Annan Tid

Intro (Nico)

Ref (Diego)

Jesse P
Studio Papa
Tillsammans igen huh
Det var längesen x2
Stolt över dig brorsan (du är grym)
Allright

Vi är barn från en annan tid och tiden bara flyger förbi
För alla minnen dom har stannat kvar
Låt oss aldrig glömma hur det va X2

Ref (Diego)
Vi är barn från en annan tid och tiden bara flyger förbi
För alla minnen dom har stannat kvar
Låt oss aldrig glömma hur det var X2

Vers (Jesse P)
Ey - Jag minns det som igår kanske tiderna var bättre då
Vi spelade boll hängde ut på vår egen gård
Mamma ropade maten är klar, man ville stanna kvar
Vem vill sitta inne när det var en solig dag
Det här var innan PC, Facebook eller MAC
Inget dataspel som fick oss att bli fast
Ingen WOW -karaktär som tog över våra liv
Inget FIFA eller NHL, vi lirade på riktigt
30 minusgrader, solsken eller regn
Ni hitta oss i centrum, vi hängde där i gäng
Föräldrarna var stränga då tv-spelsförbud
Jag minns den däran dagen jag fick min första lur
Blinkande antenn och jag kände mig så hård
Ingen iPhone eller touch, det här var tegelstenens år
Men jag var lika glad, satt och kolla tv
Ingen DVD, LCD, HD eller 3D
Musiken den var annorlunda, kanske mera kvalitet
Tänk dig 150 spänn för en CD
Ingen Spotify ay det var CD Freestyle
Och DJ snurrade tolvan och vi visste det var nice

Vers (Nico)
1993, gick i 9E, vaktade pressbyrån Vallentuna C
Se tillbaka på mitt liv som film i 3D
Jag och JPS sjöng allt jag hade gjort
Nu är det Jesse P jag är pappa till 3
Det är knappt jag hänger med
Försöker få mina kids att lyssna på något bra
Barnen idag: Vem är Pac och Biggie Smalls?
Spela Erykah Badu, dom vill ha Rihanna
Skönt att mina små inte gillar Gaga
Tillräckligt med drama så jag ser tillbaka
Började skriva texter så själen fick prata
Nico Studio Papa, aldrig sluta Rappa
Se på det som var för att försöka fånga morgondagen
I mitten av allt mediebrus behöver hämta luft
När jag stänger av hör jag bara min tinnitus
Schhhhhh det var bättre förr
Tycker jag som är gammal i gamet ah
Vi snackar om musik för jag älskar mitt liv jag har idag
Ungdomen lever med problemet för vi, för vi

Ref (Diego)
Vi är barn från en annan tid och tiden bara flyger förbi
För alla minnen dom har stannat kvar
Låt oss aldrig glömma hur det var X2

