
Timbuktu, 6an (feat. Frej & Supreme)
''Not: jag har inte hittat ngra andra lyrics p ntet fr denna lt. Detta r hgst preliminrt s rtta grna. Hela Frejs vers r vldigt osker.''

Frej:
Stk, fuffens, eld och lgor
Boysen brnner ner till Skne
Snuten str och stller frgor
Ser det ut som jag sljer droger?

Ja, jag vet, jag kan hooka med-
Fr 150 dubloner s kan jag hooka det
Med handen p hjrtat och grten i halsen
S kan du vlja mellan huvet i sanden och botteln i handen
Kan du kanske pengar i mun
ven om du inte vill visa dig imponerad till den milda grad
ser jag dollartecken i dina gon som en minst sagt intresserad general
som en inoljad jugoslav, yeah
s vi drar frn den kungliga huvudstan, yeah
Samma grymma knsla fr dig idag
Det kndes likadant nr jag signa Fedde Le Grand
&quot;Jag tror din musik kan g bra, i USA och p Stureplan,
grabben du och jag, shit va kul vi har&quot;
Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla
Fuck that shit och hooka upp med mina boys
Nertjacksrejv uppfr Mllevngstorg
Ett stenkast ifrn en dum brllopskonvoj
Dr mina pizzabagarhomies kr en fuckin' Rolls Royce
Fr vissa bakar dom fr att f en extra inkomst
Fr vissa tar jag som det kommer, bttre imorrn
Frej och dom som har feta grejer p gng
Alltid lmnar tjejer p stng med Rainbow One

Supreme:
Du vet hur vi jobbar, jobbar, jobbar, aldrig vila
Jobbar, jobbar, jobbar, alltid fila
P planet, skrev ett par rader
In i flygplan och hinner mta upp p ngra bira
Botten in, botten upp, X2:an ner och bten upp
Och jag str ju upp, hr tas inga fngar s vi slr vl runt
Och jag sover nog imorgon, har inte ftt en blund

Timbuktu:
N n, det blir vl nog ingen vila fr de lsa,
ven om vi skulle spendera tiden som vi dslar
Var helhjrtat gnat oss t att skta
Och frlitat oss p turen och rtan
Men verkligheten r rtt sjuk att mta
Kutar hellre utomhus nr det snar
Heltidsmission att vcka de dda
Rkna inte med att du fr sitta hemma och sla

Supreme:
Man stressar ngra varv runt jorden
Stressar inte nn mening i orden
Sg en chans och var stolt nr man tog den
Men inget hr r gratis, det r bst att du snor den
S om jag inte har nt kvar nr jag lmnar er
Och du mste ha ett svar, ta en trappa ner
En eldsjl i skrselden, vi tar oss en kvll,
Man, jag lovar  bertta lite mer

Refrng (x2):
Fint, fint, tjockt, tjockt, tungt
Nice, grymt, asfett
Ganska mnga sger att jag gr det p ett bra stt



(Rapmusik r livet men blir min dd)

Timbuktu:
Rapmusik r livet men blir min dd
Tar det lugnt men r lite hials
Snabbt r gtt men lngsamt r li'a sknt
Stress r bull, vad fan ska man slita fr
Det r inte storleken, det r vad publiken gr
Skulle lika grna kunna rappa fr en ICA-k
Bara flickorna r varma som pitabrd
Annars fr man vl bomma cigg och krita l
Vare sig det r guld och grnt eller skit och mg
Tror jag nd att sdana som vi behvs
Jag spottar mina rader med en krigisk gld
Fast det hela bara handlar om peace and love
Gick frn att viska till att skrika hgt
Sparka lite fast stenen r lite blt
Ryggen rak, inget  ge vika fr
Och fr fortstta tills jag blir rik och sl, den gr:

Refrng (x2)
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