
X E Jap?o, Amigos E Amigos
Chegando devagar, amizade  o tema 
Japo e X na parada, esse  o esquema 
Marcelinho nos pratos, pode crer, tem o dom 
Rap nacional positivo 
Rap  o som 
Amizade  muito mais que parceria  quase um parentesco 
 tratar com respeito sem ser fresco 
Reconhecer quando erra, ter proceder 
Pedir desculpas no  vergonha, vi, pode crer 
Seja bem vindo, v com Deus, com licena, obrigado 
Nas horas boas e ruins estar ao lado 
Falar a verdade mesmo que ela doa 
 querer ver o outro sempre na boa 
 no passar o carro adiante dos bois 
Conquistar um amigo  difcil 
Perder  um, dois 
Sei bem o que falo 
Perdi alguns pelo caminho 
Sou um homem s&amp;oacute;, mas no um homem sozinho 
Sorrir junto com um amigo, confortar quando chora 
Se um parente adoece, reze pra nossa senhora 
Pea melhoras aos Orixs, 
Anjo da Guarda, a quem quiser 
No importa a crena, o que importa  a f 
Respeitar a opinio mesmo que a sua seja oposta
Ningum  obrigado a gostar s&amp;oacute; do que voc gosta 
Porm  importante deixar clara a sua opinio 
O hip&amp;oacute;crita s&amp;oacute; te bajula 
O amigo no... 
Se abrem as cortinas na seqncia, vi, eu t de boa 
S&amp;oacute; amizade na vida louca, opa, pera, a vida voa 
Sou esperto, sou correto 
Crio meus filhos, ensinamento na favela, prego 
Sou Ceilndia, esperana na infncia, grandes lembranas 
Do Quarento, do Pandi, deixa pra l... 
O mundo gira, a pedra rola, eu saio do lugar 
Se  sincero, ento, vem me encontrar
Um abrao forte, chapar o pote 
Sorrir, chorar, contar piada para alegrar 
Lembrar da vida ocupada a favor do Rap 
Eu falei do Rap, xeque mate, um, dois, teste 
Amigo engano, engano, corra, t bolado o plano 
A amizade de canalha no me causa espanto
Aquele que perturba dia a dia sua famlia 
Em pele de cordeiro planeja estuprar sua filha 
Final do mundo ou fim da linha 
A covardia, o comeo, a chacina, o fim da disciplina 
Cad aquele conselho da sua velha? 
No alertou, s&amp;oacute; desprezou, a maldio impera 
Coisa importante  ter amigo, uma dona preza 
Andar direito, se ligar, se no o bicho pega 
Falar pouquinho, mas a coisa certa 
Ficar cabreiro, um passo em falso na virada e voc j era... 
Se voc aqui se encaixa 
Voc sabe do que estou falando
 difcil 
Olho vivo pra sacar 
O egosmo  um mal incoerente 
Pregando a unio 
Pra trazer a paz na terra 
 no deixar que o sucesso do outro lhe cause inveja
Voc j ouviu dizer que a inveja  uma merda 
Se no pode ajudar, no atrapalhe 
Se no tem nada de bom pra dizer, ento se cale



Amigo no  s&amp;oacute; o que no te deixa no vcio 
Mas tambm o que insiste em te erguer sabendo ser difcil 
 o pergunta como vai a parte financeira 
Pois sabe que a falta de grana pode levar  asneira 
Pode levar ao crime, cadeia, morte 
Mas se voc tem um amigo de f  um cara de sorte 
Que nesse momento pra, faz as contas, v se d e pronto 
Mete a mo na carteira e puxa dez contos 
Amigo assim  difcil, voc sabe e eu tambm 
Eu cultivo alguns, e voc pode t-los tambm 
Comece tratando as pessoas como quer ser tratado 
Com o tempo ver que ter alguns amigos ao seu lado 
De falsas amizades eu tambm t fora, voc t ligado 
T tipo arisco, cabreiro, sempre olhando pro lado
X e Japo sem safadeza, sem trairagem
A unio  s&amp;oacute; o comeo cumpdi, sem sacanagem
Se liga, amigo, falso amigo t sempre na mira 
Com fuleragem, sem disciplina, virou rotina 
Caso de policia, atropelado na pista, sem pista 
Quem arrisca no momento que mais precisa  riscado da lista
Insista, invista, segura a rima 
Boa amizade  s&amp;oacute; sade e faz bem pra vida
Voc confia, acelera, nunca se atira 
Na hora certa sempre ajuda com palavras que formam famlia 
A prova viva da humanidade intimida
A, malandro, eu no me engano 
Se erro, Manomix na seqncia passa um pano 
A, Marcelinho, manda o recado... 
O recado foi dado, chegado 
T embaado,  ou no  
Claro que  ficar na sua 
Faz parte do meu jogo
Por isso ento eu quero as MK 
Na batida vou rimando 
S&amp;oacute; se aprende errando 
Se voc aqui se encaixa...
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