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“Leavin' metaphors metaphysically in a state of  euphoria / Look both ways  
before you cross my mind”  

- Kendrick Lamar & George Clinton 

“20/20, 20/20 vision / Cupid hit me, Cupid hit me with precision, I / Wonder if   
you look both ways / When you cross my mind”  

- Tyler, the Creator 

“So you gotta be careful, baby / And look both ways / Before you cross my mind” 
- Kali Uchis & Bootsy Collins 

“Look both ways before you cross me, I tell you / Look both ways 'cause if  you  
cross me, I kill you” 

 - J. Cole & Jay Rock 

“Darling, look both ways before you cross me / You're headed for a danger zone”  
- The Jackson 5 

“When you cross my mind you best look both ways / 'Cause my personality's  
bigger than yours” 

- Busdriver 



!2

Innehåll 

1. Inledning, s. 3 

1.1 Hiphop som lyrik, s. 3 

1.2 Hiphop som intertextuell praktik, s. 4 

1.3 Material: Kendrick Lamars To Pimp a Butterfly, s. 6 

1.4 Intertextuella kategorier inom hiphoptexter, s. 8 

1.5 Teori och metod, s. 10 

1.6 Tidigare forskning, s. 13 

2. Analys, s. 14 

2.1 Text och intertext, s. 14 

2.2 Interpolering av nyhetsmedia, s. 21 

2.3 Dialog med historien och en avliden ikon, s. 28 

3. Sammanfattning och slutsats, s. 32 

4. Käll- och litteraturförteckning, s. 34 

   4.1 Otryckta källor, s. 34 

   4.2 Album, s. 35 

   4.3 Litteratur, s. 36 

5. Bilagor, s. 39 

5.1 Wesley’s Theory, s. 38 

5.2 Mortal Man, s. 40 

5.3 Intervju med Tupac Shakur från Mortal man, s. 43 



!3

1. Inledning 
Hiphopen är en konstform på uppgång. Den dominerar populärmusiken på radio och på 

streamingplattformar. Det är dock inte bara dess ställning i samtidskulturen som är intressant, 

utan dess unika form. Från dess ursprung i DJ Kool Hercs trånga fester i Bronx 1973, till dess 

status som proteströrelse och mångmiljonindustri, så har den behållit förvånansvärt mycket av 

vad som gjorde den unik.  1

 Dess historia går dessutom mycket längre tillbaka än 1970-talet. Hiphopen är ett uttryck 

för en lång historia av afroamerikansk musik och retorik. Genren söker sitt ursprung i allt från 

jazz och funk, till vernakulära språklekar som “the dozen” och “rappin’”.  Dess arv präglas även 2

av det kreativa bruket av intertextualitet. Hiphopens musikaliska skepnad består av omvandlade 

element lånade från äldre afroamerikansk musik och dess texter är ett nätverk av citat, parafraser 

och allusioner. 

Den rappare som de senaste åren kanske bäst förkroppsligat hiphopen är Kendrick 

Lamar. Med sin musik och sina texter har han satt tonen för 2010-talets hiphop. Han var även 

den förste rapparen att tilldelas det prestigefyllda Pulitzerpriset, som tidigare endast delats ut till 

kompositörer av jazz och klassisk musik.  3

Med utgångspunkt i Kendrick Lamars To Pimp a Butterfly, ska denna uppsats undersöka 

intertextualitet inom hiphopen. Uppsatsens frågeställning lyder därför: Vilka typer av intertexter 

kan identifieras inom hiphopen och vilken funktion fyller dessa? 

1.1 Hiphop som lyrik 
Det finns egentligen inget nytt eller radikalt med att inlemma den tonsatta, muntliga lyriken i 

litteraturens sfär. Det finns ändå ett värde i att påminna om några av exemplen på dess 

hemmahörande i lyriken och dess kanon. Som Sara Danius, med sedvanlig retorisk skicklighet 

uttryckte det i samband med presskonferensen för 2016 års Nobelpris: “If  you look back, [...] 

you discover Homer and Sappho and they wrote poetic texts that were meant to be listened to, 

[...] and it’s the same way with Bob Dylan. ” Även längre fram i historien är det lätt att hitta 4

tämligen okontroversiella exempel, som medeltidens höviska balladdikter och kyrkliga körmusik. 

 Justin A. Williams, Rhymin' and Stealin', Ann Arbor: University of  Michigan Press 2013, s. 20–23.1

 Henry Louis Gates Jr.,  The Signifying Monkey: A Theory of  African-American Literary Criticisms. Oxford: Oxford 2

University Press 2014, s. 30–35.

  “The 2018 Pulitzer Prize Winner in Music”, The Pulitzer Prizes, https://www.pulitzer.org/winners/kendrick-3

lamar (2019-11-28).

 ”Prize announcement” (2016) Nobel Media AB www.nobelprize.org/prizes/literature/2016/prize-announcement 4

(2019-4-10) 

https://www.pulitzer.org/winners/kendrick-lamar
https://www.pulitzer.org/winners/kendrick-lamar
http://www.nobelprize.org/prizes/literature/2016/prize-announcement/
http://www.nobelprize.org/prizes/literature/2016/prize-announcement/
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Även populärmusikens interaktioner med skriftliga poetiska traditioner är 

väldokumenterade. Både Leonard Cohen och Patti Smith har sin bakgrund i poesin, snarare än i 

populärmusiken, även om det var genom musiken de fick sitt genombrott. Talking Heads 

tonsättning av Hugo Balls dadaistisk poesi är här ett intressant, om än inte representativt 

exempel på hur den modernistiska poesins influerat populärmusiken.  För att återvända till 2016 5

års nobelpristagare, så är Bob Dylans interaktion med beatpoesi välkänd och väldokumenterad.  6

Listan på exempel kan göras nästintill oändlig. Det går alltid att finna ytterligare exempel 

på den musikaliska och muntliga poesins nära relation till den skriftliga lyriken och der ställning 

jämte den i vår lyriska kanon (även om kanonbegreppet är långt ifrån entydigt eller 

oföränderligt). Kort sagt: musikalisk lyrik är lyrik. 

Det mångtusenåriga muntliga paradigmet inom poesi, som exempelvis Homeros och 

Eddan representerar, har i och med utvecklingen av audiella och audiovisuella massmedier som 

radio, TV och digitala distributionsplattformar som Spotify och Youtube, kunnat spridas och 

konsumeras i samma (om inte större) omfattning som den tryckta (eller digitala) texten.  

 I och med att hiphopen dominerar den samtida populärmusiken, så är den en av de 

mesta intressanta musikgenrerna att studera. Den mest konsumerade musikgenren i USA år 

2018, var just hiphopen, som lyckades konkurrera ut både pop- och rockmusiken.  Om det är 7

populärmusikalisk lyrik som ska studeras, så är det därför naturligt att det är just hiphopen som 

får representera den. 

Det som gör hiphopen intressant att diskutera som litteratur, är dess distinkt lyriska 

form. Raptexter är ofta påfallande lyriska, då de ofta är innehållsmässigt koncentrerad, använder 

sig av repetition och bejakar ordens ljudmässiga, rytmiska och associativa kvalitéer, vilket brukar 

anses som karaktäristiskt för lyrik.  Det är däremot inte dessa kvalitéer som denna uppsats ämnar 8

undersöka, utan en annan kvalitée som anses fundamental, inte bara för lyrik, utan för all litterär 

text: intertextualitet.  

1.2 Hiphop som intertextuell praktik 

Intertextualitet är fundamental för all litteratur. Michael Riffaterre menar att det som skiljer 

litteratur från annan text är att meningen inte är förlagd enbart till det semantiska innehållet 

 Talking Heads, “I Zimbra”, i Fear of  Music, Sire Records 1979.5

 Se exempelvis: Laurence Coupe, Beat Sound, Beat Vision: The Beat Spirit and Popular Song, Manchester: Manchester 6

University Press 2010.

 2018 year-end report: U.S. Music Industry Consumption, BuzzAngle 2019, s. 19-23. https://www.digitalmusicnews.com/7

wp-content/uploads/2011/07/BuzzAngle-Music-2018-US-Report-Industry.pdf  (2019-11-02)

 Howard Nemerov, “Poetry”, Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica 2019, online ed., https://8

www.britannica.com/art/poetry/ (2019-10-08)

https://www.digitalmusicnews.com/wp-content/uploads/2011/07/BuzzAngle-Music-2018-US-Report-Industry.pdf
https://www.digitalmusicnews.com/wp-content/uploads/2011/07/BuzzAngle-Music-2018-US-Report-Industry.pdf
https://www.digitalmusicnews.com/wp-content/uploads/2011/07/BuzzAngle-Music-2018-US-Report-Industry.pdf
https://www.britannica.com/art/poetry/
https://www.britannica.com/art/poetry/
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(summan av de betydelser som orden har), utan också skapas av dess semiotiska innehåll, som är 

förlagd utanför sig själv.  9

Även om intertextualitet kännetecknar all litteratur, så är den en särskilt tydlig komponent 

i, eller kanske snarare ett ännu viktigare perspektiv på hiphopen. Intertextualitet är hiphopens 

själva väsen. Den är, om inte mer, så mer explicit intertextuell än den mesta andra lyriken och 

populärmusiken. “Hip-hop presupposes an unconcealed intertextuality” som Justin A. Williams 

formulerar det.   10

Hiphopens musikaliska uppbyggnad är ofta beroende av “samplingar”: musikklipp 

inkorporerade från äldre musik (från engelskans “sample”), vanligtvis klassisk soul och funk från 

1960- och 1970-talet. “From its onset, hip-hop music was founded on the manipulation of  

preexisting material” poängterar Williams.  Genrens ursprung går nämligen att söka i den DJ-11

kultur som under 1970-talet växte fram i stadsdelen Bronx i New York.   12

På festerna som arrangerades i Bronx spelades skivor inte i sin helhet, utan 

“loopade” (alltså upprepade) endast korta instrumentella och trumbetonade partier, så kallade 

“breaks”.  Sedan dess har digital sampling kompletterat looping med mer komplexa 13

musikcollagemetoder. Det är dock fortfarande omvandlingen av äldre musik, “Literal quotation 

as formal innovation” som H. L. Gates Jr. kallar det, som ligger till grund för mycket av dagens 

hiphop.  14

På samma sätt som musiken till stor del är uppbyggd av samplingar, så bygger 

hiphoptexterna på en mängd olika referenser och citat. Williams påpekar att “the fundamental 

element of  hip-hop [...] is the overt use of  preexisting material to new ends” och att detta inte 

bara gäller musiken utan i allra högsta grad texterna.  Fraser, bilder och karaktärer plockas upp 15

från populärkulturen, andra rappare, eller nästan varifrån som helst för att citeras, parafraseras, 

eller parodieras av rapparen. Hiphoptexter bildar, så att säga, ett nät av referenser och citat. 

 Michael Riffaterre, “Syllepsis”, Critical Inquiry, 6, 1980:4, s. 625-629.9

 Williams 2013, s. 7.10

 Ibid. s. 1-2.11

 Ibid. s. 22-25.12

 Ibid. s. 1-2.13

 Gates 2014, s. 32.14

 Ibid. s. 1.15
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1.3 Material: Kendrick Lamars To Pimp a Butterfly 

Denna analys av intertextualitetens funktion inom hiphoptexter, kommer, för enkelheten och 

tydlighetens skull, utgå från en särskild skiva, nämligen Kendrick Lamars To Pimp a Butterfly 
(hädanefter förkortad TPAB) från 2015.  Eftersom detta är en intertextuell studie och själva 16

studieobjektet för det intertextuella perspektivet är relationen mellan olika texter, kommer dock 

självklart andra texter att aktualiseras. 

TPAB  har två viktiga fördelar som studiematerial. För det första är den väl ansedd och 

populär. När skivan gavs ut 2015 blev den genast en publik- och kritikersuccé. Den fick plats 

sexton på Billboards topplista.  Dessutom blev den streamad nästan 10 miljoner gånger första 17

veckan efter att den släppts på Spotify, vilket får stå som indikation på dess enorma 

publikframgång.  Framgången hos kritikerna kan bäst illustreras med Metacritics (en sida som 18

sammanställer recensioners omdömen) sammanfattning av den kritiska responsen som 

“universal acclaim”.   19

Lamar har följt upp TPAB, med skivan DAMN. från 2017, som blev belönad med 

Pulitzerpriset (i musik, snarare än litteratur) året därpå.  Allt detta innebär att TPAB är ett 20

kulturellt relevant verk att analysera. Både genomslag och erkänd estetisk kvalité innebär att det 

finns ett behov och intresse av att analysera detta verk 

Den andra aspekten som gör TPAB lämplig för denna analys är dess många och 

omfattande interaktioner med afroamerikansk politisk och musikalisk historia. Skivan är fylld av 

pastischer på, allusioner till och hyllningar av rappare, musiker och medborgarrättskämpar. På 

Mortal Man radar Lamars upp politiska förebilder som Nelson Mandela, Huey Newton, Malcolm 

X och Martin Luther King, tillsammans med Moses och Michael Jackson.  Alla dessa figurer 21

vävs ihop i Lamars kommentar om förråda och felbara ledargestalter.  

Musiken följer också samma mönster. Den är ett lapptäcke av referenser, samplingar och 

pastischer. Vissa låtar som For Free? domineras av jazzelement, medan låtar som exempelvis King 
Kunta är präglade av funken. Hela skivan inleds till och med av en sampling av en soullåt av Boris 

 Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, Top Dawg Entertainment 2015.16

 Billboard, “Top Billboard 200 Albums 2015”, https://www.billboard.com/charts/year-end/2015/top-17

billboard-200-albums (2019-11-28).

 Patricia Bauer “Kendrick Lamar”, Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica 2019, online ed., https://18

www.britannica.com/biography/Kendrick-Lamar  (2019-12-30).

 Metacritic, “To Pimp a Butterfly by Kendrick Lamar”, https://www.metacritic.com/music/to-pimp-a-butterfly/19

kendrick-lamar, (2019-11-27).

 The Pulitzer Prizes (2019-11-28).20

 Kendrick Lamar, “Mortal man”, i To Pimp a Butterfly, Top Dawg Entertainment 2015.21

https://www.billboard.com/charts/year-end/2015/top-billboard-200-albums
https://www.billboard.com/charts/year-end/2015/top-billboard-200-albums
https://www.britannica.com/biography/Kendrick-Lamar
https://www.britannica.com/biography/Kendrick-Lamar
https://www.metacritic.com/music/to-pimp-a-butterfly/kendrick-lamar
https://www.metacritic.com/music/to-pimp-a-butterfly/kendrick-lamar
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Gardiner från 1974.  Kort sagt är de intertextuella relationerna (även de musikaliska) centrala 22

för verket, i ännu högre grad än mycket annan hiphop. Detta gör den därför till ett perfekt objekt 

för att studera just intertextualitet inom hiphop. 

Det kan även vara värdefullt att ge en bakgrund till Kendrick Lamar som artist, för att 

bättre kontextualisera TPAB. Kendrick Lamar Duckworth (hans juridiska namn, snarare än hans 

artistnamn) föddes 1987 i stadsdelen Compton i Los Angeles.  Compton är av särskilt intresse, 23

då stadsdelen är historisk mark för västkustens gangsterrappare. Hiphopgruppen N.W.A,  

grundades i just denna stadsdel och döpte sin debutskiva till Straight Outta Compton (som 

innehåller en singel med samma namn).  N.W.A anses ha populariserat gangsterrapen som 24

subgenre och etablerat västkusten och Los Angeles som USAs hiphopcentrum, jämte New 

York.  25

Lamar verkar i just denna tradition av västkustrap och vann tidigt erkännande från 

föregångare som Dr. Dre (tidigare medlem i N.W.A) och Snoop Dogg. Det är dock inte 

gangsterrap i strikt mening som Lamar skriver. Exempelvis rappar han på good kid, m.A.A.d. City 

om knarkhandel och skjutningar med utgångspunkt i hur dessa saker påverkade hans uppväxt i 

Compton, snarare än utifrån någon form av gangsterpersona.  Han har en mer personlig och 26

introspektiv stil, än vad som är vanligt inom gangsterrap. 

Lamars musik har dock en tydlig politisk förankring. Många av hans texter handlar om 

den svåra ekonomiska situation och de många orättvisor som afroamerikaner tvingas utstå. 

Exempelvis är hela The Blacker the Berry en sorts aggressiv diatrib mot majoritetssamhällets 

behandling av den utsatta afroamerikanska minoriteten, men som karakteristiskt nog slutar i 

självrannsakan.   I detta liknar Lamars stil västkustikonen Tupac Shakurs explicit politiska 27

gangsterrap. Precis som Lamar, så blandar Shakur politisk medvetenhet med teman som 

knarkhandel och introspektion.  28

Kendrick Lamar har en egen stil och är svår att kategorisera utifrån traditionella 

subgenrer. Det är dock viktigt att vara medveten om både hans kopplingar till politiskt medveten 

 Kendrick Lamar 2015, s. 4 (häfte).22

 Bauer 2019.23

 N.W.A, Straight Outta Compton, Ruthless Records 1988.24

 Justin Kautz, “N.W.A”, Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica 2018, online ed., https://25

www.britannica.com/topic/NWA (2019-12-20).

 Kendrick Lamar, good kid, m.A.A.d. City, Top Dawg Entertainment 2012.26

 Kendrick Lamar, “The Blacker the Berry”, i To Pimp a Butterfly, Top Dawg Entertainment 2015.27

 Michael Ray, “Tupac Shakur”, Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica 2019, online ed., https://28

www.britannica.com/biography/Tupac-Shakur (2019-12-20).

https://www.britannica.com/biography/Tupac-Shakur
https://www.britannica.com/biography/Tupac-Shakur
https://www.britannica.com/topic/NWA
https://www.britannica.com/topic/NWA
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så kallad “conscious rap” och gangsterrap, men också hans dragning till det introspektiva och 

biografiska i sina texter. Hans hemmahörande i Los Angeles och västkustens hiphoptradition är 

också viktigt att notera för att förstå det sammanhang han verkar i. 

1.4 Intertextuella kategorier inom hiphoptexter 
Innan den mer djupgående analysen, ska några exempel och kategorier av intertextuella 

relationer presenteras, med utgångspunkt i Kendrick Lamars TPAB.  Kategorierna är menade 29

att tydliggöra framträdande drag i hur texterna i TPAB fungerar som en dialog med andra texter 

och att visa på likheter och olikheter mellan dessa intertexter. Urvalet är inte ämnat att vara 

representativt för all hiphop, men förhoppningsvis kan kategorierna vara relevanta även för 

andra verk, då exempelvis bibliska teman och kommentarer till föregångare inom afroamerikansk 

musik är vanliga inom raptexter i stort. 

Den första kategorin som kan identifieras är bibliska intertexter.  I Kendrick Lamars och 

även många andra rappares texter (för att inte tala om hela den västerländska kanon) är bibeln 

och andra kristna texter en självklar referensram. De bibliska allusionerna är tätt återkommande i 

TPAB.  

Både “The God of  Nazareth”  och gammaltestamentliga karaktärer som Moses  30 31

mobiliseras ofta som symbolbärande och metaforiska figurer. En mer omfattande dialog med 

bibeln kan skönjas i Lamars djävulsgestalt “Lucy” (en anspelning på “Lucifer”), som erbjuder 

diktjaget världsliga frestelser, att slösa bort sina pengar och sin ställning på flyktiga nöjen.  32

Denna scen bär tydliga likheter med scenen i evangelierna då Jesus möter och frestas av Satan i 

öknen.   33

Den andra kategorin som går att urskilja är intertextuella relationer mellan olika 

hiphoptexter och rappare. Denna dialog kan ske på många olika sätt. Det kan vara en allusion 

eller ett citat från en äldre rappare. På skivans första låt Wesley’s Theory inkorporerar Lamar ett 

(givetvis fiktionellt) röstmeddelande från Los Angeles-veteranen Dr. Dre, som råder honom att 

ta vara på det han har.  Detta exempel präglas av en respekt för den äldre rapparen, vilket enligt 34

 Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, Top Dawg Entertainment 2015.29

 Kendrick Lamar, “These Walls”, i To Pimp a Butterfly, Top Dawg Entertainment 2015.30

 Kendrick Lamar, “Mortal Man”, 2015.31

 Kendrick Lamar, “For Sale?”, i To Pimp a Butterfly, Top Dawg Entertainment 2015.32

 Matteusevangeliet 4:1-11, Mark. 1:12-13 och Luk. 4:1-13, Nya Testamentet.33

 Kendrick Lamar, “Wesley’s Theory”, i To Pimp a Butterfly, Top Dawg Entertainment 2015.34



!9

Williams är typiskt för hiphopkulturens historiemedvetande och hyllning av historien.  Detta 35

behöver dock absolut inte gälla samtida kolleger. På King Kunta attackerar Lamar rappare som 

använder en “ghostwriter” och de rappare som delar “bars” (alltså versrader).   36

En intertextuell dialog inom hiphopen kan vara antagonistisk eller respektfull, anonym 

eller explicit, men det går även att skilja på samtida och historiska intertexter. När rapparen Tyler, 

the creator interpolerar raden “look both ways before you cross my mind” från Wesley’s Theory, är 

det ett lån från en samtida (endast två år äldre) skiva.  När Lamar interpolerar Tupac Shakur på 37

Mortal Man, så går han i dialog med en rappare vars genombrott skedde över tjugo år tidigare.  38

Detta fungerar snarare som en hyllning till en ikonisk och inflytelserik (och avliden) föregångare, 

än en kommentar till en aktuell artist. 

En sorts subkategori eller besläktad kategori till den historiska dialogen inom hiphop, är 

dialogen med äldre afroamerikansk musik, så som jazz, funk och soul. Dialogen med äldre musik 

kan även föras genom att inkludera funk- och soulikoner från sextio- och sjuttiotalet som Ronald 

Isley på i och How Much a Dollar Cost och George Clinton på Wesley’s Theory.  Det kan även ske 39

genom explicita referenser till afroamerikanska artister. Exempelvis kommenterar Lamar Michael 

Jackson och skandalerna som omgärdat honom, på Mortal Man.  40

En viktig typ av dialog är den som hiphopen för med afroamerikansk politisk historia. 

Exempelvis listar Kendrick Lamar ett antal afroamerikanska politiska figurer, bland andra Marcus 

Garvey i The Blacker the Berry,  Utöver explicita referenser så använder Lamar till Nation of  41

Islam och Malcom Xs fras “blue-eyed devil” i Wesley’s Theory,  och Kings “twenty million 42

people” (som reflekterar 1960-talets befolkningssiffor, snarare än tvåtusentalets).  43

På TPAB finns även intertextuell dialog med historiska afroamerikanska författare. Till 

exempel går Lamars användning av “yams” (sötpotatisar) som litterär symbol i King Kunta, att 

 Williams 2013, s. 22.35

 Kendrick Lamar, “King Kunta”, i To Pimp a Butterfly, Top Dawg Entertainment 2015.36

 Tyler, the Creator, “See You Again”, i Flower Boy, Columbia Records 2017.37

 Kendrick Lamar, “Mortal Man”, 2015.38

 Ibid. s. 4, 10-11 (häfte).39

 Ibid.40

 Kendrick Lamar, “The Blacker the Berry”, 2015.41

 Southern Poverty Law Center, “Nation of  Islam”, https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/42

group/nation-islam (2019-11-10)

 “Dr. Martin Luther King, Jr.’s 1962 speech in NYC” (1962), Youtube https://www.youtube.com/watch?43

v=k7t35qDYHgc (2019-11-2)

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/nation-islam
https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/nation-islam
https://www.youtube.com/watch?v=k7t35qDYHgc
https://www.youtube.com/watch?v=k7t35qDYHgc
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koppla till författaren Ralph Ellisons roman The Invisible Man från 1952.   I denna roman 44 45

symboliserar denna basföda från södra USA hemlängtan och autencitet, då protagonisten 

påminns om sin uppväxt i södern när han känner doften av sötpotatis.  46

En sista typ av intertext inom hiphop är dialog med samtidens populärkultur och 

massmedia. Detta kan exempelvis innebära referenser till skådepelare, som Wesley Snipes i 

Wesley’s Theory,  eller till populära idrottsmän som Michael Jordan i The Blacker the Berry.  Det 47 48

kan även vara kommentarer till nyhetsmedia eller nyhetsaktuella personer, som när Lamar 

kommenterar den uppmärksammade dödsskjutningen av Trayvon Martin, även detta i The Blacker 

the Berry.   49

1.5 Teori och metod 
Denna uppsats kommer att utgå ifrån beprövade intertextuella metoder, som dock sällan har 

applicerats för att undersöka hiphoptexter. Det finns dock vissa saker som behöver tydliggöras, 

som hur en intertext kan identifieras och hur godtycke kan undvikas.  

Citat och plagiat, är relativt okomplicerade att identifiera. Likheten (även om den är 

identisk) mellan två textrader, behöver dock inte innebära en direkt intertext. Den kan helt enkelt 

bero på en slump, eller vara medierad av en tredje text. I denna uppsats kommer därför inga 

tvärsäkra slutsatser om härstamning dras. 

En del av problematiken kring hur intertextualitet ska appliceras tas upp av Espmark, 

som frågar hur man kan identifiera ekon (icke-explicita intertexter) från andra texter, när dessa i 

teorin är anonyma.  Han föreslår själv ett svar på detta, vilket även Genette gör. Espmark lyfter 50

bl.a. Kristevas avgränsning till identifierbara föregångare och intertextens intentionalitet (inte att 

förväxlas med författarintention), som möjligheter att undkomma godtycke.  Genette löser detta 51

genom att avgränsa sig till omfattande och explicita intertexter, som mellan Ulysses och Odysseen.  52

 Kendrick Lamar, “King Kunta”, 2015.44

 Ralph Ellison, The Invisible Man, New York City: Randomhouse 1952.45

 Ibid.46

 Kendrick Lamar, “Wesley’s Theory”, 2015.47

 Kendrick Lamar, “The Blacker the Berry”, 2015.48

 Ibid.49

 Kjell Espmark, Dialoger, Stockholm: Norstedt 1985, s. 24.50

 Ibid. s. 25-27.51

 Gerard Genette, Palimpsest, Lincoln: University of  Nebraska Press 1997, s. 6, 9.52
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Genettes avgränsning till omfattande intertexter är inte särskilt aktuellt för denna studie, 

då de intertextuella elementen i det aktuella materialet sällan är strukturella på det sätt som 

Genette menar att de är i L’affaire Lemoine (Prousts pastisch på Flaubert).  Hans avgränsning av 53

explicita intertexter är emellertid användbar. Även hans formulering av begreppen “citat” (med 

citationstecken med eller utan referens) och “plagiat” (icke-explicita och ej redovisade som lån) är 

användbara.  Hans definition av “allusion” är den kanske viktigaste: “An enunciation whose full 54

meaning presupposes the perception of  a relationship between it and another text, to which it 

necessarily refers by some inflections that would otherwise remain unintelligible.”  Genette 55

menar alltså att även de icke-explicita intertexterna kan vara nödvändiga, snarare än en fråga om 

läsarens godtycke. 

Espmarks gör också en viktig distinktion som är högst aktuell för denna analys. Han 

identifierar en sorts underkategori till intertextualitet, “dialogicitet”, som inte är 

receptionsestetisk, utan grundar sig på “intention och kvalificerad överensstämmelse” mellan två 

autonoma parter.   56

Kvalificerad överensstämmelse innebär helt enkelt att den är välbelagd i texterna. 

Intentionaliteten innebär att det inte bara är läsaren som drar en linje mellan texterna, utan att 

den primära texten aktivt förhåller sig till en sekundär. Han anstränger sig dock för att undvika 

det intentionella felslutet (och anakronistisk intertext). Snarare än att hänvisa till 

författarintention, är det en intention som är del av verket självt, redan vid dess tillkomst.  57

Den uppenbara symbolen för denna avgränsade intertextualitet blir dialogen (som 

namnet antyder), som sker mellan två parter. Den primära texten svarar då på den sekundära 

(och återger därför denna, explicit eller implicit). Dialogicitet innebär att texten innehåller (för att 

använda dialog-metaforen) två distinkta röster, vilket är vad Espmark menar med autonoma 

parter.  58

Det är här likheten med Gates modell för afroamerikansk intertextualitet blir tydlig. Han 

använder nämligen begreppet “double voiced word”, ett ord med två röster som är menat att 

 Genette 1997, s. 28.53

 Ibid. s. 2.54

 Ibid.55

 Espmark 1985, s. 25-27.56

 Ibid s. 27.57

 Ibid. s. 25.58
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höras både som en version av det ursprungliga uttalandet (och upphovsmannens perspektiv) och 

den andra talarens utvärdering av yttrandet från sitt perspektiv.   59

Utöver de två distinkta rösterna, så finns fler likheter mellan Espmark och Gates 

modeller för intertextualitet. Gates modell betonar starkt (och på många ställen i texten) det 

medvetna spelet med intertextuella element, alltså intentionalitet, precis som Espmark gör.  Det 60

är den explicita repetitionen och revisionen (snarare än den strukturlikhet eller vaga ekon), som 

är typisk för den afroamerikanska retoriska och litterära historien.  61

 En viktig del av uppsatsens begreppsapparat för intertextuella samband är informerade 

av Anders Olssons text Intertextualitet, komparation och reception.  I den texten diskuterar han bland 62

annat olika typer av intertexter, exempelvis avsedda kontra icke-avsedda samband som delvis 

motsvarar Espmarks intentionalitetsbegrepp.  Fler av Olsons distinktioner kommer att 63

aktualiseras i texten, men kommer att beskrivas mer ingående i anslutning till detta. 

Även om det inte kan råda något tvivel kring rappens litteraritet (se avsnittet 

“Hiphoptexter som lyrik”), så kvarstår ändå att den även är musikalisk. Detta för självklart med 

sig vissa metodologiska problem vid en strikt litteraturvetenskaplig analys, då musikaliska uttryck 

inte är litterära i snäv mening. Det krävs därför att perspektiven och horisonten för denna 

uppsats avgränsas tydligt. 

Med ett vidgat textbegrepp kan i princip allt underordnas textens och litteraturens sfär. 

Den nedanstående analysen kommer att genomföras främst genom att applicera intertextuell 

teori, som formulerats i studier av mer traditionella litterära former, på raptexter. Detta lämnar 

dock frågan om avgränsning obesvarad; vad kommer tas med i detta vidgade textbegrepp? 

Mycket hiphop är både musikaliskt och till viss del lyrisk uppbyggd av samplingar, alltså 

interpolerade ljud- och musikklipp, en sorts audiell citatteknik. Eftersom denna uppsats är 

litteraturvetenskaplig, inte musikvetenskaplig, så finns inte utrymmet eller kompetens att utforska 

alla samples eller musikaliska pastischer. Denna uppsats kommer därför att fokusera främst på 

den muntliga “texten” i materialet. I uppsatsen kommer alltså text- och litteraturbegreppet att 

sträcka sig till alla inslag av rap, sång, spoken-word eller samplingar, som kan transkriberas till text. 
Detta innebär inte att rent musikaliska inslag inte kommer att behandlas alls. Den 

musikaliska framställningen förstärker den lyriska. Utan att ha ambitionen att följa de musikaliska 

 Gates 2014, s. 55-56.59

 Ibid. s. 30-31, 57, 59-60, 69.60

 Ibid. s. 57, 66.61

 Anders Olsson,  “Intertextualitet, komparation och reception”, i Litteraturvetenskap – en inledning, Lund: 62

Studentlitteratur 2002, s. 51-69.

 Ibid. s. 61-62.63
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intertextuella linjerna grundligt, är dessa samtidigt relevanta för helheten av låtarna, vilket 

exemplet nedan ämnar visa. 

Texten på Wesley’s Theory har en vindlande form, med många upprepningar, men även 

direkt surrealistiska inslag av spoken word. “When the four corners of  this cocoon collide / 

You'll slip through the cracks hopin' that you'll survive” mässar en omöjligt djup basröst i låtens 

inledning. Texten blir mer förklarlig som en del av musikens pastisch på det psykedeliska p-

funksound som George Clinton utvecklade på sjuttio- och åttiotalet. Text och musik är 

inbegripna i ett semiotiskt spel med olika element av psykedelia. Musiken förklarar de element i 

musiken som annars skulle förefalla aparta. Det är därför viktigt att ta in även de musikaliska 

elementen i analysen, om så krävs. 

1.6 Tidigare forskning 

Det finns alltför mycket forskning på området intertextualitet, för att det ska kunna 

sammanfattas i denna uppsats. Vissa är dock värda att nämna i förbigående. Själva grunden för 

intertextualitet och begreppets ursprung är Julia Kristevas tolkning av Michail Bachtin, särskilt 

hennes text  Word, Dialogue and Novel från 1966.  Det är dock främst Genettes och Riffaterres 64

forskning och begrepp på området som denna uppsats utgår ifrån. Riffaterres mest relevanta 

artikel i sammanhanget är Syllepsis från 1980, där han förklarar sin syn på intertextualitet och sitt 

begrepp syllepsis.  Genettes mest centrala verk är boken Palimpsests: Literature in the Second Degree 65

från 1982, som lägger ut och exemplifierar det han kallar för “transtextualitet” . 66

 När det gäller hiphopforskningen, så är den också (om än inte lika) omfattande. Det är 

dock förvånansvärt få explicit intertextuella studier som görs om hiphoptexter. En av de mest 

framstående inom ämnet är Justin A. Williams, som bland annat skrivit Rhymin and Stealin’ från 

2013.  Han är dock musikforskare, men mycket av hans observationer, till exempel om 67

sampling, är relevanta även för denna studie.  

Den mest omfattande studien av intertextualitet inom afroamerikansk litteratur är Henry 

Louis Gates Jr.s The Signifying Monkey från 1988, som beskriver den intertextuella, retoriska 

traditionen av “signyfin’” i USA.  Denna text nämner dock inte hiphopen, utom i förordet till 68

 Julia Kristeva, “Word, Dialogue and Novel”, i The Kristeva Reader. New York: Columbia University Press 1986, s. 64

34-61

 Riffaterre 1980, s. 625-638.65

 Genette 1997.66

 Williams 2013.67

 Gates 2014.68

https://www.definitions.net/definition/cocoon
https://www.definitions.net/definition/cracks
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andra utgåvan, då han beskriver den som “as original and as innovative as any intertextual literary 

relationship i have explicated in this book”.  69

2. Analys 

2.1 Text och intertexter 

I detta avsnitt, som bildar huvuddelen av analysen, kommer uppsatsen att följa en fras och hur 

den traderats inom sin kulturella sfär. Det är inte fråga om att söka ett “ursprung” eller att skapa 

en linjär kronologi, vilket klargörs i teori- och metodavsnittet. Det är inte vertikala relationer, 

som Riffaterre formulerar det, utan laterala relationer som är av intresse.  Det är alltså inte 70

hierarkiska och kronologiska “influenser” som identifieras, utan en samtidighet och samexistens 

av de olika intertexterna. 

Frasen som ligger i centrum för detta avsnitt är: “Look both ways before you cross my 

mind”, som sjungs av George Clinton på Wesley’s Theory.  Detta citat kombinerar den vanliga 71

frasen “look both ways before you cross (the street)” och den vanliga, men mindre bokstavliga 

användningen av verbet “cross” i konstruktionen “it crossed my mind” för att beskriva hur 

tankar dyker upp. Detta kan ses som en typ av syllepsis, i Riffaterres modifierade och mer 

generella betydelse.  Han definierar nämligen syllepsis som en struktur där ordets dubbla 72

betydelse, först dess bokstavliga och sedan dess bildliga, aktualiseras samtidigt. Här aktualiseras 

alltså ordets bokstavliga betydelse i relation till att korsa gatan och dess bildliga betydelse som 

beskriver tankar.  

Frasen kan även tolkas som en typ av metalepsis, en språkfigur där en bildlig fras (eller ett 

ord) från en kontext, används i en ny kontext. Metalepsis är en av de retoriska grepp som Gates 

lyfter som central för den afroamerikanska traditionen av “signyfin’”, då detta grepp 

underminerar den semantiska betydelsen och approprierar etablerade fraser.  73

Det centrala är dock inte huruvida det är syllepsis eller metalepsis. Snarare är det likheten 

mellan dessa figurer som är viktig, då de båda fungerar intertextuellt och anknyter till traditionen 

av “signyfin’”. Gates teori om “signyfin’” (och titeln på hans redogörelse av den) bygger på sagan 

om “the signyfing monkey”, där den centrala sensmoralen är just skillnaden och tvedtydigheten 

 Ibid. s. 32.69

 Riffaterre 1980,  s. 627.70

 Kendrick Lamar, “Wesley’s Theory”, 2015.71

 Riffaterre 1980, s. 627.72

 Gates 2014, s. 57.73
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mellan bokstavlig (“literal”) och icke-bokstavlig (“figurative”) mening. Det är just denna skillnad, 

denna tvetydighet som Gates menar kännetecknar den afroamerikanska retoriska traditionen.   74

Riffaterre är inne på ett liknande spår. Denna skillnad mellan bokstavlig och 

ickebokstavlig beskriver han som den semantiska kontra den semiotiska innebörden, som enligt 

honom tillför en dubbelhet och obestämbarhet till texten.  Denna dubbelhet motsvarar det som 75

Gates beskriver som “the double-voiced word” och denna obestämbarhet påpekas även av Gates 

som central för den diskurs som “signyfin’” ger upphov till.  Detta skapar en text (eller diskurs, 76

som Gates skriver) som behöver tolkas noggrant för att förstås, men aldrig lämnar ifrån sig en 

entydig eller slutgiltig innebörd. 

Frasen har alltså en struktur som på flera sätt tydligt motsvarar både Gates och 

Riffaterres ideer och begrepp (som dessutom i viss mån överenstämmer med varrandra). Denna 

sylleptiska/metaleptiska form som “Look both ways before you cross my mind” har, sätter 

frasen i samband med hela den afroamerikanska traditionen av “signyfin’” som Gates utforskar. 

Frasens intertext blir därför hela denna tradition, som kännetecknas av just spelet mellan 

bokstavligt och bildligt, omvandlingen av etablerade fraser och den obestämbarhet som uppstår 

av denna språklek. 

Det är dock inte bara på denna makronivå som vi kan identifiera intertextuella relationer. 

Det är inte heller bara en anonym tradition och en oöverskådlig intertextuell korpus av 

afroamerikansk retorik och litteratur som är den enda intertexten. Det är även möjligt att se 

intertextuella sammanhang som är specifika för frasen “Look both ways before you cross my 

mind” och inte bara dess sylleptiska/metaleptiska form. Följande stycken kommer därför att 

fokusera på specifika låttexter som bär tydliga likheter med denna fras. 

En specifik intertext är Tyler, the Creators (hädanefter förkortad till Tyler) låt See You 
Again på skivan Flower Boy från 2017.  I denna låt har Tyler inkorporerat frasen nästan ordagrant. 77

Tylers “[...] look both ways / When you cross my mind” faller någonstans mellan citat och 

parafras, då den endast ändrar “before” till “when”. Det borde inte vara ett kontroversiellt 

antagande att Tyler har lyft frasen från just Lamars TPAB, med tanke på likheten mellan 

textraderna, närheten i tid (endast två år skiljer skivorna åt) och relationen mellan de två rapparna 

 Ibid. s. 59-61.74

 Riffaterre 1980, s. 629-637.75

 Gates 2014, s. 57-58.76

 Tyler, the Creator, “See You Again”, 2017.77
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(Tyler kallar exempelvis Lamar för sin vän och berättar om hans inflytande på hans musik, under 

en konsert för Apple Music).  78

Till skillnad från den anonyma och generella intertexten med traditionen av  “signifyin’”, 

kan Tylers intertext sägas vara dialogisk, i den bemärkelse Espmark använder. I Espmarks 

Dialoger är det intentionaliteten och det aktiva mötet med intertexten, som skiljer just den 

intertextuella dialogen från mer allmän intertextualitet. Den intertextuella relation som bygger på 

syllepsen/metalepsen, som beskrivs i styckena ovan är snarare den process Espmark beskriver 

som “tidigare texter” som “ekar i den aktuella utan att denna ger något svar” och som faller 

utanför just begreppet “dialogicitet”.  79

Vad är det då för svar Tyler ger Lamar, vad säger deras texter? Lamars Wesley’s Theory har 

en mullrande och mörk ljudbild, som punkteras av mardrömslika röster. Det är även en explicit 

politisk, eller åtminstone samhällskritisk text.  

Själva utgångspunkten (och även titeln) är den press från media och allmänheten som 

kändisskapet medför, i detta fall särskilt för afroamerikanska män. Titeln Wesley’s Theory och delar 

av texten anspelar nämligen på den afroamerikanska skådespelaren Wesley Snipes 

skatteflyktsskandal, som nästan utplånade hans karriär och publikens välviljan gentemot 

honom.  “But remember, you ain't pass economics in school / And everything you buy, taxes 80

will deny / I'll Wesley Snipe your ass before thirty-five” rappar Lamar mot slutet av låten, som 

sedan av slutas med en röst som desperat tjuter “Tax man coming” om och om igen.   81

Genom att omvandla Snipes namn till ett verb (vilket även motsvarar den lek med olika 

betydelser av ord, som kännetecknar “signyfin’”), vill Lamar generalisera detta som en sorts 

karaktärsmord (ordet “snipe” bidrar till de mordiska konnotationerna) som inte bara Snipes blivit 

utsatt för, utan som hänger över alla inom underhållningsbranshen. 

Tylers See You Again har både en helt annan ljudbild, som präglas av mjukt piano och 

svällande syntstråkar, och skildrar ett väldigt annorlunda ämne: kärlek.  Trots att Tylers version 82

av frasen är snarlik, så får den en helt ny innebörd i Tylers inramning. I Wesley’s Theory var den en 

del av bryggan, men i See You Again har frasen blivit en del av refrängen. “Twenty-twenty, 

Twenty-twenty vision / Cupid hit me, Cupid hit me with precision, I / Wonder if  you look both 

 “Apple Music Presents: Tyler, The Creator” (2019), Apple Music https://music.apple.com/in/album/apple-78

music-presents-tyler-the-creator/1476341907 (2019-12-13)

 Espmark 1985, s. 26.79

 James Mottram, “Wesley Snipes: Action man courts a new beginning”, The Independant 4/6 2010, 80

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/wesley-snipes-action-man-courts-a-new-
beginning-1991437.html (2019-12-12).

 Kendrick Lamar, “Wesley’s Theory”, 2015.81

 Tyler, the Creator, “See You Again”, 2017.82
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ways / When you cross my mind” rappar, eller snarare halv-sjunger, Tyler i inledningen av varje 

refräng.   83

Detta är helt klart en kärlekskrank persona, vars hjärta har skjutits av en träffsäker 

Cupido (eller åtminstone en med utmärkt syn), från vars perspektiv han skriver. Det är oklart om 

det är Cupido eller föremålet för diktjagets kärlek som frågan är riktad till. Det verkar dock vara 

en anspelning på försiktighet eller oförsiktighet hos kärleken, som är dessa versraders 

kärnmening. 

Kontrasten mellan användningen av de två snarlika fraserna är slående. De har, till att 

börja med, väldigt annorlunda platser i texterna. Hos Lamar är den inte en del av ett större 

sammanhang, varken syntaktiskt eller semantiskt. Istället bildar den en avlutning på en rad 

surrealistiska bilder och fraser. Tyler placerar dock sin parafras i en mening, i en fråga, där den får 

en helt annan innebörd. 

Den finurliga omkontextualiseringen av frasen ger även Tylers textrader något nästan 

demonstrativt eller medvetet virtuost över sig. Genom att med minimal förändring av själva 

frasen, få den att säga något helt annat och genom att integrera den i refrängen, där den blir en 

organisk del av helheten, så demonstrerar Tyler sin språkliga skicklighet. Detta kan även ses som 

en implicit utmaning, en lekfull provokation gentemot sin kollega Lamar, om än en vänskaplig 

sådan. 

Som all intertext, särskilt den som är intentionell, skapar Tylers parafras och placerar in 

sig i ett sammanhang. Genom att alludera till Lamar, skapar Tyler sig en plats i musiken jämte 

honom. Det är kanske för tidigt och för nära i tid mellan dem för att tala om kanonisering, men 

det Tyler gör är att skriva in sig i samma tradition eller snarare generation som Lamar. Det är 

dock inte bara till Lamar som han konstruerar en samhörighet, utan även till George Clinton, 

som sjunger den aktuella raden. På så vis skriver han in sig i den tradition av elektronisk soul och 

funk, som hans senaste två skivor varit ljudmässigt präglade av.  84

För att bryta upp den nästan linjära form den intertextuella relationen mellan Wesley’s 

Theory och See You Again tycks ha, ska ännu en intertext föras in: Kali Uchis After the Storm.  På 85

denna låt, där även Tyler medverkar, sjunger funk-veteranen Bootsy Collins: “So you gotta be 

careful, baby / And look both ways / Before you cross my mind”.  Detta implicita citat, bildar 86

ett komplext nätverk av intertextuella relationer.  

 Ibid.83

 Se både Flowerboy (ovan) och Tyler, the Creator, Igor, Columbia Records 2019.84

 Kali Uchis, “After the Storm”, i Isolation, Rinse Recordings 2018.85

 Ibid.86
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Den första koppling är självklart till Lamars Wesley’s Theory, då fraserna är identiskt, med 

undantag för inramningen. Detta är dock ingen enkelt linjär relation, Colins citerar nämligen 

både Lamar och George Clinton, hans forne bandledare i funkgruppen Parliament. Detta skapar 

intertextuella linjer, både till Lamars (mer eller mindre) samtida TPAB, men även längre tillbaks 

till Parliaments musik från 1970-talet. Snarare än att etablera en linje från TPAB till Isolation, 
skriver Uchis in sig i historien, både före och efter Lamar, och Collins gör sig till både 

föregångare och efterföljare. 

Intertexten blir ännu mer komplex när de andra linjerna urskiljs. Tyler medverkar som 

bekant på skivan och Kali Uchi medverkade i sin tur på hans See You Again året innan. Detta gör 

After the Storm till en naturlig intertext till Tylers låt. För dessa bägge blir detta en intertextuell 

relation med sig själva och varandra. Det skapar en sorts kontinuitet mellan deras egna verk, 

deras samarbeten och en samhörighet mellan dem som artister. 

En ytterligare intertext till frasen “Look both ways before you cross my mind”, finns på 

rapparen Jay Rocks skiva Redemption från 2018.  Lamar och Jay Rock står nära varandra som 87

artister. De är båda knutna till samma skivbolag, TDE, och har ofta samarbetat, exempelvis på 

King’s Dead från 2018.  “Look both ways before you cross me, I tell you / Look both ways 'cause 88

if  you cross me, I kill you”, sjunger J. Cole på Jay Rocks OSOM.  Även J. Cole har nära band till 89

Kendrick, de har till och med diskuterat att eventuellt göra ett gemensamt album, vilket gör det 

till en möjlig intentionell (eller avsedd) intertext..  Denna intertext bär emellertid inte samma 90

slående likhet med Lamars fras som Tylers parafras eller citatet på After the Storm. Det är alltså 

inte fråga om en stark intertext (för att använda Olssons begrepp), utan en något svagare 

sådan.  91

Frasen på Jay Rocks OSOM är, på samma sätt som Tylers parafras, ett sätt att visa 

samhörighet. Den konstruerar en koppling mellan Lamar, Jay Rock och J. Cole, mellan deras 

personan och musik. Den distans, den olikhet som Tylers kreativa ominramning av frasen 

skapade är dock inte närvarande i denna intertext. Istället är det likhet och närhet som betonas, 

vilket kanske är naturligt, med tanke på J. Coles och Jay Rocks musik, som (enligt min mening) 

har större likheter med Lamars musik än Tylers har. Lamar, J. Cole och Jay Rock betonar enklare 

 Jay Rock., Redemption, Top Dawg Entertainment 2018.87

 Jay Rock, “King’s Dead”, i Black Panther: The Album, Kendrick Lamar (Exec.), Top Dawg Entertainment 2018.88

 Jay Rock, “OSOM”, i Redemption,Top Dawg Entertainment 2018.89

 “J. Cole x Angie Martinez Interview at Salaam's House” (2018), Youtube https://www.youtube.com/watch?90

v=gsKjJRSmYio&feature=emb_title (2019-12-15).

 Anders Olsson 2002, s. 59-60.91
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trumbetonade låtar med teman som personliga svårigheter, politik, antirasism och religion, till 

skillnad från Tyler. 

Det ska dock påpekas att frasen på Jay Rocks OSOM inte bara är en intertext till Lamars 

Wesley’s Theory, utan även till The Jackson 5s The Love You Save från 1970.  “Darling, look both 92

ways before you cross me” sjunger de på refrängen. Detta är inte en självklart en direkt intertext, 

men den bär vissa likheter, både med Jay Rocks OSOM och Lamars Wesley’s Theory. Denna 

intertext illustrerar dock en viktig aspekt av intertextualitet inom hiphop. Det finns ett 

omfattande antal intertexter för varje hiphoptext. Vilka som är direkta och vilka som är 

medierade och vart gränsen mellan genre-element och textuella lån går är inte alltid tydlig. Om 

likheten mellan OSOM och The Love You Save är en direkt intertextuella relation, eller är det 

bara så att båda brukar en metaleps/sylleps som bygger på en vanlig fras om trafiksäkerhet, är 

nästan omöjligt att bevisa. 

Hiphoptexter som Lamars Wesley’s Theory aktualiserar en nästan oöverskådlig mängd 

intertextuella relationer. Riffaterre menar att intertexter aktualiseras av textens form, snarare än 

av läsarens (eller i detta fall lyssnarens) kulturella referensram.  Detta innebär att det inte 93

nödvändigtvis måste finnas ett tydligt identifierbart ursprung (ett ord som Riffaterre menar inte 

har något att göra med intertexter), för ett antagande om intertextualitet. Det är, enligt Riffaterre, 

en texts brott med ideolektiska normer och de oklarheter som kontexten inte kan förklara, som 

gör att läsaren söker sig till intertexter.  Det är just detta som kännetecknar många av texterna 94

vars intertext är frasen “Look both ways before you cross my mind”.  95

Frasen och hiphoptexter i allmänhet har just en sådan form som aktualiserar ett sökande 

efter intertexter, precis som Riffaterre beskriver. Det är dock inte bara en fråga om form. I 

exempelvis Tylers See You Again är parafrasen semantiskt och syntaktiskt inbäddad och texten 

flyter naturligt. Det kan även vara så att hiphoptexternas genre och format (snarare än att 

strukturellt särskiljbara intertexter) skapar förväntningar om intertextualitet hos mottagaren.  

Både Riffaterre och Genette diskuterar just läsaren (eller i detta fall lyssnarens) roll i 

skapandet av intertexter. Riffaterre menar att det alltid är läsaren som väljer de specifika 

intertexterna (även om textens struktur förutsätter en intertext).  Genette gör en liknande 96

observation att det bara är “a simple matter of  critical ingenuity” att dra intertextuella linjer 

 The Jackson 5, “The Love You Save”, i ABC, Motown 1970. 92
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mellan nästan vilka texter som helst.  Det är dock viktigt att poängtera att detta inte 97

nödvändigtvis innebär att intertextualitet inom hiphop är en fråga om lyssnarens godtycke. 

Snarare innebär det att, som Riffaterre också beskriver, en obestämbarhet är inbyggd i 

intertextualiteten (och i språket i stort).  Det är just denna obestämbarhet som den tentativa 98

intertextuella relationen mellan Lamars Wesley’s Theory, Jay Rocks OSOM och The Jackson 5s The 
Love You Save illustrerar. 

Ännu en intertext till Wesley’s Theory är Los Angeles-rapparen Busdrivers låt Mindcrossings 
från 2002.  Som låttiteln kanske avslöjar är låtens kärna just samma metaleptiska/sylleptiska 99

korsning mellan frasen “look both ways before you cross the street” och den bildling 

användningen av “crossing” i frasen “cross my mind”. “When you cross my mind you best look 

both ways / 'Cause my personality's bigger than yours”, rappar Busdriver på två gånger i rad, 

vilket tjänar som låtens refräng.  Även om frasen är syntaktiskt annorlunda, så har den stora 100

likheter med den retorisk-poetiska uppbyggnaden som den motsvarande frasen på TPAB har. 

Det är emellertid lätt att konstatera att Busdrivers refräng fyller en helt annan funktion än 

dess intertext på Wesley’s Theory gör. På Mindcrossings är frasen, precis som hos Tyler, en del av 

refrängen, men inte enbart. Den återvänder i verserna i olika versioner, som på olika sätt 

omvandlar frasen och går djupare in i dess bildvärld. “Didn't pay you to cross my mind my 

body's green grass/ And my eyes are now a gaping wound” rappar han, innan refrängen ens 

kommit in. Direkt efter första refrängen dyker ännu en variation upp. “When you cross my mind 

you're best to look both ways / Walk the streets in an insulated space suit”, rappar han.  Den 101

sista versionen av frasen kommer precis innan den sista refrängen. Där rappar han: “Sorry, 

sometimes things cross my mind before I cross theirs / My thoughts are in their crosshairs”.   102

Det är ett tydligare spel med det konkreta och abstrakta i Busdrivers text. Han leker med 

det bokstavliga i att korsa, genom att associera det med korsandet av en gräsmatta (“green 

grass”) och sedan återigen genom att återkoppla frasen till gator (“Walk the streets”). Den sista 

variationen av frasen betonar snarare det ljudmässiga och den avslutas med ett originellt rim 

(“cross theirs” och “crosshairs”). Där är det upprepningarna av ljud och ord som står i centrum, 

för att visa på Busdrivers förmåga att framföra text muntligt.  

 Genette 1997, s. 9.97

 Riffaterre 1980, s. 626-637.98
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 Ibid.100

 Ibid.101

 Ibid.102



!21

Frasen “Look both ways before you cross my mind” och variationer på samma 

metaleptiska/sylleptiska konstruktion återfinns i en mängd låttexter. Flera av dessa förefaller ha 

en distinkt och tydlig relation till Lamars version, medan andra är mindre tydliga. Exempelvis har 

frasen “Girl you must be tired, cause you’ve been running through my mind all day”, vissa 

likheter, men är antagligen ingen direkt eller intentionell intertext. Den kommer från tv-serien 

The Fresh Prince of  Bel-Air och liknar antagligen Lamars text för att den utgår från samma 

retoriska tradition av “signyfin’” .  Denna oklarhet är delvis till följd av skillnaden mellan 103

generell och specifik intertextualitet, särskilt inom hiphop.  

Olsson introducerar denna skillnad mellan generella och specifika samband, med 

Derridas idé om “den generella texten” (där alla texter görs till en del av en och samma 

universella text).  Både Bachtins och Derridas syn på språket gör gällande att intertextualitet är 104

grundläggande för språket och vår möjlighet att förstå det, enligt Olsson.  Det som gör text 105

begriplig är våra förväntningar, allt från syntax och stavning till litterära genrekonventioner, som 

grundar sig på detta universella nätverk av text, denna allmänna korpus. 

Att applicera detta praktiskt är knappast hjälpsamt, då alla texter, i teorin, är kopplade till 

varandra. Det som är viktigt att ta vara på i sammanhanget är hiphopens korpus och 

genrekonventioner som generell text. Den metaleptiska/sylleptiska formen av frasen “Look both 

ways before you cross my mind” är till exempel en generell snarare än specifik intertext. Denna 

form är en del av en retorisk tradition som genomsyrar hiphopen, snarare att den refererar till en 

specifik förlaga. Det som gör vissa av intertexterna svåra att sätta i specifikt samband med 

Lamar, är just att det inte går att påvisa om dessa är genrelikheter eller allusioner. 

Vidare kan Mindcrossings vara en generell intertext, snarare än en specifik, men i 

Busdrivers fall är ett specifikt samband mest sannolikt. Kort sagt: snarare än en tydlig gräns 

mellan generella och specifika samband, så finns det en gråzon mellan dem. Detta motsäger 

ytterligare bilden av hiphopens intertextuella relationer som linjär. Det rimligt att se det som ett 

nätverk eller fält av relationer, snarare än enskilda linjer, annat än i fall som See You Again, där 

sambandet väldigt tydligt är specifikt. 

2.2 Interpolering av nyhetsmedia 
Det är viktigt att hålla i tankarna att litteraturen är inbegripen i konstant dialog med kulturen och 

samhället i stort, inte bara med annan litteratur. I detta avsnitt är det återigen en fras som hamnar 

i fokus, men det är inte främst dess intertexter inom hiphopen, utan dess interaktion med 

 The Fresh Prince of  Bel-Air, “That’s No Lady, That’s My Cousin”, NBC Productions, 1992-09-28.103

 Anders Olsson 2002, s. 64.104
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nyhetsmedia som ska undersökas. Det föregående avsnittet är begränsat till intertexter med andra 

kulturyttringar, främst annan hiphop, men detta avsnitt ämnar visa hur hiphopens dialogiska 

natur sträcker sig utanför hiphopen, populärmusiken och litteraturen.  

I Alright återfinns textraderna “And we hate po-po [polisen] / Want to kill us dead in the 

street for sure”.  I sig är dessa versrader kanske inte av särskilt intresse. De skildrar den misstro 106

mot den amerikanska polisen, som orsakats av det dödliga polisvåldet som främst 

afroamerikanska män utsätts för. Detta är ett återkommande tema i TPAB och det är inget i 

dessa rader i sig som är av särskilt intresse. Det intressanta med raderna ligger istället utanför 

deras omedelbara betydelse och kontext på TPAB. 

Efter att ha framfört Alright på BET Awards (Black Entertainment Televisions 

prisutdelning), ståendes på en vandaliserad polisbil, blev han hårt kritiserad av programledarna i 

amerikanska ultrakonservativa tv-kanalen Fox News program The Five.  I programmet visades 107

utdrag från Lamars framförande, med de två raderna som redan citerats ovan och “my gun might 

blow” textade stort på skärmen. En av programledarna felciterade sedan Lamars text som “and 

we hate the po-po / want to kill us in the street” (notera tillägget av  “the” och frånvaron av 

“dead”), innan de andra programledarna erbjöds uttrycka sina åsikter om Lamars 

framträdande.  108

Geraldo Rivera, en av programledarna i The Five, framförde sin åsikt att “Hip-hop has 

done more damage to young African-Americans than racism in recent years”.  Detta uttalande 109

skapade en viss upprördhet då det sändes, vilket måste varit förväntat, med tanke på dess 

tillspetsade formulering. Rivera uttryckte även att han ansåg att fokus borde ligga på 

gängrelaterade mord,  inte på polisbrutalitet. Resten av programledarna passade därefter på att 

karaktärisera Lamar som “anti-police” och hävdade att hans framträdande “incites violence”.   110

Trots den polemiska tonen, måste dessa uttalanden kategoriseras som litteraturkritik och 

kommentar (även om den kanske inte upprätthåller en litteraturvetenskaplig standard för kritik). 

Som Genette poängterar, så är kommentar och kritik intertextuella fenomen, vilka han ordnar 

inom begreppet “metatextualitet”.  Detta begrepp fångar upp den typ av texter som värderar, 111

tolkar och kommenterar litterär text, även om själva kommentaren inte är litterärt framställd 
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(vilket den dock kan vara). Det är dock inget ovanligt med denna typ av metatextuella relation. 

De flesta verk får utstå någon form av kritik.  

Det är nästa replik i denna dialog mellan Lamar och Fox News som är av verkligt 

intresse. På sin nästa skiva, DAMN. från 2017, interpolerar Lamar nämligen flera ljudklipp från 

programmet på BLOOD. och DNA., de första två låtarna på skivan.  På nästa låt, YAH., 112

nämner han dessutom explicit både Rivera och Fox News.   113

Lamar är inte ensam om att använda sig av sampling för att besvara kritik. 

Hiphopgruppen Public Enemy hade redan på 1980- och 1990-talet inkorporerat utdrag ur 

radioprogram i sin musik. När en radio-DJ som gick under namnet Mr. Magic upprört sa “I 

guarantee you, no more music by the suckers [Public Enemy]” i sitt program, spelade gruppen in 

och inkorporerade citatet i låten Cold Lampin’ With Flavor.   114

I låtens inledning upprepas klippet tre gånger, innan rapparen Flavor Flav svarar med  

“Yo, man what do you mean by suckers, man?”.  Därefter försvarar han sig med “Yo, we only 115

trying to put a black eye in the game”, för att sedan vända på frasen och gå till motangrepp med 

“Yo, we gonna let you put a black eye in the game, boy”.  I de två raderna kan vi skönja en 116

nästan metaleptisk/sylleptisk struktur, där först en abstrakt och sedan en konkret innebörd av 

“black eye” aktualiseras. Detta är en relativt okomplicerad, humoristisk och antagonistisk 

respons, även om användningen av samplingteknik är innovativ. 

Det är på liknande vis som Lamar bemöter Fox News. Han levererar också en 

antagonistisk respons, i likhet med Flavor Flav. Svaret till The Five är dock längre och kräver viss 

uttolkning. Efter klippet av Rivera på DNA., rappar Lamar “You motherfuckers can’t tell me 

nothing / I’d rather die than listen to you”.  Ett tydligare avståndstagande är svårt att föreställa 117

sig.  

På nästa låt, YAH., fortsätter kommentarerna till Fox News. “Interviews want to know 

my thoughts and opinions / Fox News want to use my name for percentage” sjunger han på 

andra versen.  Dessa två raderna kan ses som motsatspar, där Lamar kontrasterar intervjuer (en 118

dialog mellan autonoma parter), med Fox News-inslaget (som var mer ensidigt). På så vis 
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påpekar han just den maktdynamik som utforskas ovan. Texten anklagar alltså programmet för 

att utnyttja Lamar för att tjäna pengar. Ett återkommande tema på TPAB är just känslan av att bli 

utnyttjad. Senare i låten sjunger han “Somebody tell Geraldo this nigga got some ambition”.  119

Denna radkan ses som en fortsättning på hans motstånd mot att bli utnyttjad, att han visar att 

har ambitioner långt bortom att bli nämnd på Fox News. 

“My latest muse is my niece, she worth living / See me on the TV and scream: ‘that’s 

uncle Kendrick!’” fortsätter Lamar på YAH..  I de två sista raderna beskriver Lamar hur hans 120

niece känner igen honom på tv och vad hon betyder för honom. Dessa bildar i sin tur en 

kontrast till de två föregående raderna. Mediabilden av honom ställs emot Lamar (eller snarare 

diktjaget) som person och familjemedlem. Detta grepp återhumaniserar honom, i kontrast till 

media som avhumaniserar honom och reducerar honom till ett namn (“[...] use my name for 

percentage”). 

När hans niece ser Kendrick Lamar på tv är hon entusiastisk för att hon känner igen 

honom, hon ser inte rapparen utan personen. Texten visar på dubbelheten i att vara en offentlig 

person (rapparen Kendrick Lamar) och en privatperson (“uncle Kendrick”). Texten markerar 

även att han bryr sig mer om vad hans niece tycker än vad media och programledarna på Fox 

News tycker. Genom detta försöker han visa att han inte berörs av deras kritik. Även om hans 

text är ett slagkraftigt svar till Fox News, så är det i samplingen som det verkligt intressanta 

ligger. 

Innan Lamars användning av sampling utforskas ytterligare ska ännu ett exempel från 

Public Enemys anföras. Gruppens mest distinkta och udda användningen av samplingar från 

radio är på Incident At 66.6 FM, från deras nästa skiva Fear of  a Black Planet. Låten är en och en 

halv minut lång och består nästan bara av klipp från en radiointervju med frontmannen Chuck 

D, som är fragmentariskt ihopklippta över en breakbeat (en samplad trumloop).  Den inleds 121

med ett radioklipp där programledaren kallar deras musik för “rabble rousing” och informerar 

Chuck D om hur illa “white media” tagit vid sig av saker han sagt i sina låtar.   122

Resten av klippen i låten är sedan lyssnare som ringer in och visar uppskattning, eller 

avsky. I ett av klippen kallar en lyssnare dem för “monkeys” och i en annan kallas deras fans för 

“scum”.  I låtens sista klipp tar en lyssnare Public Enemy i försvar. Lyssnaren uttrycker sin 123
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uppfattning att “white liberals like yourself  have difficulty understanding that Chuck's views 

represent the frustrations of  the majority of  black youth out there today”.  124

Genom detta montage lyckas Public enemy iscensätta den samtida diskussionen kring 

hiphop. Detta tydliggör den dialogiska form som sampling har. Det både Lamar och Public 

Enemy gör med hjälp av sampling motsvarar Espmarks idé om dialogicitet. Den typ av sampling 

som Gates och Williams fokuserar på kan också förstås som en dialog. Det är dock denna mer 

ovanliga typ av sampling (som Public Enemy och Lamar använder), som bättre motsvarar 

begreppet “dialog”. Public Enemy och Lamars samplingar är direkta svar (för att eka Espmarks 

ordval), här gäller inte bara dialogen som metafor, utan en nästan bokstavligt. Det är en 

konversation, förd genom modern medial teknologi. 

Det finns dock en väldigt viktig aspekt som skiljer dialog och konversation, i vardaglig 

bemärkelse, från Espmarks begrepp. Denna skillnad, som han själv också påpekar, ligger i 

avsaknaden av ömsesidighet och den är viktig att förstå i detta fall.  Espmark påpekar (genom att 

anföra Karlheinz Stierles invändning mot dialog-metaforen) att “varje text gör den införlivade 

texten till ett moment i sin egen rörelse, medan en dialog förutsätter deltagarnas autonomi”.  125

Själv drar Espmark inga slutsatser kring konsekvenserna av denna brist på autonomi och 

ömsesidighet, men i detta sammanhang är det viktigt att beakta dem. När The Five klipper om, 

textar och visar Lamars framträdande på BET-galan, så ställs han i underläge. Det är 

programmets producenter och programledare som väljer vilka rader som ska återges, vilka som 

ska textas och hur det hela ska ramas in. Exempelvis väljer de att texta “my gun might blow”, 

men inte radens inledning eller den föregående raden.  “I’m at the preacher’s door” rappar 126

Lamar på Alright och fortsätter sedan med “My knees getting weak and my gun might blow”.  127

Detta exempel visar tydligt hur programmet kan vinkla Lamars texter, utan att felcitera 

honom. Genom att välja ut dessa rader och texta dem selektivt, så kan Fox News framställa 

Lamars text som hotfull. Genom att presentera citatet ur sitt sammanhang, framstår raden “and 

we hate po-po” nästan barnslig och banal. Resten av låten erbjuder en betydligt mer nyanserad 

diskussion av polisvåld och flera introspektiva, religiösa verser.  

Exempelvis rappar han “I rap, I black on track so rest assured / My rights, my wrongs, I 

write ‘til I’m right with God“ och oroar sig för att “Drown inside my vices”.  Det är ett kluvet 128

diktjag som Lamar skildrar, en man som kastas mellan hopp och förtvivlan. Detta, tillsammans 
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med refrängen “We gon’ be alright”, bildar en sammansatt, komplex och i slutändan hoppfull 

kommentar till det amerikanska samhället. I en intervju om programmet frågar sig Lamar “how 

can you take a song that’s about hope and turn it into hatred?”.  Han är även tydlig med att 129

“the overall message is ‘We’re gonna be alright.’ It’s not the message of  ‘I wanna kill people’”. 

Trots detta är det just raden  “And we hate po-po / Want to kill us dead in the street for 

sure”, som får stå för hela låten och för Lamars “views on police brutality” i programmet.  130

Dessutom väljer programledaren att introducera klippet från hans framträdande med “rapper 

Kendrick Lamar raised some eyebrows last night [...]”.  Det är kanske inte heller för spekulativt 131

att anta att programmet riktar sig till en publik som delar kanalens politiska inställning till 

hiphopen och till Kendrick Lamar, med tanke på USAs polariserade medielandskap.   132

Oavsett vilken tolkning av texten som är rimligare och oavsett Lamars, respektive 

programledarnas åsikter om polisvåld, är det tydligt att inslagets vinkling styrdes av Fox News, 

deras producenter och programledare. I The Five ges programledarna tolkningsföreträde, Lamars 

egen tolkning (även om den inte nödvändigtvis ska styra lyssnarens tolkning) ges inget utrymme. 

Detta är makten som denna metatextuella relation innebär. För att återvända till Espmarks 

formulering, så kan man säga att programmet “gör den införlivade texten till ett moment i sin 

egen rörelse”.  133

På samma sätt använder Public Enemy sampling för att konstruera sitt eget narrativ. De 

klipper om radioprogrammet för att konstruera en bild av motsättningar och polarisering i det 

amerikanska samhället. De skapar en linje mellan de som förstår och uppskattar deras musik och 

de som inte kan eller vill. De lyckas även karaktärisera programledaren som en del av 

oppositionen. Hans introduktion av Public Enemy som “rabble-rousing” ger ett löjligt och 

reaktionärt intryck. 

Citat och samplingar är inte neutrala, vilket programmets vinkling av Lamars text visar 

tydligt. Urvalet, inramningen och omkontextualiseringen är kreativ. Den omskapar materialet, 

även utan att förvanska det. Att repetition inte bara är repetition, är själva grunden för sampling. 

När något samplas så ändras formen och kontexten, även om innehållet är detsamma.  
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Precis som för Public Enemy erbjuder sampling en möjlighet för Lamar att kontrollera 

narrativet. Det Lamar gör när han samplar The Five är att ta tillbaka kontrollen över sin text och 

narrativet kring den. Kendrick gör samma sak som Public Enemy, han använder sampling för att 

karaktärisera den samtida diskussionen. Det är dock inte en mängd röster (som på Incident At 

66.6 FM) han iscensätter, utan Fox News hållning i frågan.  

Genom att sampla de mest kärnfulla och (åtminstone för lyssnare av hiphop) mest 

kontroversiella delarna av inslaget i The Five, presenterar Lamar Fox News och programledarnas 

åsikter i ett helt nytt ljus. Utan inramningen som nyhetsprogram och ackompanjerad av 

olycksbådande bas- och syntmelodier, framstår istället The Five som hotfulla. Riveras polemiskt 

tillspetsade uttalande framstår som en attack på hiphopen och den urbana kultur den 

representerar.  

Detta innebär inte nödvändigtvis att Lamars sampling är missledande. Snarare är den 

kreativ. Den omvandlar en kommentar, som inte stod ut mot vad som annars brukar sägas på 

Fox News, till något mer oroande och illvilligt. Den får karaktärisera en hel kulturkonservativ 

diskurs, som Lamar vänder sig emot. 

Även kontexten är en viktig del av omvandlingen av samplingar och citat. När Lamars 

text presenteras för Fox News tittarskara, kan man anta att de till viss del delar programledarnas 

åsikter om hiphop. Det får även antas att Lamars lyssnare har en inställning till hiphop som inte 

stämmer överens med Riveras. Detta innebär att Riveras citat har placerats i ett sammanhang där 

den knappast möter medhåll, utan snarare upprördhet. 

Den kreativa omvandling som sampling (och traditionell citationsteknik) innebär, medför 

en stor makt över materialet som samplas. När Alright citeras i The Five så sker det på deras 

villkor. Lamars sampling av programmet på DAMN. innebär därför en återerövring av den egna 

texten och en möjlighet att omkontextualisera både den och Riveras uttalande. Det är inte främst 

hans textuella svar till Fox News som bär vikt, utan hans intertextuella omvandling av material 

från programmet. Genom att välja ut de mest kontroversiella och polemiska uttalandena från 

programmet, genom att rama in dem musikaliskt och genom att placera dem i en ny kontext 

(skivan DAMN.) får han The Five och dess programledare att framstå precis så föraktfulla, 

aggressiva och orimliga som han vill att de ska. 

De två raderna i Lamars Alright som inledde allt detta var inte alls anmärkningsvärd. När 

raderna plockades upp av The Five fick de, precis som all intertext, en helt ny innebörd. De blev 

för programledarna ett exempel på hur skadlig och samhällsfientlig hiphopen är. Programmet 

omkontextualiserade och ändrade på så vis Lamars text. 

I likhet med Fox News omvandling av Alright, svarade Lamar med att omstöpa deras 

uttalanden genom sampling. Lamars svar är både textuellt, som hans explicita kommentarer till 
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Rivera och Fox News, och intertextuellt. På hans DAMN. presenterade han citaten i en 

inramning där deras förakt för hiphopen lyser igenom och där han kontrolleras narrativet.  

Detta gör han i likhet med Public Enemy, som på 1980- och 1990-talet använde sampling 

för att bemöta kritik och forma in den i ett narrativ av kulturkamp. Det är inte främst som en 

intertext till (även om likheten föranleder en sådan), eller som en influens för Lamar, som det är 

viktigt att lyfta exemplet med Public Enemy. Snarare belyser Lamars föregångare att detta är 

inbyggt i sampling (och även traditionell citationsteknik). Den kreativa omvandling av och 

makten över materialet som samplas (eller citeras) kännetecknar all sampling. Även om just 

denna användning av sampling är ovanlig. 

2.3 I dialog med historien och en avliden ikon 

Detta avsnitt ska handla om intertextuella relationer med föregångare, inte i termer av influenser, 

utan som dialog. De två föregående avsnitten har diskuterat intertexter inom hiphopen och 

sampling som dialog och omvandling. Det är en fortsättning på båda dessa spår, men med vissa 

skillnader, som följer i detta avsnitt. 

En form av intertextualitet som denna uppsats nämner i avsnittet “Intertextuella 

kategorier inom hiphoptexter” är den mellan samtida och äldre rappare. Avsnittet om Wesley’s 
Theory rör sig bland främst samtida intertexter, men de historiska intertexterna är en central del 

av hiphopen. 

Det finns många allusioner till föregångare inom hiphopen på TPAB. Exempelvis 

parafraserar Lamar gansterrappens fader Ice-Ts ikoniska “6 in the morning, police at my door” 

som inleder låten 6 ‘n the Mornin’.  Lamars parafras på The Blacker the Berry, som lyder: “Six in 134

the morning, fire in the street”, är inte identisk, men den anspelar tydligt på Ice-Ts låt.  135

Som Williams påpekar, fyller intentionella intertexter med föregångare inom hiphopen 

två funktioner: dels att bidrag till kunskapen om genrens historia och dels att konstruera en 

koppling till artisten i fråga.  Exempelvis skapar Dr. Dres meddelande på Wesley’s Theory en 136

koppling mellan honom och Lamar. Dr. Dres anseende inom hiphopen gör det knappast rimligt 

att se hans medverkan som en fråga om att sprida kunskap eller kanonisera honom. Det verkar 

vara just ett försöka att skapa en samhörighet mellan dem. 

Själva formatet för Dres budskap antyder en förtrogenhet, då han levererar det i form av 

ett (antagligen fiktionellt) telefonsvararmeddelande.  Budskapets innehållet fyller också samma 137

 Ice-T, “6 ‘N the Mornin’”, Rhyme Pays, Sire Records 1987.134

 Kendrick Lamar Duckworth, “The Blacker the Berry”, 2015.135

 Williams 2013, s. 36.136

 Kendrick Lamar, “Wesley’s Theory”, 2015.137
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funktion, att demonstrera en samhörighet mellan Dr. Dre. och Lamar. På låten frågar han Lamar: 

“Remember the first time you came out to the house?”.  Detta låter lyssnaren förstå att Lamar 138

ofta har vistats hemma hos Dre. Själva kärnan i Dres meddelande är: “[...] anybody can get it. 

The hard part is keepin' it, motherfucker”.  Det är lätt att få en chans att vara på topp, men det 139

svåra är att inte kasta bort den och att behålla sin plats, tycks Dre mena. Denna livsvisdom utgår 

från att Kendrick är, eller är påväg mot toppen, precis som Dre var. 

På så vis skapar Lamar en bild av sig själv som en sorts efterträdare och Dr. Dres like. 

Det är nog ingen överdrift att hävda att han har lyckats med att presentera sig som tronarvinge 

till västkustens hiphopscen. Han blev till och med utsedd till “then new king of  the West Coast” 

av Snoop Dogg och Dr. Dre, under en konsert 2011.   140

Att demonstrera sin närhet till hiphopens historia och traditioner, exempelvis genom att 

anknyta till kanoniserade rappare (som Dr. Dre och Ice-T), är centralt för hiphopkulturen. 

Williams väljer att kalla detta fenomen för en strävan efter “historical authenticity.  Denna 141

historiska autencitet är central för identitet och prestige inom hiphopsamhället och konstrueras 

genom att individen demonstrerar sina kunskaper om och interaktion med genrens historia, 

särskilt de delar som är kanoniserade som “old school”.   142

Denna “genre self-consciousness” (som Williams kallar den) är inbyggd i hur hiphop 

fungerar, till exempel i samples av “rätt” breakbeats och  “peer references” till  kanoniserade eller 

obskyra artister.  Denna typ av intertextuell relation är tydligt intentionell. Gates kallar det för 143

en “remarkably self-conscious art form”.  Den motsvarar därför Espmarks begrepp 144

“dialogicitet”. Det är alltså inte en fråga om en svåridentifierbar, omedveten (eller icke-avsedd, 

för att använda Olssons begrepp) intertext, utan en högst medveten och demonstrativ dialog 

med det förflutna.  145

Vad som präglar denna fascination för hiphopens historia (eller åtminstone delar av den) 

är vördnad. Intertextualitet kan vara vänskaplig eller direkt hyllande, men den kan också vara 

 Ibid.138

 Ibid.139

 Bauer 2019.140

 Williams 2013, s. 22.141

 Ibid.142

 Ibid.143

 Gates 2014, s. 32.144

 Anders Olsson 2002, s. 61-62.145
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antagonistisk, som Olsson påpekar.  Emellertid är denna typ av dialog med föregångare inom 146

hiphopen tydligt vänskaplig, för att inte säga vördnadsfull. “More admiring than mocking, more 

admiring than ironic or critical”, beskriver Gates denna dialog som.   147

Hiphopen fungerar alltså på motsatt sätt mot vad Harold Bloom hävdar att den 

västerländska poesin gör. Han menar att bara “Weaker talents idealize; figures of  capable 

imagination appropriate for themselves”.  Inom hiphopkulturen är dock (som det framgår av 148

Gates och Williams) idealiserandet av föregångare något som snarare ger respekt och prestige, 

snarare än att vara associerat till “Weaker talents”. 

Den viktigaste och mest omfattande dialogen med en föregångare sker på Mortal Man, 
skivans sista och längsta låt.  Själva låten upptar knappt de första fem minuterna. Resten av 149

denna 12 minuter långa låt består av dikter och en samplad intervju med Tupac Shakur där 

Lamar tar över rollen som intervjuare. Denna dialog är ihopklippt från en intervju på P3 Soul 

från 1994. 

Detta är inte den enda referensen till Tupac på TPAB. Exempelvis bygger titeln och 

refrängen på The Blacker the Berry på en roman från Harlem-renässansen av Wallace Thurman.  150

Frasen “The blacker the berry, the sweeter the juice” citeras nämligen också av Tupac på Keep Ya 

Head Up, så detta bildar en sorts intertextuell triangel med romanen och TPAB.  151

Det finns dock en sorts underliggande dialog med Tupac som genomsyrar skivan, särskilt 

Mortal Man. I en intervju berättar Lamar att han först tänkte kalla skivan “Tu Pimp a Caterpillar”, 

för att förkortningen skulle bli “Tu P.A.C” (alltså både “Tupac” och “To Pac).   Texten till 152

Mortal Man kan läsas mot bakgrund av denna intertext. Textens centrala tema är ledarskap, men 

som titeln antyder, även ledares mänsklighet och felbarhet. Refrängen ifrågasätter hur lojala de 

som följer en ledare är.  “When shit hit the fan, is you still a fan?”  frågar Lamar.  153

Detta ifrågasättande av lojalitet fortsätter genom låten. “How many leaders you said you 

needed then left ‘em for dead?”, frågar Lamar och rabblar sedan upp en mängd namn på 

 Ibid. s. 62.146

 Gates 2014, s. 32.147

 Harold Bloom, The Anxiety of  Influence, Oxford: Oxford University Press 1997.148
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ledargestalter, allt från religiösa och politisk ledare, till artister.  Det är tydligt att det inte bara är 154

ledare i snäv bemärkelse han syftar på. Även om Tupac inte nämns explicit under de första fem 

minuterna av låten, så kan texten tolkas utifrån hans centrala roll i låten andra halva.  

När Lamar frågar “How many leaders you said you needed then left them for dead?”, 

kan detta ses som en anspelning på just Tupac. Runt mitten av 1990-talet och i samband med 

flera misshandelsåtal, blev mediegranskningen av honom hårdare och mer kritisk.  Det hela 155

kulminerade i en åtta månaders fängelsedom för övergrepp.  Det kan vara detta som Lamar 156

syftar på (om än inte uteslutande) med “left them for dead”.   157

Tupacs ökande paranoia och antagonism gentemot rappare från östkusten efter ett 

mordförsök, kan delvis var vad Lamar syftar på med “As I lead this army, make room for 

mistakes and depression”.  Det är dock inte dessa (något osäkra) anspelningar på Tupac som är 158

själva poängen. Snarare är det hur låten, vars tema är just felbara ledare, mynnar ut i en intervju 

med Tupac. Trots att han inte nämns explicit i låtens text, så blir han en av dessa “mortal men” 

som Lamar rappar om och eventuellt vill bli, även om han erkänner i slutet av dikten Another 

Nigga att “I’m no mortal man / Maybe I’m just another nigga”. Mortal man är intressant som 

reflektion över felbara ledare, då den lyckas kombinera nyans och kritik med den för hiphopen 

typiska vänskapliga eller hyllande intertexten. 

Det verkligt intressanta med Mortal man är dock inte låttexten, utan intervjun med 

Tupac som Kendrick infiltrerar. Denna iscensättning av en konversation är inte bara dialogisk, 

utan en faktisk dialog. Den konkretiserar och dramatiserar den dialog Lamar för med sin 

föregångare genom sina texter. Det är en sorts meta-intertextualitet, där han gör den implicita 

metaforiska dialogen med Tupac till en konkret konversation. 

Detta är ett unikt grepp som Lamar använder, men som grundar sig i hiphopens 

traditioner. Den bygger, precis som hans dialog med Fox News, på sampling. Genom att sampla 

och klippa ihop intervjun till en konversation dem emellan, iscensätter Lamar sin egen 

interaktion med sin föregångare. Detta sker också i linje med hiphopens “unconcealed 

intertextuality” (som Williams formulerar det), som Lamar dock tar ett steg längre.  Istället för 159

att bara visa upp sina intertexter, dramatiserar han sin intertextuella relation till Tupac. 
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Lamars konversation med Tupac får dock ett abrupt slut. Efter att ha läst en namnlös 

dikt för honom frågar Lamar “What’s your perspective on that?”.  Han får dock inget svar och 160

frågar “Pac?”, som för att ta reda på om han fortfarande är där.  Han frågar två gånger till, men 161

får inget svar och sedan tar låten abrupt slut. Intervjuns och skivans avslut iscensätter hur Tupacs 

och Lamars dialog avslutas i förtid, då Tupac dog 1996, vid 25 års ålder. När Lamar släppte 

skivan var han redan tre år äldre en Tupac och han hade varit död i 19 år.  

Genom denna avlutning illustrerar Lamar hur han blir tvungen att fortsätta ensam, att 

det finns en gräns för hur långt hans föregångare kan leda honom och att det nu är hans tur att 

ta vid. Detta grepp hyllar inte bara Tupac och skapar en bild av Lamar som hans efterträdare. 

Avslutningen är även ett sätt för Lamar att hävda att han har fortsatt Tupacs poetiska tradition 

och därmed överträffat den. Han har, så att säga, stått på en jättes axlar, för att kunna se längre. 

Han tycks antyda att genom att fortsätta Tupacs värv, har han också överträffat det. 

3. Sammanfattning och slutsats 

Det finns många olika typer av intertexter, vilket konstaterades i avsnittet “Intertextuella 

kategorier inom hiphoptexter”. En av de kategorier som uppsatsen studerat närmare på TPAB är 

de intertextuella relationer inom hiphopen. Med utgångspunkt i raden “Look both ways before 

you cross my mind” från Wesley’s Theory, kunde en mängd intertexter identifieras.  

Bredden på de funktioner som dessa intertexter fyllde var omfattande. Frasens 

sylleptiska/metaleptiska form, visade på sambandet mellan Lamars text och traditionen av 

“signyfin’”. Tylers parafras fungerade som ett sätt att anknyta till Lamar, men även att visa Tylers 

språkliga omvandlingsförmåga och hans anknytning till andra artister som Bootsy Collins, 

George Clinton och Kali Uchis. Jay Rock och J. Coles version av frasen var en mindre radikal 

omvandling, men lyckades knyta an till både Lamar och Jackson 5. Busdrivers version av frasen 

(som föregick Lamars) illustrerar den gråzon som finns mellan generella och specifika intertexter. 

I avsnittet “Interpolering av nyhetsmedia” studerades Lamars interaktion med Fox 

Newsprogrammet The Five, inom ramen för den intertextuella kategorin “dialog med samtidens 

populärkultur och massmedia”. Detta exempel illustrerar hur sampling kan användas, inte bara 

för att skapa musik, utan för att ge svar på tal. I likhet med Public Enemy, använder Lamar 

sampling för att karaktärisera sina motståndare och den amerikanska diskursen kring hiphop.  

Varken citat eller sampling (som kan ses som en form av audiell citationsteknik) är 

neutrala. Fox News förvrängning av Lamars text visar detta, men även Lamars sampling av 

 Kendrick Lamar, “Mortal Man”, 2015.160
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programmet visar på den makt sampling och citat innebär. Genom att sampla Fox News lyckas 

Lamar återta kontrollen över narrativet kring hans texter. 

I det sista avsnittet, “I dialog med historien och en avliden ikon”, fördjupas diskussionen 

av intertextuella relationer med äldre hiphop. Denna relation präglas av en vördnad, som 

motsäger idén om litteraturen som en kamp mellan föregångare och efterföljare.  

Det tydligaste uttrycket för en sådan vördnad är på Mortal Man, där Lamar klipper in sig själv i en 

samplad intervju med sin förebild Tupac. Denna dramatisering av Lamars dialog med sin 

föregångare, skapar en ny nivå av explicit och demonstrativ intertext, då han konkretiserar och 

därmed tydliggör sitt litterära utbyte med Tupac. Han lyckas dessutom antyda att han själv är 

Tupacs litterära arvtagare och att han fortsätter och därför överträffar föregångarens  livsverk. 

Både bredden och mängden av intertexter är slående. Utöver de många olika kategorier 

av intertexter som går att identifiera finns det även inom dessa kategorier ett antal olika 

funktioner de fyller. Även om denna uppsats inte kan utforska alla intertexter och alla deras 

funktioner, så har den förhoppningsvis illustrerat just hur många olika former och funktioner av 

intertextualitet som ryms inom To Pimp a Butterfly och hiphopen. 
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5. Bilagor 

5.1 Wesley’s Theory  

(Every nigga is a star 
Every nigga is a star 
Every nigga is a star 
Every nigga is a star 
Every nigga is a star 
Who will deny 
that you and I and 
Every nigga is a star) 

When the four corners of  this cocoon colide 
You’ll slip through the crack hoping that you’ll survive 
Gather your weight, take a deep look inside 
Are really who they idolize? 
To pimp a butterfly 

At first I did love you 
But now I just want to fuck 
Late nights thinking of  you 
Until I got my nut 
Tossed and turned, lesson learnd 
You was my first girlfriend 
Bridges burn, all across the board 
Destroyed, but what for? 

When I get signed, homie, I’ma act a fool 
Hit the dance floor, strobe lights in the room 
Snatch your little secretary bitch for the homies 
Blue-eyed devil with a Fat-ass monkey 
I’ma buy a brand new Caddy on vouges 
Chunk the hood up, two times deuce-four 
Platinum on everything, platinum on wedding ring 
Married the game and a bad bitch chose 

When I get signed, homie, I’ma buy a strap 
Straight from the CIA, set it on my lap 
Take a few M-16s to the hood 
Pass them all out on the block, what’s good? 
I’ma put the compton swap-meet by the white house 
Republican run up, get psyched out 
Hit the pres’ with a Cuban link on my neck 
Uneducated, but I got a million dollar check like that 
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We should never gave 
We should never gave nigga’s 
Money go back home 
Money go back home 

We should never gave 
We should never gave nigga’s 
Money go back home 
Money go mack home 
Everybody get out 

At first I did love you 
But now I just want to fuck 
Late nights thinking of  you 
Until I got my nut 
Tossed and turned, lesson learnd 
You was my first girlfriend 
Bridges burn, all across the board 
Destroyed, but what for? 

(Yo, what’s up, it’s Dre. Remember the first time you came around to the house? You said you 
wanted a spot like mine. But remember, anybody can get it; the hard part is keeping it, 
motherfucker). 

What you want you, a house or a car? 
Forty acres and a mule, a piano, a guitar? 
Anthing, see, my name is Uncle Sam, I’m your dog 
Motherfucker, you can live at the mall 
I know your kind, that’s why I’m kind 
Don’t have receipts, oh, man, that’s fine 
Pay me later, wear those gators 
Cliche, then say: “fuck your haters” 

I can see the baller in you  
I can see the dollar in you 
Little white lies, but there’s no white-collar in you 
But it’s whatever though  
Because I’m still following you 
Because you make me live forever, baby 
Count it all together, baby 
Then hit the register and make me feel better baby 

Your horoscope is a Gemenini, two sides 
So you better cop everything two times 
Two coupes, two chains, two ‘C’-notes 
Too much ain’t enough, both we know 
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Christmas, tell them what’s on your wishlist 
Get it all, you deserve it Kendrick 
And when you hit the White House, do you 
But remember, you ain’t pass economics in school 
And everything you buy, taxes will deny 
i’ll Wesley Snipe your ass before thirty-five 

Looking down it’s quite a drop 
Looking good when you’re on top 
You got a medal for us 
Leaving metaphors, metaphysically, in the state of  euphoria 
Look both ways before you cross my mind 

We should never gave 
We should never gave nigga’s 
Money go back home 
Money go back home 

We should never gave 
We should never gave nigga’s 
Money go back home 
Money go mack home 

Taxman coming 
Taxman coming 
Taxman coming 
Taxman coming 
Taxman coming 
Taxman coming 
Taxman coming 
Taxman coming 
Taxman coming 

5.2 Mortal man 

The ghost of  Mandela, hope my flow stay propelling 

Let these words be your Earth and Moon, you consume every message 

As I lead this army, make room for mistakes and depression 

And with that being said, my nigga, let me ask you this question 

When shit hit the fan, is you still a fan? 

When shit hit the fan…  

When shit hit the fan, is you still a fan? 
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When shit hit the fan, is you still a fan? 

The ghost of  Mandela, hope my flow stay propelling 

Let these words be your Earth and Moon, you consume every message 

As I lead this army, make room for mistakes and depression 

And with that being said, my nigga, let me ask you this question 

When shit hit the fan, is you still a fan? 

When shit hit the fan, is you still a fan? 

Won’t you look to your left and right, make sure you ask your friends: 

When shit hit the fan, is you still a fan? 

Do you believe in me, are you decieving me? 

Could I let you down easily is your heart where it need to be? 

Is your smile permanent, is your vow on lifetime? 

Would you know where the sermon is if  I died in this next line? 

If  I’m tried in a court of  law, if  the industry cut me off  

If  the government want me dead, plant cocaine in my car 

Would you judge me a drug-head or see me as K. Lamar? 

Or question my character and degrade me on every blog? 

Want you to love me like Nelson, want you to hug me like Nelson 

I freed you from being a slave in your mind, you’re very welcome 

You tell me my song is more than a song, it’s surely a blessing 

But a prophet ain’t a prophet til they ask you this question 

When shit hit the fan, is you still a fan? 

When shit hit the fan, is you still a fan? 

Won’t you look to your left and right, make sure you ask your friends: 

When shit hit the fan, is you still a fan? 

The ghost of  Mandela, hope my flow stay propelling 

Let these words be your Earth and Moon, you consume every message 

As I lead this army, make room for mistakes and depression 

And with that… 

Do you believe in me, how much you believe in her? 
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You think she gon’ stick around if  them twenty-five years occur? 

You think he can hold you down when you down behind bars, hurt? 

You think y’all on common ground if  you promise to be the first? 

Can you be immortalized, without your life being expired? 

Even though you share the same blood, is it worth the time? 

Like, who got your best interest, like, how much are you dependent? 

How clutch are the people that say they love you, and who pretending? 

How tough is your skin when they turn you in, do you show forgiveness? 

What brush do you bend when dusting your shoulders from being offended? 

What kind of  den did they put you in when the lions start hissing? 

What kind of  bridge did they burn, revenge or your mind when it’s mentioned 

You want to love like Nelson, you want to be like Nelson 

You want to walk in his shoes, but you’re peacemaking seldom 

You want to be remembered and deliver the message  

that’s considered the blessing of  everyone 

This your lesson for everyone, say 

When shit hit the fan, is you still a fan? 

When shit hit the fan, is you still a fan? 

Won’t you look to your left and right, make sure you ask your friends: 

When shit hit the fan, is you still a fan? 

The voice of  Mandela, hope my flow stay propelling 

Let these words be your Earth and Moon, you consume every message 

As I lead this army, make room for mistakes and depression 

And if  you’re riding with me, nigga…  

I’ve been wrote off  before, I got abandonment issues 

I hold grudges like bad judges, don’t let me resent you 

That’s not Nelson-like, want you to love me like Nelson 

I went to Robben Island analysing, that’s where his cell is 

So I could find clarity, like, how much you cherish me? 

Is this relationship a fake, or real as the heavens be? 

See, I got to question it all: family, friends, fans, cats, dogs 

Trees, plants, grass, how the wind blow, Murphy’s law 

Generation X, will I ever be your ex? 
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Flaws of  a baby step, mauled by the mouth a bit, pause 

Put me under stress, crawled under rocks, ducking y’all 

It’s respect, but then tomorrow, put my back against the wall 

How many leaders you said you needed then left them for dead? 

Is it Moses, is it Huey Newton or Detroit Red? 

Is it Martin luther, JFK? Shooter, you assassin 

Is it Jackie, is it Jesse? Oh, I know it’s Michael Jackson 

When shit hit the fan, is you still a fan? 

When shit hit the fan, is you still a fan? 

That nigga gave us Billie Jean, you say he touched those kids? 

When shit hit the fan, is you still a fan? 

The ghost of  Mandela, hope my flow stay propelling 

Let these words be your Earth and Moon, you consume every message 

As I lead this army, make room for mistakes and depression 

And if  you’re riding with me, nigga, let me ask this question, nigga 

[...] 

5.3 Intervju med Tupac Shakur från Mortal Man 

Lamar 
Shit, and that’s all I wrote. I was gonna call it "Another Nigga", but it ain’t really a poem. I just 
felt like it’s something you probably could relate to. Other than that, now that I finally got a 
chance to holla at you, I always wanted to ask you about a certain situa- about a metaphor 
actually. You spoke on the ground. What you mean by that, what the ground represent? 

Shakur 
The ground is gonna open up and swallow the evil. That’s how I see it, my word is bond. I see, 
and the ground is the symbol for the poor people. The poor people is gonna open up this whole 
world and swallow up the rich people 'cause the rich people gonna be so fat and they gonna be 
so appetizing, you know what I’m saying, wealthy, appetizing. The poor gonna be so poor, and 
hungry. You know what I’m saying, it’s gonna be like, you know what I'm saying, it's gonna be, 
there might, there might be some cannibalism out this motherfucker. They might eat the rich, 
you know what I'm saying? 
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Lamar 
Aight so let me ask you this then: do you see yourself  as somebody that’s rich or somebody that 
made the best of  they own opportunities? 

Shakur 
I see myself  as a natural born hustler, a true hustler in every sense of  the word. I took nothin’, I 
took the opportunities. I worked at the most menial and degrading job and built myself  up so I 
could get it to where I owned it. I went from having somebody managing me, to me hiring the 
person that works my management company. I changed everything, I realized my destiny in a 
matter of  five years, you know what I’m saying? I made myself  a millionaire, I made millions for 
a lot of  people. Now it’s time to make millions for myself, you know what I’m saying? I made 
millions for the record companies. I made millions for these movie companies. Now I make 
millions for, for us. 

Lamar 
And through your different avenues of  success, how would you say you managed to keep a level 
of  sanity? 

Shakur 
By my faith in God, by my faith in the game, and by my faith in "all good things come to those 
that stay true". You know what I’m saying? And it was happening to me for a reason, you know 
what I’m saying. I was noticing, shit, I was punching the right buttons and it was happening. So 
it’s no problem, you know. I mean, it’s a problem but I’m not finna let them know, I’m finna go 
straight through. 

Lamar 
Would you consider yourself  a fighter at heart or somebody that only reacts when they back is 
against the wall? 

Shakur 
Shit, I like to think that, at every opportunity I’ve ever been, threatened with resistance, it’s been 
met with resistance. And not only me but, it goes down my family tree, you know what I’m 
saying, it’s in my veins to fight back. 

Lamar 
Aight well, how long will you think it take before niggas be like: "We fighting a war, I’m fighting 
a war I can’t win, and I wanna lay it all down" 

Shakur 
In this country, a black man only have, like, 5 years we can exhibit maximum strength, and that’s 
right now while you a teenager, while you still strong, while you still wanna lift weights, while you 
still wanna shoot back. 'Cause once you turn 30 it’s like they take the heart and soul out of  a 
man, out of  a black man, in this country. And you don’t wanna fight no more, and if  you don’t 
believe me, you can look around. You don’t see no loudmouth 30-year old motherfuckers. 
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Lamar 
That’s crazy, because me being one of  your offsprings, of  the legacy you left behind, I can truly 
tell you that there’s nothing but turmoil goin’ on. So, I wanted to ask you, what you think is the 
future for me and my generation today? 

Shakur 
I think that niggas is tired of  grabbin' shit out the stores, and next time it's a riot it's gonna be, 
like, bloodshed. For real, I don’t think America know that. I think America think we was just 
playing, and it’s gonna be some more playing, but It ain’t gonna be no playing. It’s gonna be 
murder, you know what I’m saying? It’s gonna be like Nat Turner, 1831, up in this motherfucker. 
You know what I’m saying, it’s gonna happen. 

Lamar 
That’s crazy man. In my opinion, only hope that we kinda have left is music and vibrations. Lot a 
people don’t understand how important it is, you know. Sometimes I can, like, get behind a mic 
and I don’t know what type of  energy I’ma push out, or where it comes from. Trip me out 
sometimes. 

Shakur 
Because it's spirits. We ain’t even really rappin’, we just letting our dead homies tell stories for us. 

Lamar 
Damn. I wanted to read one last thing to you. It’s actually something a good friend had wrote, 
describing my world, it says:  

[...]  

What’s your perspective on that? Pac? Pac? Pac! 


