
Karramba, Vatos Lotos Clan
Tu się wszystko zaczęło 
Lat temu kilkanaście 
Kraków terytorium zero dwanaście 
Kumple, osiedle, piłka i muzyka , 
Szkoła, wagary stary to klasyka przecież wiesz, 
Wiesz jak to jest 
Pierwszy wypity alkohol i pierwszy sex . 
Brak kasy, kradzieże uliczne klimaty, 
Komisariaty stary ucieczki z chaty , 
Nauczyciele nastawieni do ciebie jak do wroga, 
Wroga numer jeden , 
Policja za wygląd zawija cię na dołek 
Stary masz tego dosyć 
Idziesz w drugą stronę 
Ludzie patrzą na ciebie jak na chore zjawisko. 
Stary nie rozumiem pojebane jest wszystko 
I tylko osiedle i twoi przyjaciele pozwalają ci 
odczuć, że nie jesteś zerem. 
Ref: "Jeee" Vatos locos clan... 
2.Kumple stary są wpisani w życiorys są 
Najlepszym lekarstwem 
Kiedy jesteś chory 
To z nimi przeżywasz zamotane akcje, 
Podniebne loty i życiowe grawitacje, 
Ostre libacje, wypady na kobiety, 
Browary na czas. 
Kto pierwszy do mety? 
Osiedlowe akcje i lewe interesy 
Stary zajebiste chwile i pierdolone stresy 
"Filut marineru" moja stara drużyna 
Nasze akcje do dzisiaj miło wspominam. 
Przestawiliśmy Kraków do góry nogami 
Skręty, alkohol, kolacje ze świecami 
Cracowia Kraków zadymy 
Zawsze razem Vatos Locos Clan 
Dostarczył wrażeń niejednemu 
Waha "bryza", 
Szacunek dzienkówa za whisky 
Mój ulubiony trunek 
Ref:... 
3.Kumple ulica tylko to jest normalne. 
Wchodzisz w ten klimat pasuje idealnie 
Dla takich jak ja wie to każdy kto zna mnie. 
1996 to był ważny rok, 
To wtedy powiedziałem Los Vatos Locos 
I myślę tak dalej. 
Trzymajmy się razem stary 
To podstawa łączy nas 
Muza, ulica i totalna zabawa . 
Moi przyjaciele Kraków -Katowice - Wrocław - 
Radom - Olsztyn - 3miasto- Skierniewice - 
Warszawa - Praga - Północ Vatos Locos 
Rodzina najostrzejsze akcje, 
Zajebista klima to moja drużyna, 
Mój świat i mój styl, 
To moja "zajawka", 
Moje życie, mój film ze mną na scenie 
Mój brat "for real" Ref:...
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