
Mango Collective, MC
1.	
My poruszamy tłumy, bas ? ciało, słowa ? umysł/
Styl odświeżający jak miętowe gumy/
Ty znasz go i zna go całe miasto/
On siedzi w głowach i nie pozwala zasnąć/

Ta moc, ten flow i luz kiedy to piszę/
Nie słyszałeś? Musisz usłyszeć/
To nie gryzie choć z tygodnia na tydzień/
Uzależnia jak co piątek alkoholu picie/

Jak życie kocham robić to/
Kocham trzymać w ręku mikrofon/
Jak oni instrumenty, nuty ? pomyśl/
Jak na dłoni widać - mają na to pomysł/

Jak komiks ? ta historia ma wiele treści/
I wiele wątków tak jak w powieści/
Jesteś z nami, to stań za nami murem/
Podnieś w górę ręce bo po to jest ten numer/

Ref:
To jest Mango ? Mango Collective/
Wyginaj się, skacz i nogą przydepnij/
Smutki i wszelkie problemy/
Pozytywny przekaz prosto ze sceny/

2.
Rusz się, człowieku nie zamulaj/
Tylko hulaj, bujaj, bądź kręty jak Dunaj/
I drgać jak struna możesz nawet tu/
Jest tysiące sposobów by wykonywać ruch/

Coś Ci powiem ? ruch to zdrowie/
Ruch tak jak luz powinieneś mieć w głowie/
Znajdź to w sobie nim znajdziesz się w grobie/
Dobrym sposobem ruszaj się całą dobę/
Olej odpoczynek, na to przyjdzie czas/
Teraz hałas zrób i nie bądź smutas/
A ten grymas na twarzy zastąp uśmiechem/
Uwierz, że wszystko ma swoją dobrą cechę/

Bo życie ma dobre i złe strony/
Ty pomyśl, z którą z nich chcesz być kojarzony/
I jeśli chcesz być po jasnej stronie mocy/
To ruszaj się póki nie będziesz miał dosyć/

Ref:
To jest Mango ? Mango Collective/
Wyginaj się, skacz i nogą przydepnij/
Smutki i wszelkie problemy/
Pozytywny przekaz prosto ze sceny/

3. 
My poruszamy ludzi ? energia zapał budzi/
M do A do N do G do O/
Wysyłamy Wam to, więc puszczaj to dalej/
Ten skład nie przestaje ? przelewa rymy stale/
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