
Shu1 va händish2 där i orten3 brsuh4 

samma gamla tugg5 min vän

fortfarande gatusnack vi axar6 hela vägen hem 

tagga7 ner för stunden chilla galet8 och ba babblish9 

måste haffa para10 så vi kriga för en laxing11

Shuno12 leker kaxig spela mangas13 där i porten14

men så fort någon börjar jiddra15 ska han tagga16 lika fort 

bre17 hustlare18 de blåser19 dig keff20 stil helt helt knas21

jag becknar22 plattorna23 direkt från min rygga24

Mina rader de är nice25 som som en ka ka ka kattig brud26 

jag har tracks27 i mitt stash28 så vi spårar ur

en värsting över beatsen29 hookar30 fluss31 och gör det tvär 

fett32 han är slhcäk bre33 men jag blir tvär sne34

När folk börjar gagga35 håll käften och ligg och 

slagga36 be be beaten den är så tung dom bryter sina nackar

låt mig klappa takten mitt i natten skippa snacket37

in i slummen38 ingen dummer39 fixa40 nummer håll käften

Händerna i taket om du diggar (diggar) diggar (diggar) 

samma gamla saker som de dissar (dissar) dissar 

(dissar) om du inte hajar (hajar) om du inte snajar (snajar)

kan du inte (kan du inte) kan du inte förstå det (2x)

Jag måste prata vad jag menar, mena vad jag 

pratar hörs på hela gatan

ibland vill jag bara hata tillbaka

nej, vi är vad du säger, men aldrig lata 

kärt barn har ju många namn, ja

min ex brukar kalla mig en barnslig apa 

jag kan inte hålla käften, jag pakkå-pratar i 15 år 

har jag gjort mina grannar galna

du och jag är samma, fördomar samlar damm va! 

hörlurar pumpar Petter, Pato Pooh, AsaMasa

Mi casa, su casa skrattar åt arga grannar

håller mig hungrig, som ramadan bamlar gammal slang 

jag har det bra, önskar dig samma sak

två språk på en skylt i samma stad 

inte propaganda eller ankdamms 

anda vi ses snart, va! Ha det bra!

Händerna i taket om du diggar... (ref.)

Om du hatar på Lil Red, så säg det bara 

enda saken som jag är rädd för är Lady Gaga 

jag, jag har tagit en del…,

så kallade snedsteg, jag medger det 

jag börja med en degig PC

leta upp rätt snare med MPC:n

99, 2000 sålda EP:n

nu kör vi svensk mp3, ladda ner det!

Hur kan jag säga det så dumt, förstå! ://

Händerna i taket om du diggar... (ref.)

.FISVENSKA nuL. Mellberg, J. Piisinen

hej
händer
förorten
bra kompis
sak
skyndar
Ta det lugnt. (Ordet 
har 100 olika innebörd. 
Läggs oftast 
in bara för att betona 
följande
mening starkare.)
ta det jättelugnt med 
kompisar
struntprat
tjäna pengar
tusen kronor

killen
häftig
trappuppgång
bråka
dra
”yo”
lurendrejare
lurar
dålig
problem
säljer
skivorna
ryggsäck
bra
snygg tjej

låtar
lager
bakgrundsmusik, t.ex.
ett rapbeat
fixar
pengar
superbra
bra/häftig/cool
arg
prata skit
sova
lämna pratet
sämre bostadsområde
osmart
skaffa
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