
Da Weasel, DJ
Da-lhe no volume, como de costume
Fica quente como lume quando o D.J. assume
O controlo do bolo cozinhado pelo pessoal
Quando a mistura  brutal, a combinacao  fatal
Apanhados de surpresa, putos tao  toa 
Tudo a tripar, tao em trance tipo Goa,  na boa
Temos a receita, toda a gente se empreita
E quando a musica deleita... a festa ja ta feita
Todo o people a brindar, pitas a dancar
Sente a vibracao no ar e deixa s&amp;oacute; o som entrar
Toda a noite a partir at de madrugada
Barman, por favor  aquela preta bem gelada

Pe aquele som tao sebem 
Gira o prato e n&amp;oacute;s tambm
O feeling ta la, deixa fluir
O meu D.J. a mandar vir

Hei, yo D.J.  Pe o som no ar
O people quer curtir, aqui o people quer dancar
B.C. entao pediu e eu volto entao a confirmar
O people esta a curtir, o people ta memo a tripar
Maos no ar, nonstop, da-lhe no som hip-hop
Scratch atras de scratch, tu aqui tas no top
Seja inverno ou seja verao, aqui ou no Japao 
O importante  o movimento do vinil nas tuas maos
Nao pares com o som, se nao ha mais entao repete
Se nao ha vinil ha cd, se nao ha cd, ha cassete
Tu pes-nos nas nuvens, tu fazes-nos flutuar
Olhar para ti e pensar... no que rimar

Last night the D.J. saved my life
Ali Shaheed com Q-tip e Phife
A minha pura ta sozinha a curti-la
Stressamos feio, bebi demais e fui reguila
Mary J entra em cena e Method Man nao perdoa, 
Youre all that I need, Ill be there for u tas na boa
Faco o playback no meio da pista apinhada
Ta a dar o nosso som e nao interessa mais nada
 vontade tipo ha, mete a mao no ha-ha
Sente s&amp;oacute; a minha ha, adoro a tua ha
Toda a noite a vibrar at  alvorada
Barman por favor  quero uma agua bem gelada
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