„TUTAJ W HEIGHTS”
Dzień już na Washington Heights, o świcie budzę się
l znów się tu pojawił jakiś dzban, pogonić muszę go
Pracy czas, w górę kraty już
Śpiewam i zmywam bazgroły
Hejka, dzień dobry
Zimna piragua, parcha, china
Wiśnia, Truskawka, i w ofercie mej, mam dziś mamey
(Oye, piragüero, ¿cómo 'tá'?)
Como siempre, Señor Usnavi
Jestem Usnavi, na sto procent Ty pewnie nie znasz mnie
Plotki że mam fejm są mocno przesadzona wiem to
i niepomocny jest też fakt, że ma składnia
jest nieco niepoprawna bo przybyłem tutaj
z najlepszego miejsca prosto z ciepłych karaibskich plaż
Dominikana wyspa - to kocham
Jezu, zazdroszczę dziś sam sobie lecz fakt
odkąd tu rodziców brak to nie wróciłem już tam
Kurde, chyba to zmienić czas
¡Fo!
Zepsute Mleko, czekaj tylko chwile,
Czemu w lodówce jest tak ciepły towar
podniosę się i ten pokonam żar
Bo nie zarobię nawet dolca nie mając kawy słodkiej i light
-Abuela, moja lodówka się zepsuła
Mam kawę ale con leche
-Ay Dios
Spróbuj receptury mojej mamy
Jedna puszka skondensowanego mleka
-Nieźle
Poczekaj, twój los na loterię
-Paciencia y fe
To jest Abuela, ale nie moja Abuela
Ona mnie wychowała, na rogu tu w jej escuela
Ha, Ty pewnie myślisz, „to niezły cyrk,
i chyba tu nigdy nie trafiłbym ”
Wiesz, tutaj metro nie śpi
jeszcze dalej niż Halrem, północny Manhattan, i wierz mi
Kiedy wysiądziesz już tu do schodów się tam kieruj,
ja liczę że piszesz to, zrobię ci z tego test twój
To ciężkie czasy by prowadzić mój bodega
Ostatnio ktoś wykupił bar Ortega’s
Sąsiedzi uciekają stąd zmywają bo
czynsze w górę idą co rusz
wystarczy im na życie, lecz chcą żyć i więcej móc
Tutaj w Heights
Tak wcześnie się zaczyna dzień
Bójek dość
Długów stos
Co piętrzą się
Tutaj w Heights
Nie przetrwasz bez dobrej cafe
Podam cafe
Wieczór tu dziś tak odległy zdaje się
En Washington

„PIRAGUA”

¡Oh, que calor, que calor, que calor, que calo-o-or!
Piragua, piragua
Owoców smak, piragua
piragua, piragua
słodka, zimna piragua
Tengo de mango, tengo de parcha
De piña y de fresa
Tengo de china, de limon
De peso y de peseta, ¡hey!
Piragua, piragua
owoców smak, piragua
piragua, piragua
słodka, zimna piragua
Gorąco jak w tropikach dzisiaj jest
A pan Softee’s chce wykończyć mnie
ja będę skrobać póki siłę mam
hej, 'pana! tu rządzę ja!
Piragua, piragua
Zrobię dziś wam piragua
Piragua, piragua
Deser ten znasz piragua
Zrobię dziś wam, naskrobię wam
Lai lo le lo lai, lai lo le lo lai
Zrobię dziś wam, naskrobię wam
Lai lo le lo lai, naskrobię wam
¡Que calor, que calor, que calor, que calor!

„GDY DZIEŃ SKOŃCZY SIĘ”
BENNY: Gdy dzień skończy się
Przyda ci się latarka
albo przynajmniej świeca
NINA: Wiesz, chyba ogarnę to
BENNY: Gdy wyjedziesz
Kupię ci starter bym dzwonić mógł
RAZEM: bo na zabój kocham cię
NINA: w święto pracy wrócić chcę
BENNY: a ja spróbuję wyrwać się
RAZEM: Prosto do Kalifornii
BENNY: Czas cieszyć się latem
NINA: I sobą nawzajem
Może trochę dłużej
BENNY: Czy zapomnisz mnie
kiedy będziesz sama?
bo czasem się to zdarza
NINA: nie żartuj, proszę cię
BENNY: Kiedy będę sam
Zamknę oczy i
RAZEM: zobaczę znowu twoją twarz
BENNY: Gdy znikniesz mi
Wiedz, że ja będę czekał, znikniesz mi
NINA: Teraz jestem tu, masz mnie
BENNY: Choć pracować mam, nam szybko minie czas
NINA: Benny
BENNY: chce powiedzieć tobie teraz, że
NINA: Nie, nie
BENNY: Że na szczycie będziesz chcesz czy nie
NINA: sercem będę tu bo
RAZEM: chcę każdego dnia w myślach mych
ciebie tylko mieć
BENNY: Gdy dzień skończy się
NINA: Gdy dzień skończy się
BENNY: Gdy dzień skończy się

