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Jag rappade fÃ¶r fÃ¶-fÃ¶-fÃ¶-fÃ¶rsta gÃ¥ngen I Rissne
centrum
LÃ¥ngt innan rap mest kom Ã¥ handla om sex och 50
cents mun
Med vÃ¥ran wu-tangiga, osvÃ¤ngiga skolengelska
Var man nog mest en tÃ¶nt med en drÃ¶m om en mick

Och dom gula Timberlandboots-kÃ¤ngorna (yo-yo)
Jag hookade upp med en snubbe som ocksÃ¥ rappa
ibland
SÃ¥ vi battla varann men det krÃ¤vdes ett namn fÃ¶r
att bilda en grupp (grupp)
Med dom keffaste hÃ¶gtalarna, lÃ¶stagbara bara jag
och Danne vi var
TrÃ¶tta pÃ¥ att allt som skulle fÃ¶restÃ¤lla ballt
fÃ¶rsÃ¶kte va Amerikanskt

Ref:
Mamma jag har, varit fÃ¶r, snÃ¤ll och obstinat
Ingen backup, inget crew
Men vi Ã¤r hÃ¤r (uh-uh) Ã¤r hÃ¤r (uh-uh)

NÃ¥gra Ã¥r innan dess, ja dÃ¥ landade ett plan, ur en
storm utav snÃ¶ kom en afrikan
Fick en chock nÃ¤r han sÃ¥g att det var svart mitt pÃ¥
dan
Och det slÃ¥r mig idag att den dÃ¤r grabben var jag
Blev retad fÃ¶r bajs, skrev sedan ner rhymes, blev
redo fÃ¶r fight
FÃ¶r mitt liv det var skit och jag ha-hatade allt
FÃ¶r min hy den var vit men jag kÃ¤nde mig svart
Som Miklo I Blood in/blood out
NÃ¥got intrÃ¤ffade som fÃ¶rÃ¤ndrade allt
Jag trÃ¤ffade Khilen, han flÃ¶t ju som Nilen, det
kÃ¤ndes som vi kÃ¤nt varann hela livet
Vi trÃ¶ttnade pÃ¥ (skrytet) som dÃ¥ utgjorde (stilen), vi
brÃ¤nde det (skiten), sen vÃ¤nde vÃ¤l (vinden)
NÃ¤r vi lÃ¤mnade skolan med snodd mikrofon, och
samma Ã¥r tog vi vÃ¥rt hiphop award! 
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Nu har det blivit noll tre och vi har en otrolig tÃ¶rst,
bland stor stÃ¶rre stÃ¶rst
Blev vi toys utan boys eller crew, men vi gÃ¶r det ju
pÃ¥ skoj (eller hur)
Nu fÃ¥r vi kontrakt och Ã¥ret Ã¤r strax slut, det gÃ¥r
snabbt nu
Vi Ã¤r clownen med ess I Ã¤rmen, men kÃ¤nner oss
fanemej bÃ¤st I vÃ¤rlden, sÃ¥ fuck you! 
Jag flippar nÃ¤r jag hittar undanstoppade trumstockar I
den garderob
DÃ¤r vi spela in plattan, fattigt, fÃ¶r vÃ¥rt lilla, lilla
skivbolag inte hade rÃ¥d
Nu hissar vissa hiphop-flaggan pÃ¥ halvstÃ¥ng, sÃ¥ vi
kallar till allsÃ¥ng
Vissa dissar, men dessa pissar vi pÃ¥, utan att svara,
bara genom framgÃ¥ng
I spegeln ser jag bra stÃ¶ddig ut, med det dÃ¤r
ansiktsuttrycket
En kille med alldeles fÃ¶r mycket raklÃ¶dder, men
som pallar fÃ¶r trycket va alla Ã¤n tycker
Hip-hop handlar om att slÃ¥, underifrÃ¥n och vilka
fÃ¶rutom dubbel-O K har gjort det?
Vi Ã¤r kungar I Ã¥r! (yeah)
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Tio Ã¥r ifrÃ¥n 2006 Ã¤r I vÃ¥ran tid lika med 2026
Och fÃ¶rhoppningsvis hÃ¥ller vi hungern vid liv
I vÃ¥ra tickeri-tÃ¥rÃ¶gda blÃ¥Ã¶gda smÃ¥ liv
FÃ¶r det som kommer att ske har redan varit fÃ¶r oss
SÃ¥ vi vill tacka er som att ni hatade oss.

BÃ¶rjade pÃ¥ en open-mic och slutar vÃ¤l dÃ¤r ocksÃ¥
Vi ska fan ha kommit dit innan slutet vÃ¤l har nÃ¥tt oss
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