
Peja, Sto procent
Miodu: Peja, Kaczor, Gural, Pih, Borixon, Kajman, Sobota, Miodu !!!! Miodu: jezeli mialby to byc dla nas nawet ostatni dzien ooo to nie sprzedamy sie nikomu, nie odejdziemy w cien ooo jezeli czujesz ze mowimy teraz na ten sam toooon Stoprocent serca i duszy na koncertach sprawdz toooo Peja: na stówe, sto procent to jest hardcore jak liczba ja pozycze Ci ten szmal lecz Ty na tym nie skorzystasz! Witam! na stówe mam w czubie polówe godna na szybko, to oldschool'owy wyskok idz stad jak sie wachasz o to nowa flacha sukom urywa sie wachacz o to rap przerwie na haha dla niedowiarkow blacha moj rap sto proc dostanie na glowe bat Ci spadnie nie chciej wyladowac na dnie nie ładnie,ze klikasz w ten rap, to ta muzyka to ekipa z grupy podwyzszonego ryzyka sprobuj przyfikac przebiegac, masz juz w plecy kazdy z nas to rap na stowe a nie gowno dla kety juz na sam koniec pozdrowienia dla sluchaczy jebac partaczy, kazdy wie kto jest mi braty Kaczor: sami braterzy Peja: a jak a jak kaczor: wez sprawdz to synu masz noz sto procent stylu, sluchaj dziadka z niebezpiecznych rewirow znow bedzie jatka jak walka w klatkach od ? zbirów ten rap dla wielu to gratka w stylu choć zycie pelne wirow chcialoby nas wpchnac pod powierzchnie ja jade na procentow sto olewam reszte zyciowych zakretow licz bezpiecznie w tym miescie bez piatego elementu gadam niekoniecznie grzecznie parodie mikrofonu bezsprzecznie chce odchudzic ja i kilku ludzi co maja to w sercach prawda tkwi w tych wersach choc wyboisty czas podkresla ? to kaczor ten sam gracz co robi ten sam rap robi co na sto procent krew w zylach mrozi wiesz o co chodzi, wiec nie badz pizda bo ten z numerem pierwszym czeka czlowiek z blizna sprawdz to ! PDG !!!!! Miodu: jezeli mialby to byc dla nas nawet ostatni dzien ooo to nie sprzedamy sie nikomu, nie odejdziemy w cien ooo jezeli czujesz ze mowimy teraz na ten sam toooon Stoprocent serca i duszy na koncertach sprawdz toooo Gural: z malej chmury duzy deszcz góra chmury duzy kesz bialy murzyn, wiesz mam na sobie duzy dres wiem, i uzytek robie z jego duzych kieszeni 5 gram zieleni na na niebie slonce wchodzi w zenit gural alija w strone denim reprezentant soli ziemi do woli manewrujemy a jak cos robimy to robimy to na stowe to ten od bletek, lufek skun polowek, mowia mu gural pewnie niezly widok masz, ja pale hasz,patrze w twarz co dziennie rano w lustrze co wypijesz to wypocisz, co Cie nie zabije to Cie wzmocni PDG, to PDG !!! PIH: wbij z butam sie im na ryj tancz jak fred astre kiedy swiat wykrzywia twarz slyszysz : "pierdol sie!" z nienawiscia krzycza chca to przerwac to jakbym trzymal huja w zebach ? stejmbach szukasz na mnie paragrafu? moge Ci pomoc swoimi ustami postaw SNS do pionu nie jestes stopro gdy podchodzisz z rana do lustra patrzysz sobie w oczy, wiesz ze zona Ci sie puszcza! nie zyjesz stopro w mistrzow lidze gdy hajsy licze, narzeczona caluje mnie w policzek nie jestes stopro, gosciu przykry zniknij uzywasz stringow mamy zamiast dentystycznej nitki nie jestes stopro! potrafisz tylko dobry motyw pod prysznicem wlac sobie na stopy nie jestes stopro! ze stereo oglaszam zgony to ja Koroner, zyjesz ubogi ! Miodu: jezeli mialby to byc dla nas nawet ostatni dzien ooo to nie sprzedamy sie nikomu, nie odejdziemy w cien ooo jezeli czujesz ze mowimy teraz na ten sam toooon Stoprocent serca i duszy na koncertach sprawdz toooo Borixon: ta muzyka jest jak sport mojego rapu nowy song ziomek zobacz kto jest kto chce zabujac inne flow porozumienia brak miasto jak wrak braku perspektyw opluwam tandete jebow niszcze jak insekty osiedla i projekty projekty projektow gnija puszczam to wszystko pelna kupa malfigla widzisz raduj to moj syndrom gdzie sie nie wybierasz sam wazne jak sie prowadzisz, jaki masz plan zawistne kurwy chcialby nas zniszczyc widziec taki szacunek, szcun kasuje Cie z listy mam przyjaciol, gdzie mam kurwa przyjaciol to jest kurwa paranoja, czyja to jest wina? moja czy Twoja ? ide droga zawrotka, na niej odcinka od chlamu mam produkcje na koncie, wez sie zastanow moja klika i mafia jest tylko moja ja tu biore kase zostawiam reszte , lykajcie to jest wasze kajman: to nie spokuj na potem podpijam sie jak dzis noca nawijam to wijam bosko sie czuje kiedy skituje tak jade slisko, podbijam ostra nawijke prosta, bo prosze ze polska i huj klade ze cos chce a Ona ze Kajman tu ze prosta palma tu ? ma niezly ubaw dopada Ci jazde jak kuba rozpruwacz przez pisk opon na pasach to sie samo nasuwa ahaha ziomus to prosta logika, smigam na tych patentach przyjrzaj aj jak czai publika, pa wypad bandyta stad sto procent mamy tu cisza zanika ziom kiedy robimy szum mamy forse i gramy bo mamy do tego dostep choc sami jak fani co przyszli na koncert ja dla siebie sto procent, oni tez zrobia dobrze jamal i peja, pdg, borys i elkolce Miodu: jezeli mialby to byc dla nas nawet ostatni dzien ooo to nie sprzedamy sie nikomu, nie odejdziemy w cien ooo jezeli czujesz ze mowimy teraz na ten sam toooon Stoprocent serca i duszy na koncertach sprawdz toooo Sobota: sto lat! sto lat! sto lat! niech tak trwam malolat, w zdrowiu szczesciu pomyslnosci przetrwania wola to moj stan swiadomosci sto procent gotowosci ulica we krwi skurwiel nigdy z tego nie kpi ! rap szekspir sprawdzaj ten styl flow i teksty hardkor w bani w duszy meksyk masz kompleksy? schowaj je na potem zdechne na sto procent bede zyl na sto procent ciemne moce towarzysza temu czesto jak wszyscy bladze, wcale nie jest mi z tym ciezko zreszta, dobrze wiesz to, widze jak wszyscy ale nie jak wiekszosc nie okradam bliskich, nie sprzedaj nikogo sam wiem jak to jest miec za plecami ogon sto procent w drodze szmat dla takich jak ty ej a jak ty ? Miodu : hahahahahahhaahhahahhaha buhahahah
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