
Maleo Reggae Rockers, Reggaemova
Przemierzamy cały kraj, jaka jest tego przyczyna 
Słodka muzyka reggae to dopiero się zaczyna 
Obudź się i żyj to do ciebie słowa 
wstał już nowy dzień można zaczynać od nowa 
Jeden Bóg jeden cel jedna reggae rodzina 
Każdy za każdym stoi jak kostki domina 
to dla Ciebie słowa 
Reggaemova! 
Nielegalne myśli niebezpieczne słowa 
To nie mowa trawa to jest Reggaemova 
Oryginalna niebanalna 
Skuteczniejsza niż koktajl mołotowa 
Muza stylova- lova nieszablonova- nova 
W świecie komercji pozostaje bezkompromisowa 
Eksperymentalna nieprzewidywalna 
Reggaemova! 
Daje nadzieje gdy wokoło wyścig szczurów 
Niesie ocalenie przypartym do muru 
To nie żarty ja gram w otwarte karty 
To na poważnie ja to widzę tak wyraźnie 
Na fakty swego życia patrz uważnie 
Są od Boga więc przyjmuj je odważnie 
Uważaj Bracie uważaj Siostro 
Tu gra idzie o wszystko dlatego gra się ostro! 
Reggae w Kluczborku reggae we Wrocławiu 
Dziś dubujemy Łódź jutro gramy w Warszawie 
Reggae tu reggae tam dudni jak tam tam 
Ty Bracie dajesz to co masz ja daje to co mam 
Ta muzyka która gram wazy nie więcej niż miligram 
Lecz jest niezłomna jak Warszawa man 
Złu mówi zawsze no pasaran! 
A ja rzeczywistość badam badam 
Nie mówie tak dopóki prawdy nie poznam 
Bo nie chce skończyć marnie jak Saddam 
Nie chce zrobić błędu tak jak Adam 
W ten gnój nie wchodzę pardon madame 
To pułapka man wiec ja stąd spadam 
Ja wole grac to co zawsze gram 
Reggaemova! 
Nadaje Ziemia: śmierci już nie ma! 
Za pieniądze pogoni mentalny bałagan 
Czasem masz to ty i czasem ja to mam 
Dopada nas to tak znienacka 
Że nie wiemy z której strony 
Kolejny atak i gdzie spadnie topór kata 
Ale nasze pole siłowe to reggae 
ale nasze pole siłowe to ragga 
A ty pamiętaj nigdy nie podstawiaj głowy swej 
Tam gdzie strącić ją może w jednej sekundzie zlej 
Bo portfel pusty nie oznacza serca pustego 
Poczuj to bo nie będę tłumaczył dlaczego 
Nie kupisz za dolary i złoto to co nazywam One Love 
Podobno takie rozumowanie bywa naganne że 
Ciągle istnieją sprawy nienazywalne te 
Kiedy muzyka potrafi wzbudzić w tobie to 
Co zdawało się minutę temu nie istniało 
A znika flota znikają metki a nawet skóry barwa 
Bo to durnota gestów i marna farba 
W skarbach lubują się leszcze bo 
My mamy dźwięki my mamy słowa na plecach dreszcze 
Digi digi bam digi digi dem 
ta rewolucja czeka na ciebie tuż za rogiem 
Digi digi dem digi digi bam 
Pablo Pavo Regenerator Maleo man 



Digi digi bam digi digi dem 
ta rewolucja czeka na ciebie tuż za rogiem 
Wow me say Babylon is fallinn down 
Ta muzyka która gram waży nie więcej niż miligram 
Lecz jest niezłomna jak Warszawa man 
Złu mówi zawsze no pasaran!
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