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Ni vet att para styr en 
Free mina grabbar bakom muren 
Vi på andra sidan hade turen 
Fult spel de buggar luren 
 
Heey 
Ser misären från mitt fönster 
Barnen följer samma mönster 
Soldater här de faller ner 
Men jag står kvar i mitt kvarter  
i mitt kvarter 
 
Va händer savvas 
 
Ni vet att para styr en… 
 
??? 
Allt de här e lallish 
Blivit för het nu de pratas om en signing 
Aldrig, kompis fuck industrin 
Kvar i malmblack som har gjort mig till min 
Om vi åker på en volta, sitter av de 
Kommer ut o mina rader kommer fortfarande vara skitz sjuka 
O dessa rappare som rappar låter som de suger kuk 
Om ja nånsin åker fast då ja bröstar eget bruk 
Vi tar alla andras murshter 
Fänsen kommer till flexet 
O vi släpper bara bomber oavsett än vad vi släpper 
Spelning varje vecka 
Men ändå jag e kvar 
Vi kan stå här o 24 tim om dan 
Vi pissar på aina som vi pissar på resten 
Two of the best ifrån vilda västern 
Ja nummer 1 snart hela sverige vet e 
Finns ingen chans att jag lämnar mitt kvarter 
 
Ni vet att para styr en… 
  
 



Livstilen orten 
Men brushan allt e ditt val 
Varje dag e samma för mig 
Vakna av ett samtal 
Bitch see mi rollin with my fourfive 
Och förtalare de ljuger om mig no life 
Ah sedlar de styr o de flesta de ba trycker 
Jag har ingen del av den förlorade gubben 
Här min bror mannen 
Dem lade me ensam 
Vargen hugger tänderna me hunger o längtan 
Varje da i centan i hopp om de bästa 
Men benim han blir se här om någon vill testa 
Ey spela inte hård de finns risk yo 
Att grabben tömmer match som??? 
Vi alla vet sanningen o vägen e klar 
Men varför vill vi falla här i ångest o knas 
Här i min trakt, haje ger böter 
Och om du inte bröstar brorshan de över 
 
Ni vet att para styr en… 
 
Många slutat lee 
Här i mitt kvarter 
De som vet de vet 
Långt ifrån en lek 
Ja sett änglar bli demoner 
Tappat för många 
Aldrig nån mer 
I mitt kvarter 
I mitt kvarter 
I mitt kvarter 
 


