jad&amp;#281; na procent&amp;oacute;w sto, olewam reszt&amp;#281;
By z &amp;#380;yciowych zakr&amp;#281;t&amp;oacute;w wyj&amp;#347;&amp;#263; bezpiecznie w tym mie&amp;#347;cie
Z pi&amp;#261;tego elementu gadam niekoniecznie grzecznie
Kr&amp;oacute;lowie mikrofonu bezsprzecznie s&amp;#261; tu dzi&amp;#347; (tak synu)
Ja i kilku ludzi co maj&amp;#261; to w sercach
Prawda tkwi w tych wersach cho&amp;#263; wyboisty cz&amp;#281;sto ten szlak
Nie dla debili jak MENSA, to Kaczor ten sam gracz
Co robi ten sam rap to dzi&amp;#347; co na StoProcent krew w &amp;#380;y&amp;#322;ach mrozi
Wiesz o co chodzi? wiec nie b&amp;#261;d&amp;#378; pizda
To ten z numerem pierwszym czeka cz&amp;#322;owiek z blizn&amp;#261;
Sprawd&amp;#378; to, PDG, yo
[Miodu]
Je&amp;#380;eli mia&amp;#322;by to by&amp;#263; dla nas nawet ostatni dzie&amp;#324;
My nie sprzedamy si&amp;#281; nikomu, nie odejdziemy w cie&amp;#324;
Je&amp;#380;eli czujesz, &amp;#380;e m&amp;oacute;wimy teraz [?]
StoProcent serca i duszy na koncertach, sprawd&amp;#378; to
[Gural]
Z ma&amp;#322;ej chmury du&amp;#380;y deszcz, Gural chmury kurzy te&amp;#380;
Bia&amp;#322;y murzyn, wiesz, mam na sobie du&amp;#380;y dres, wiesz
I u&amp;#380;ytek robi&amp;#281; z jego du&amp;#380;ych kieszeni
Pi&amp;#281;&amp;#263; gram zieleni na niebie s&amp;#322;o&amp;#324;ce wchodzi w zenit
Gural alias Tonny Denim reprezentant soli ziemi
Powoli manewrujemy
A jak co&amp;#347; robimy to robimy to na st&amp;oacute;w&amp;#281;
To ten od bletek, lufek, st&amp;oacute;w, po&amp;#322;&amp;oacute;wek
M&amp;oacute;wi&amp;#261; - Gural pewnie niez&amp;#322;y widok masz?
Ja pal&amp;#281; hasz, patrz&amp;#281; w twarz codziennie rano w lustrze
Co wypijesz to wypocisz, co ci&amp;#281; nie zabije to ci&amp;#281; wzmocni
PDG, to PDG, yo
[PiH]
Wbij z butami im si&amp;#281; na ryj, ta&amp;#324;cz jak Fred Astaire
Kiedy &amp;#347;wiat wykrzywia twarz s&amp;#322;yszysz - pierdol si&amp;#281;
Z nienawi&amp;#347;ci&amp;#261; krzycz&amp;#261;, chc&amp;#261; to przerwa&amp;#263;
To jakbym trzyma&amp;#322; fiuta w z&amp;#281;bach Eriki Steinbach
Szukasz na mnie paragrafu? mog&amp;#281; ci pom&amp;oacute;c
Swoimi ustami postaw SNS do pionu
Nie jeste&amp;#347; StoPro gdy podchodzisz z rana do lustra



Patrzysz sobie w oczy, wiesz, &amp;#380;e &amp;#380;ona ci si&amp;#281; puszcza
Ja &amp;#380;yj&amp;#281; StoPro w mistrz&amp;oacute;w lidze gdy hajsy licz&amp;#281;
Narzeczona ca&amp;#322;uje mnie w policzek
Nie jeste&amp;#347; StoPro, go&amp;#347;ciu przykry zniknij
U&amp;#380;ywasz string&amp;oacute;w mamy zamiast dentystycznej nitki
Nie jeste&amp;#347; StoPro, potrafisz tylko to ty
Motyw - pod prysznicem la&amp;#263; sobie na stopy
Ja &amp;#380;yj&amp;#281; StoPro, przez stereo og&amp;#322;aszam zgony
To ja koroner, czujesz ebonit?
[Miodu]
Je&amp;#380;eli mia&amp;#322;by to by&amp;#263; dla nas nawet ostatni dzie&amp;#324;
My nie sprzedamy si&amp;#281; nikomu, nie odejdziemy w cie&amp;#324;
Je&amp;#380;eli czujesz, &amp;#380;e m&amp;oacute;wimy teraz [?]
StoProcent serca i duszy na koncertach, sprawd&amp;#378; to
[Borixon]
Ta muzyka jest jak sport, mojego rapu nowy song
Ziomek zobacz kto jest kto, chc&amp;#281; zabija&amp;#263; inne flow
Porozumienia brak, miasto jak wrak, brak tu perspektyw
Opluwam tandet&amp;#281;, jebanych niszcz&amp;#281; jak insekty
Osiedla i projekty, projekty, projekt&amp;oacute;w milion
Wje&amp;#380;d&amp;#380;am w to wszystko pe&amp;#322;n&amp;#261; kurw&amp;#261; Amfibi&amp;#261;
Widzisz Radlin to m&amp;oacute;j syndrom
Gdzie si&amp;#281; rodzisz nie wybierasz sam
Wa&amp;#380;ne jak si&amp;#281; prowadzisz, jaki masz plan
Zawistne kurwy chcia&amp;#322;yby nas zniszczy&amp;#263;
Widzisz taki szacunek? szacun kasuje ci&amp;#281; z listy
Mam przyjaci&amp;oacute;&amp;#322;, gdzie mam kurwa przyjaci&amp;oacute;&amp;#322;?
To jest kurwa paranoja, czyja to jest wina? moja czy twoja?
Id&amp;#281; drog&amp;#261; zawrotka, na niej odcinka od ch&amp;#322;amu
Mam produkcj&amp;#281; na koncie, we&amp;#378; si&amp;#281; zastan&amp;oacute;w
Moja klika i mafia jest tylko moja, ja tu bior&amp;#281; kas&amp;#281;
Zostawiam reszt&amp;#281;, &amp;#322;ykajcie, to jest wasze
[Kajman]
To jest StoPro raport, ja podpinam si&amp;#281;, dzieciak mocno nawijam
Kto wie jak bosko si&amp;#281; czuje kielecki pirat
Jad&amp;#281; szosk&amp;#261;, podbijam ostro, nawijk&amp;#281; prost&amp;#261;
no proste, &amp;#380;e polsk&amp;#261; i chuj k&amp;#322;ad&amp;#281;, &amp;#380;e co&amp;#347; chc&amp;#261;
Pierdoli Kajman tu [?] StoProcent banda crew
Ma niez&amp;#322;y ubaw, dopada ci&amp;#281; jazda jak Kuba Rozpruwacz
Tu pisk opon na pasach, to si&amp;#281; tu samo nasuwa
Ziomu&amp;#347; to prosta logika
Ja &amp;#347;migam na tych patentach
Przyczaj jak czai publika
Wypas rarytas to StoProcent mamy tu
Cisza zanika, ziom, kiedy robimy szum
Mamy fors&amp;#281; i gramy, bo mamy do tego dost&amp;#281;p
Chod&amp;#378; z nami jak fani co z dupy przyszli na koncert
Ja dam z siebie sto procent oni te&amp;#380; zrobi&amp;#261; dobrze
Jak Jamal, PiH, Peja, PDG, Borys i ja ko&amp;#324;cz&amp;#281;
[Miodu]
Je&amp;#380;eli mia&amp;#322;by to by&amp;#263; dla nas nawet ostatni dzie&amp;#324;
My nie sprzedamy si&amp;#281; nikomu, nie odejdziemy w cie&amp;#324;
Je&amp;#380;eli czujesz, &amp;#380;e m&amp;oacute;wimy teraz [?]
StoProcent serca i duszy na koncertach, sprawd&amp;#378; to
[Sobota]
Sto lat, sto lat, sto lat niech tak trwam ma&amp;#322;olat
W zdrowiu, szcz&amp;#281;&amp;#347;ciu, pomy&amp;#347;lno&amp;#347;ci
Przetrwania wola, to m&amp;oacute;j stan &amp;#347;wiadomo&amp;#347;ci
Sto procent gotowo&amp;#347;ci, ulica we krwi
Skurwysynu nigdy z tego nie kpij
Rap Szekspir, sprawdzaj ten styl, flow i teksty
Hardcore w duszy, w bani Meksyk
Masz kompleksy? schowaj je na potem
Zdechn&amp;#281; na sto procent, b&amp;#281;d&amp;#281; &amp;#380;y&amp;#322; na sto procent
Ciemne moce towarzysz&amp;#261; temu cz&amp;#281;sto



Jak wszyscy b&amp;#322;&amp;#261;dz&amp;#281;, wcale nie jest mi z tym ci&amp;#281;&amp;#380;ko
Z reszt&amp;#261; dobrze wiesz to
B&amp;#322;&amp;#261;dz&amp;#281; jak wszyscy, ale nie jak wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263;
Nie okradam bliskich, nie sprzedaj&amp;#281; nikogo
Sam wiem jak to jest mie&amp;#263; za plecami ogon
Sto procent wrogo&amp;#347;&amp;#263; mam dla takich praktyk
Ej, a jak ty ?
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