
Natural Dread Killaz, Rasi
(Paxon): Nigdy nie zrozumiem natury człowieka, który ocenia innych ludzi po pigmencie skóry to jest schemat ponury p****** takie struktury tak myslą ludzie którzy zamiast mózgu mają wiury NDK muzyka przeciw rasizmowi może dzięki naszym słowom ktos się zastanowi ktoś przejrzy na oczy ??????? to zaskoczy walka z nie tolerancją cały czas się toczy mimo że wkoło tyle głupoty to nadzieja mi nie mija a że zamiast pałki, glana i basball-owego kija ija zaczną używać mózgu ci co chcą mych braci zgładzić nie tolerancja przecież do niczego nie prowadzi kontakt między ludźmi dla mnie schemat jest prosty zamiast budować mury wole budować mosty wolność wyznania i wolność przekonania jednak dla niektórych trudna jest do zaakceptowania (Mesajah): Teraz Mesajah z NDK powie wam prawdę nie chcesz nie słuchaj bo to słowa nie zabawne brak tolerancji i brak zrozumienia rasizm, faszyzm, nazizm to nic nie zmienia kto ma jaki kolor skóry jakie wierzenia z jakiego jest państwa to bez znaczenia nie będę jak karzą chował się do cienia nie będę ukrywał swojego pochodzenia rasy nie będę słuchał co mi wolno a co zakazane nikomu nie bedę służył sam sobie będę panem oni mówią jesteś gorszy oni są katem ja ci powiem mój najdroższy jestes moim bratem więc powstańcie bracia i walczcie o swoje racje jedność miedzy nami a stworzymy wspólną nację jedna rasa ludzka rasa- to moje marzenie ale tu gdzie żyje to wciąz jest tylko złudzeniem mieszkam w Polsce miedzy rasistowskim ludem przeżyty z tródem każdy dzień nazywam cudem ci co mnie nie znają nazywaja mnie brudem ci co za mna stoją nie krzyczą z ludem (Yanaz): Biała rasa nie zapanuje napewno nad światem nie bedzie tak że tylko biały bedzie moim bratem zatem chcę być batem dla tych którzy dla innych katem są oni agresji start, niepewność wywołują inna nacja i inny kolor skóry ??? akcja dla mnie to same bzdury nigdy nie poparłem nie popre tej waszej subkultury przed waszymi czynami złymi chcę budować mury to co było juz nie wróci tego jestem pewien po co ze sobą rasy kłócić tego niestety nie wiem budujmy na nowo to co zostało zburzone niech świat będzie jednym, jedynym dla wszystkich domem
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