Διαθηκη
Στίχοι:Στίχοιμα
Μουσική:Στίχοιμα

Εκτελέσεις:
ίχοιμα
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Αυτό που ακούς είναι το τέλος ενός παιδικού ονείρου
το κουράγιο μου τελείωσε εξ ολοκλήρου
δεν ήταν έτσι παλιά, λυπάμαι δε μου κάνει πια
έχουν αλλάξει όλα τόσο 10 χρόνια μετά
δεν ήταν έτσι παλιά, θυμάμαι το `97,
η φάση και τα γκρουπ τότε κρατούσαν καλά
υπήρχαν mc's μ’ αρχίδια, (όχι ένα μάτσο αρχίδια)
βγαίνανε cd's μ’ αρχίδια, όχι cd's σκουπίδια
είχαμε κάτι και θα πεθαίναμε μ’ αυτό
δε πηγαίναμε απ’ τον ένα χοντρό στον άλλο χοντρό
ξέρεις τι εννοώ, είχαμε κάτι ιερό
τώρα όσα κι αν σου δώσουν, δε θα είναι αρκετό
δε ξαφνιάζομαι όταν λένε για μας κάποιοι mc's,
αναμενόμενο, είναι θέμα στρατηγικής
μετά τους TXC, μετά τους FF.C, μετά τους ΣΤΙΧΟΙΜΑ θα κράξετε και
κάθε mc
έτσι μεταμορφώνετε τον κόσμο μας σε πιόνια
την ίδια προπαγάνδα έκανε κι ο χοντρός πριν χρόνια
να ξέρεις κάτι, δε σου `πα ψέματα ποτέ
κι όλα αυτά γιατί δεν ήμουν σκλάβος σας ποτέ
Κυλάει στις φλέβες μου όσο το ζω κι όσο το ζούσα
πιστεύω ότι έδωσα ότι μπορούσα
είμαι ένας μέτριος mc με μια αξιόπρεπη πένα
και πιστεύω πως δε ντράπηκες ποτέ για μένα
έφτασε λοιπόν η ώρα να το γορτάσεις
είμαι εκείνος που δεν είχες αρκετά για ν’ αγοράσεις
ποιος ξέρει;μπορεί επιτέλους να σταματήσεις
με ψεύτικους λογαριασμούς στο Ν.Ε.Τ. να μας βρίζεις
να λες πόσο πλούσιος είμαι και που υπηρέτησα
το σεβασμό τον κέρδισα μάγκα, δεν τον απαίτησα
τον δίνω λοιπόν σε κάθε mc, dg, b boy,
σε κάθε graffita παλιό αλλά και σε κάθε toy
σε Flowjob, Corona Virus αξίζουνε πολλά
κρατήστε το γερά κι εκεί που αξίζει ψηλά
στα παιδιά του Κοττάκη αλλά και στο μικρό του Τάκη
σε κάθε solo mc και συνοικιακό γκρουπάκι
Διαθήκη, είμαι hiphopper από πιτσιρίκι

τα πρόβατα του παρελθόντος μαν γίνανε λύκοι
Διαθήκη αφήνω σε σας το σταριλίκι
ΓΑΜΑΩ όποιον βλέπει τη φάση μας σαν τσιφλίκι
(επιμελώδημα)
Είν’ η διαθήκη, έχω αλλεργία στο νταβατζιλίκι
γαμιέται όποιος πιστεύει ότι η φάση του ανήκει
να ξέρεις κάτι, δε το δα σαν λεφτά ποτέ
κι όλα αυτά γιατί δεν ήμουν σκλάβος σας ποτέ...
Καταχώριση στο stixoi.info: narrow, 20-04-2007
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=23305
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