10. SOM I SEREM (AMB DÍDAK)
/Vicen-T/
No ens pararan, no! Seguirem fent rap, sí! Sempre els dos junts, sí! No
deixarem de lluitar, no! Els Kamikaces i els Legendarios darrere es
varen quedar. No sé quants anys fent rap i els que ens queden per
davant. I no, no ens callaran! És Vicen-T i Didak, et faran pujar el volum
amb qualsevol instrumental. Tenim tantes historietes per contar que
mai acabaríem, concerts, viatges, festes i un sac ple de tonteries i un
sac de rimes noves, amb els flows actualitzats, amb ritmes de tota
classe, però amb els mateixos ideals. Hem suportat tantes crítiques, la
majoria dolentes, però a nosaltres això ens la bufa, ie! M'escoltes?
Perquè resulta que el camí és llarg i se'n cauen molts, nosaltres som
constants i tenim lletres per tots els racons. Quasi no tenim mitjos però
ens sobren les ganes, i la nostra defensa és amb un boli i un paper com
a millores armes. La paraula és la revolució, el ritme la construcció, el
tempo lent i el flow en ON perquè comence l'acció, accionant un clic,
comença la gravació, tu dóna-li al play i puja el volum a aquesta cançó!
/Dídak/
You! Aguantando críticas, siguiendo en la línea. DK in a building, Calvari
la insignia. Sonando sin prisa pero a nadie le importó, tuvimos que
seguir pa' adelante, el vuelo sin motor. Evolución en grabación pero la
misma ideología, cáncer para cualquier hijo puta que haga la herejía.
Are you drop hater? Curro y sentimiento, vosotros no sabéis que coño
es el talento. ¿Dónde están los bolos que respaldan el trabajo?
Nosotros estuvimos años sin comer un gajo, horas estudiando la forma
de push the limit, mientras tú con tu crew trucabas tu Derbi. No
haremos de nuestra historia un drama que te quede claro, esto es
realidad, algo que se ve con el ojo humano, street dreams, desde la
cuna al cementerio, 24/7 hermano a diario. ¿Dónde estabas tú cuando
rompía mi garganta? Dime donde está el estilo que revienta, ¿Dónde
estabas tú cuando rompía mi garganta? Dime donde, ¡dime! está el
estilo que revienta.

