
Studio Accantus, Siostry Schuyler (The Schuyler Sisters - Hamilton - Polish version)
Zaprawdę, szlachta lubi trud
A szczególnie ten trud lubi, gdzie się trudzi lud
Nic nie cieszy tak bogaczy
Jak się gapić na nędzarzy
Na studentów pełnych marzeń i podniosłych słów

Taki Filip Schuyler, burżuj jakich mało
Ciekawe co by zrobił
Gdby keidś się wydało
Że córeczki: Peggy, Angelica, Eliza
Wykradają się do miasta
I żołnierzy widząc krzyczą:

Patrz, patrz
Angelica
Patrz, patrz
Eliza
I Peggy
Siostrzyczki Schuyler
Angelica
Peggy
Eliza
Patrz!

Ojciec nas widzieć by tu nie chciał
Więc nie musisz mówić mu
Nie chcę by tata się gniewał
Jak się boisz wracaj już
Lecz, tylko spójrz, tylko spójrz jak rewolucja Nowy York ogarnia
(ogarnia)
Angelica patrz
Wystarczy, że ojciec chce na wojne iść
Na ulice wyszedł tłum
Wystarczy, że brytyjczycy chcą się bić
Czuć jak w luziach rośnie bunt
Tylko spójrz, tylko spójrz
Angelico, a co my chcemy znaleść tu?
Chce znaleść tu mnie
Elizo umysłu myślącego chce (chce) co jak przełamać schemat wie (wie) i ma przed sobą jasny cel (cel) ouoo (ouoo cel)
Woo 
W całym mieście tyle słońca latem gdzie nie pojrzysz wszyscy upajają się klimatem. Hej dziewczyno! Wiem, że wszyscy się skupiają na tym, że perfumy twoje pachną im pieniędzmi taty. Czyżby takie trzy piękności tu przypadkiem się szwędały? Czy szukają faceta który wierzy w ideały?
Ber żałosne strasznie
Ha, więc jednak znasz mnie. Po zatym kasy mi nie braknie, oceniasz trafnie.
Wezwanie do wolności wydrukował Tomas Pein. Czy wy myślicie, że kobiety rozumieją mniej? Wy studiujecie prawo, ja walczyć chcę oprawa. Posłuchaj więc jak się przedstawia sprawa. Od zawsze było tak na tym świecie. Mężczyźni byli równi sobie. I gdy się zjawi Jeferson, to mu pokarze, że świat chce takrze równych kobiet. Patrz!
Tylko patrz, tylko patrz. Czy mógł trafić się nam ciekawszy lepszy czas? Tylko patrz, tylko patrz. Czy mógł trafić się nam ciekawszy lepszy czas? 
Dziś historię świata pisze Manchatan na wiele lat, a nam w tym najwspanialszym mieście przyszło żyć, w najwspaniaszym mieście przyszło żyć!
Patrz, patrz!
Angelica
Patrz, patrz!
Elisa
I Peggi
Siostrzyczki Schuyler. Umysłu myślącego chcą. Ejejej W najwspanialszym mieście, w najwspanialszym mieście przyszło żyć.
W najwspanialszym nieście przyszło żyć.
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