
Roman Bosski, Nie Zapomnij (ft. Miejski Sort)
Uliczny rap to twardy rym
Odarty z min oparty na faktach
Petardy dym, ślepaki kicz
Udław się tym ? to nie ta gadka
Rap to ma forma pomocy ludziom
Tak, to ma norma gdy szlaki gubią
Jestem tu by potwierdzić dosadnie
Że możesz być wielki i nie brodzić w bagnie

Nie widzą ślepi, gdy życie uczy 
Nie wstydzą biedni gdy piekło ich tuczy 
Nie trybią wredni ze jest tu kruczek
Przed swoim losem jeszcze nikt nie uciekł

Każdy wróg który ściął z nóg
To najlepszy nauczyciel
Każdy grud i każdy trud
Jak pokonasz jesteś mistrzem

Ja spojrzałem śmierci w oczy
Ja poznałem gorycz straty
Ja poznałem bredni dotyk
I od tego życia dostałem baty
Odnalazłem sens i lekcję w każdym dramacie i stracie
Jak masz jakieś obiekcje wiedz ze rapem smagam pacierz

To uliczny niezależny przekaz stał się moja drogą
Aby móc przekazać moc moi bracie mi pomogą
Wszytki ciężkie życia chwile wyrzeźbiły mój charakter
Dziś stoję pewny jak nigdy doświadczanie moc nie gaśnie

Posłuchaj tego i nie zapomnij
Leci od serca do ciebie na głośnik
Miejski sort Bosski
Krk Wawa
Z tego miejsca przyjaciół pozdrawiam
To dla podwórek, nie dla banana
Jebać policje
Pamiętaj zasada
Piona na farta dla dobrych ludzi
Którzy musza łapy swe brudzi 
Weź nie zapomnij, pomocnej dłoni
Co nie wypomni
Nie ma ze boli
Dzieci ulicy prawdy sią godni
Znowu coś od nas, nie zapomnij
Poglądy, bądź mądry, miej swoje zdanie
Szanuj je zawsze, niech tak zostanie
Życie w zeszycie pisze jak życie
Nie ma koloru dalej na streecie
Nie zapnij o swych bliskich
Nie dla korzyści, pierdolić zyski
Życi4e nie bajka, bądź sprawiedliwy
Przyjaciołach tych prawdziwych
Życzliwy, wrażliwy, lecz nie za miły
Ktoś wykorzysta potem się zdziwisz
Miejski sort Bosski 
To życie nas ćwiczy, to życie nas ćwiczy

A ty nie zapomnij nigdy tych chwil
Które dały tobie lekcję brat
Wspieraj zawsze swoich bliskich
Wiara w te zasady motywuje nas
A ty nie zapomnij nigdy tych chwil



Kiedy w miejscu nagle stanął cały czas 
A ty nie zapomnij nigdy tych chwil
Którzy byli aby wsparcie dać
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