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Dios Ke Te Crew
Chámase Dios Ke Te Crew. É
un grupo que se formou en
2001 en Ordes, A Coruña.
Iniciouse como un colectivo
que aglutina os catro
elementos do hip hop:
breakdance, grafiti, turnta-
blism e rap, ofrecendo un
auténtico espectáculo cada
vez que se soben ao
escenario. Isto failles erixirse
como un dos grupos de
referencia en Galicia.



COMPOÑENTES

Mou: Mc´s (voz) García: Mc´s (voz)



Sokram: Mc´s (voz) Jamas: Mc´s (voz)



DJ Murdock: Dj e voz



DISCOGRAFÍA

Xénese (2006) Maxi (2009)

Humanose (2011) 



CANCIÓN

• https://youtu.be/KeJrbm0XUWw

• Chámase Política de Asfalto e do disco Xénese do 2006.

• Elixín esta canción, ademais de polo ritmo que ten, que 
me gusta moito e é moi pegadiza, porque eles sempre 
intentan mandar mensaxes nas súas cancións. Nesta 
canción falan da situación política no noso país, das 
mentiras dos que están ao mando, etc. Como 
normalmente, eles sempre se queixan de algo  que 
queren que cambie como o cambio clímatico, o uso do 
galego en galicia, todas as inxustizas,… e iso e algo que 
me gusta moito deles.

https://youtu.be/KeJrbm0XUWw


Cantas veces eu pedin o concello aquela
farola 
e ainda non houbo maneira, ainda hoxe
non foi hora 
ainda hoxe pola pista pasa medo a miña
nora
ainda hoxe chego coas botas cheas de 
lama a porta 

E non me importa o que poidan dicir eles 
que vaian apañar chapapote, que ensinen
os papeles 
que me veñan co conto outra vez nas
eleccións
nunca mais, NUNCA MAIS 
eses cabróns entrarán na miña terra na
busca de votacións

Politica de asfalto, sufraxio universal 
compras o meu voto, vesme a casa buscar 
Politica de asfalto, sufraxio universal 
chegan as eleccións vamos en bus a votar 
[bis] 

Asfaltame a eira a cambio do meu voto 
comprame con axudas que xa me 
pertencian
fai un trato conmigo, di que eres o meu
amigo 
prometeme esa subención que nunca 
verá o meu ombligo 

Dame a man e dame unha aperta, forte
que che vaia ben, Roque, e que teñas 
sorte

xa nos veremos dentro de dous anos 
nas municipais
ou nas nazionais

Politica de asfalto, sufraxio universal 
compras o meu voto, vesme a casa 
buscar 
Politica de asfalto, sufraxio universal 
chegan as eleccións vamos en bus a 
votar

LETRA 



WEBGRAFÍA

• http://versosperfectos.com/autores/dios-ke-
te-crew

• http://www.diosketecrew.com

• http://www.blogoteca.com/bsn/index.php?co
d=123536

• http://www.rianxofala.com/hip-
hop?lightbox=image_1jnx
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