
Junior Stress, Sound System
Intro:
Tak jest, tak jest bracia i siostry
W jedności siła, a jakże
Love, Sensi, Music, miłość, sensi, muzyka
Wibracje z LSM-u
Dzisiaj w całym kraju, dzisiaj w całym świecie
Wszyscy razem, together znaczy razem
Junior Stress:
Okej, wszystkie bandy, załogi, brygady, soundsystemy
To są pozdrowienia dla wszystkich kumpli ze wspólnej sceny
Słuchajcie!
Junior Stress:
Ten ogień pali się, nie tylko tli
To Natty ? Rootsman z kości i krwi
W rootsowym kombatancie ogromna siła tkwi
Specjalnie dzisiaj, specjalnie dla Was oryginalny Natty B
Natty B:
Słowo stało się ciałem, a potem go przybyło
To soundsystem którego nigdy nie było
Wirtualna jedna scena pod dumnym sztandarem
Jedna miłość
Junior Stress:
Cenne jest to co masz, ważne to czego chcesz
Z jaką energią grasz i co o sobie wiesz
To co od siebie dasz, wraca tak to już jest
To uzmysławia mi każdy show, gest East West
Cheeba &amp; Grizzlee:
Jak łapiemy mikrofon
Szacun dla tych wszystkich którzy trzymają poziom
Respect dla Juniora, który świeci starą szkołą (yo)
Ja zakładam moro
W oczach Babilonu zawsze będziemy solą (bum)
Zaczynamy bashment, raz, dwa, trzy Grizzlee majk test
Łapy do góry, podnieś się teraz właśnie
Junior robi tune zacznij dancehall masakre
Każdy hipokrytyk dzisiaj w ogień spadnie
Ras Luta:
? Książe Luta, miłość i szacunek ja reprezentuje tutaj
dla przyjaciół mam miłość, dla wrogów buta
niech to wreszcie skuma każda pała zakuta
nasz czas jest teraz, nasze miejsce jest tutaj
Junior Stress:
Gdyby nie Oni to nie było by mnie
W wielkim mieście łatwo utracić energię
Nie ważne co bym robił i nie ważne gdzie
Zawsze pamiętam Mad Mike i Monole
Mad Mike:
A ja mam coś do powiedzenia tu
Wysyłamy energię za pomocą mikrofonu
Nie ma na nas bata, nie ma, nie ma, nie ma
Gdy na jednym tracku nawija tylko kilkunastu za stu
Ola Monola:
A ja pamiętam, że Junior nigdy nie zawiódł mnie
Pamiętam jak wsparcie mi dało LSM
Mijają lata, dorastamy, ale nic nie zmienia się
Prawdziwi ludzie, moi przyjaciele
Junior Stress:
Kto (?) czas, głos wszystkich nas
To słowa mądrości co płyną do mas
To taka nauka co nigdy nie idzie w las
Ej Posłuchajcie mój człowiek Bas
Bas Tajpan:
Budi Baj, budi baj, budi baj baj baj baj
Siła spokoju dla Ciebie dziś Bas Tajpan



Selassie mistyk i głębia
Fandango pozdro ze śląska i zagłębia
Junior Stress:
Ta muzyka, nie jest już taka sama
Odkąd poznała moc słowa Bob Onea
Cała Polska ruszyła w tan
Przed Wami Champion Sound Bob One 
Bob One:
Jedna miłość, jeden plan
Jedna droga co prowadzi do wolności bram
Jedno słowo respect co go Tobie dam
Razem zadajemy wszystkim tanim bitom chłam (yo)
Junior Stress:
Wielki szacun dla tego Bad Mana mam
To taki typ co nigdy nie bał się zmian
Przyjaźń od wielu lat towarzyszy nam
Ej przed Wami Mista Frenchman
Frenchman:
Wielkie Bless, Wielkie Bless, 
Wielkie Big Up Junior Stress
Niech tu każdy zrozumie, że ten tune to nie test
Mista Frenchman ? nie ma ukrytych test
LSM ? all the best
Junior Stress:
Ej to ona, bomba od Grubsona
Z Rybnika, z Gliwickiej
Widziałem to wiem
G R U B S O N, G R U B S O N
Grubson:
Cyk cyk brr bum bęk poszedł rymów pęk
Zaczarowanej silessi do LB przez LSM wymiana scen
Dwa zero zero dziewięć nadeszła w końcu skarbu pora
Posłuchaj jak powala Ciebie solowy album Juniora
Junior Stress:
I kto rozsiał najlepszy vibe nad Warszawą
I starym mistrzom przywrócił prawo
Polskie ragga żyje za jego sprawą
Sam jest historią mistrz Pablopavo
Pablopavo:
Robię to po to, żeby głupotom nie dawać żadnych szans
Jedna muzyka, która nas trzyma, zabiera Cię w trans
Robię to foto(?) świata obrotą i daje na bit
Obok Junior Stress raggamuffin szczyt
Junior Stress:
Mariola królowa dancehalla
Numer jeden głos śpiewania, numer jeden szkoła
To chodząca miłość jej sensi muzyka
To moja inspiracja co nazywa się Marika
Marika:
A ja, ja potem jestem tu
Śpiewać miłość z melodii i słów
Cię roztańczyć, kołysać do snu
Junior Stress:
Posłuchaj tego typa, o nic nie pytaj
To Mista Pita, moc jego muzyki jest niesamowita
A siła ukryta jest w jego bitach
A każda płyta w moim sercu odbita jest
Mista Pita:
Niech każda dziewczynka i każdy chłopiec
Poprosi o reggae, ja też reggae poproszę
Bo bez reggae życia mego chyba nie zniosę
O nie, o nie
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