
Från hjärtat med Ison och Fille 

[Verse 1: Sabo] 

Försökt ha huvet högt när det vart tufft 

 För att inte gå under 

 Mamma fick en son som e en krigare I grunden 

 Förenade I slummen faller vi med flaggan på topp 

 Så när det e dags har vi gett vårt allt 

 Känner ingen ångest för nåt 

Dan då vi lyckas kommer när vi lyckas 

 Kommer våran lycka om vi bara lyckas 

 Men tiden e knapp här o vi sitter fast här 

 Tills dess, min tragedi är en melodi 

 Tugg på heltid gendish o en femma weed 

 Mina grabbar gör nåt större än bara glider 

 Om inte dem så är det jag med dem bredvid mig 

 Jag har din rygg oavsett broder du vet 

Lojal linje röd 127, bitch 

 Tillsammans slår vi alla ihop oss 

 Stark med en röst 

 Det e inte svårt läs på mitt bröst 

 Det e Highwon broshan 

 [Hook: Aleks] 

 Ljusen är tända för dem som har lämnat 

 Vår plats så snabbt gud vad jag längtar 

 Jag lovar att bättras 

 Jag känner mig inte ensam 

 Jag hoppas att vi träffas 



 Jag behöver endast de som brännts fast 

 Gått in hjärtat ni känns I varje hjärtklapp 

 Vill ditt ingen skitsnack för jag vet att 

 [Verse 2: Fille] 

 Inget e sig likt för allt är I förändring 

 Jag hoppas på ett bättre år 

 Men har ingen förvänting 

 För när saker går snett och tyngdlagen får rätt 

 Är vi tillbaks där på botten och undrar fan som gått snett 

 Ibland vill jag bara packa o dra 

 Ge mig av lämna knaset som vi tacklar var dag 

 Ge mig svar varför är det så 

 Varför ska vi och dem det säras åt 

 Dom får skattelättnad 

 Vi får mer bördor att bära på 

 Vi bär oss åt som vi bär oss åt 

 För att få värde på 

 Tiden vi lever I och få nånting att glädjas åt 

 Så jag haffar nåt, korkar upp o sveper 

 Lämnar verkligheten och gittar från planeten 

 [Hook] 

 [Verse 3: Hoosam] 

 Tiden och världen hinner ikapp en 

 Hinner ifatt en 

 En blatte I kamp med vissa på rampen 

 Ovanför sin avgrund 

 Bakgrund I orten min röst e från gatan 



 Mitt hjärta till folket men min Gud bara skapar 

 Tiden den glider iväg 

 Och ändrar sig något hastigt 

 Bilarna brinner I orten tiden den blir nåt drastiskt 

 Highwon, alltid från hjärtat från bläck till papper 

 Betongen är en rondell vi cirkulerar med på ratten 

 Låt mig köra ut istället för att göra nåt sjukt 

 Höra till slut att de inte kan röra vid det vi gör nu 

 Du bör nu veta av från söder 

 Röda sidan av stan 

 Röda ligan av stan, vad 

[Hook] 

 [Verse 3: Aleks] 

 Tiden tick-tick-tickar på 

 Tänker fort dagarna går 

 Sommer höst vinter o vår 

 Shit där gick ju ett till år 

 Allting går så jävla fort känns om det var igår 

 Då jag spelar mina kort fan vad dumt jag tänkte då 

 Jag är mitt eget resultat utav egna keffa val 

 Nu tackar jag för varje dag 

 Uppskattar allt det som man har 

 Gud räknar mina andetag bara du vet 

 Hur mycket tid vi har kvar 

 På denna plats, plats 

 Där jag ax, ax 

 Dags att ta sats mot målet 



 Jag satsar 

 Finns ingen rast på linjen 

 Därför folk puff puff hela tiden 

 De e Wake'n'bake hela dan till godnatt tid 

 Ingen para inge jobb men ändå 

 Broshan haffish till munchies 

 [Verse 4: Ison] 

 Highwon fucka, Bröderna Dalton 

 Gudalik flow, keff flow - aldrig haft nån 

 Tack till min mamma, gud o pastorn 

 Vad e det för snack om vi inte kör över er 

 Ni e roadkill, vi e traktorn 

 Vi flygger så ofta som vi kan 

 Trotsa gravitationen om sanningen ska fram 

 Så hur hur ska ni dra ner oss om inte den kan 

 Ctrl-Alt-Delete skitsnacket från min bredband 

 Det e från hjärtat så det e sant 

 Gick till att fem man blev en man 

 Vi satsade och höjde 

 Efterfrågan kom så vi sålde Obama-tröjorna 

 Highwon tröjor resten av trakten säger 


