Platano LS/000-005 (2012)
[Fotoj Diana S.]

Esperanto? --- esperanto.net
LS por Libera Stilo (freestyle) far’ de Platano.
5 etetaj kantoj donitaj... Atandante SE-MO (Sen Motivo)
pli serioza projekto (ankaux senpaga) kiu devas iam
aperi. En 2014, aperos 1a albumo de Platano. Por subteni tiun projekton vi povas promesi la acxetado de tiun
diskon. http://goo.gl/5pvMO
Ankaux eblas acxeti diskon de la Pafklik kaj HHK2
vinilkosmo-mp3.com - vinilkosmo.com
Por aliaj senpagajxoj iru tien:
hiphopesperanto.blogspot.fr
lapafklik.ipernity.com - facebook.com/platanopalatano

001 - Obama

003 - Nova jaro

Instrumental: Ski Beats
el Smoke DZA - «Best Seller» (2012)
2013, fino de l’fino de l’mondo
Cxiam cxe redevu’ kiel blata ondo
En dumildekdu gxis lasta horo
Pensu ankaux donaci vian koron
Tio pli kostas ol io ajn
Kelkaj suxioj kun supo misoa
Plado perfekta por mangxbastonetoj
Pli da vasabio restante je honesto
Felicxe ne forprenita de tsunami’ do
Vi ne retis vi kusxante kiel invalido
Do ne sercxu cxiam la anomalion
Ekprenu novajn bonajn rezoluciojn
Se vi restas aux ne en Esperanto
Ke via voj’ maltrafu la akcidentojn
Por fin’ Bonan jaron al varsovia vento
Per sama okaz’ al vi la auxskultantoj

Instrumental:
DJ Soundwave «Venice Beaches»
el - I Just Play The Music Instrumentals V3 (2011) -

004 - Depardieu

Baloto Obama venkis povus esti pli acxa
Imagu Mormono kun Putin’ en Dacxa
Sed kio cxangxias krom la sezonoj?
Kiam finfine aperos nova platana sono
Bladaux… tiu baldaux similas al eterno
Cxu sxatus vi vidi maljunulon kiu nur ternos?
Pri moko al mi mem sxajne mi bezonas
Prenas riskon tiu, kiu diskon eldonas
Pro amo de l’risk’ aux emo al morto
Kariero mia nur tre trista anedoto
Sed mi ne brulas mian lastan alumeton
Metu tion en kapon, notu cxe papereto
Malplena kant’ kiel referno de Madonna
Vidu Lastaj frazoj ankaux nenion aldonas
Cxu post tio ankoraux iu nomos min genio
Libera nul nul unu kulmino de la nenio

Prenas mikrofonon por formakiri
Fek’ al bojkot’ ! Ili provu la harikirion
Min konas cxiuj etaj stratoj de Pariz’
76-13 : tutan vivon de kriz’
Do mi haltas tempon por du minutoj
Cxiuj venas el picx’, ne nepre el instituto
Gxis popolo rompu magian sorton
Indas vangfrapi vian familian estron
Ratoj avare fugxas kun lasta vivero
Obeliks’ miksas vodkon kun blega biero.
Cxangxas nacion kiel cxemizon … Mosxto,
Provu rifuzi la revolucian imposxton
Fingro sur la klik’ kontraux aventuro
Malnova mondo, jam tempas pri la maturo
Cxar estas ni la futuro. Jes ni la futuro
Pasos sxtelada temp’ ecx ne restos spuro

002 - Espero

Estas ion unika en l’aer’
Fine kapoj falos sur la ter’
Cxu vi sentas tion? (2x)

Instrumental: Evidence - «The Red Carpet»
el - Cats and dogs (2011) Resti felicxa nigra flanko rezonas
Auxdeblas malantaux sxton’ kor’ sonas
Mi volas ambaux aferon sen kongruo
Ne plu auxdas linie tro tro da bruo
Gxis mi dauxre ridetas al infano
Estas eta espero antaux la infero
Naiveco aux siniko ne helpos futuron
Kio restas krom sekui nian kulturon
En Kacx de trepom’ bronkoli’ petoli
Plori senti sin malplena, vanas paroli
Foli’ kaj skribil’ oran rimon devas trovi
Soli senkonsole gxis ne indas provi
Dronas cxagrenon per pena laboro
Frosta pro ama vund’ gxis lasta horo
Mi sen laboro en tago de deprimo
Silekzerca rep’ sur dekses rimoj

Instrumental : Dj Low Cut feat. Akin Yai (Cyne)
«B.C. (Before Crack)» (2012)

005 - Mono

(Teksto Diana S.)
Instrumental: Greedy Money «Family» (2012)
Stilekzerco granda vortprovizo
Ne kredu prifabelan improvizon,
cxefe se vi ne havas... monon.
Pariz-Pariz’ l’kapital’ de la fascin’
Mil’diamantoj sur rob’ de l’junulin’
Sub malvera sxiko sinkasxas l’origin’
Vjetnam’, Cxini’ aux sud’ de Filipin’
V.I.P., V.I.P hura! Fortun’ al ni favoras!
Jen vomigxas krab’ deserton ni finvoras
Tro mangxis ni sufokas luksec’ restoracia
Glasojn ni frakasas silent’ de or’ magia
Ju pli da mono fek’ ju pli da problemo
Aldonas tiom da povo gxis al si mem’ malemo
Cxe cxiu fusxa busx’ en kelkaj ricxaj domoj
De pariz’ gxis Londono de acxa mond’ la sindromo

