
O.S.T.R., Ballada o Roju
&quot;Ballada o Roju&quot; to utwór, który O.S.T.R. napisał specjalnie do filmu &quot;HISTORIA ROJA&quot; (w kinach od 4 marca.)

- Walkę o wielką Polskę uważam za największy swój obowiązek
- Rój – to jest najbardziej poszukiwany bandyta na Mazowszu. 

To historia tej ziemi, za nią przelana krew
Nasza tożsamość, odwaga z serc
Godność ofiarą, Boże wybacz mi gniew
Za ojczyznę, dekalog, idę dzisiaj na rzeź
Naszej prawdy krzyk, za cierpienie ojca, mojej matki łzy
W oczach odbite słowa &quot;Proszę, daj mi żyć&quot;
Nie zamknie mi ust nawet cmentarny krzyż

To widać po bliznach, za wolność pokoleń
”Bóg, Honor, Ojczyzna”
Nasza walka z wrogiem, płomień w modlitwach
Jakby oddzielał nas ogień od wyjścia
Tchórzliwy świat, uczciwy naród w kotle kłamliwych spraw
Gotowi zginąć dla chwili jak ta, gdzie sny o wolności zabiły strach
Patrząc śmierci w oczy, odwagę prowadzą znów wersy Roty
Niebezpieczne myśli, jak trotyl, niczym serce nabite na ostrze kopii
Walka o miłość
Do ziemi, jej drzew
Odzyskamy ją siłą
Za język i więzi skazany na wyrok
Żołnierze Wyklęci
Spis świętych imion

[Martyna Budnik-Sołowianiuk:]
Nie zamknie ust cmentarny dół
Niepamięć ran też nie zabliźni
Bo dzięki nim jeszcze się tlą resztki honoru mej ojczyzny
/2x

- Bolszewicki antychryst wyzwolił w nas najgorsze cechy, wyzwolił w nas strach
- Rój, nie żyjesz już!
- Tak żyje Polska!

To nie zemsta za przeszłość, krew naszych braci zmieniła ją w piekło
Nie czas na nienawiść, a wiarę w zwycięstwo narodu, co walczył o ziemi tej wieczność
Nieobcy nam letarg, pamięć o walce, 
Ile minęło dekad?
Historia pokoleń, przełom człowieka
Lekcja co zmienia, niemoc na przekaz
Cześć bohaterom, bogactwo wewnętrzne zabija niemoc
Odwaga, braterstwo w walce o przełom
”Bóg, Honor, Ojczyzna” 
Za tych co wierzą
Lojalność dla zasad, nad głową kat
To w koszmarach wraca
Oddanie ojczyźnie, godność jest nasza
Krew ziemi – sól, to widać po kwiatach
Moc naszych pragnień
Jak feniks z popiołu powstaniemy zawsze
Mamy swój powód, by walczyć o prawdę
By przeznaczeniu znów w oczy patrzeć
Walka o miłość
Do ziemi, jej drzew
Odzyskamy ją siłą
Za język i więzi skazany na wyrok
Żołnierze Wyklęci
Spis świętych imion 



[Martyna Budnik-Sołowianiuk:]
Nie zamknie ust cmentarny dół
Niepamięć ran też nie zabliźni
Bo dzięki nim jeszcze się tlą resztki honoru mej ojczyzny
/2x

- Tak sobie myślę, ze jesteśmy nieśmiertelni. Jak jesteśmy nieśmiertelni – to Polska będzie żyła!

(Ballada o Roju&quot; to utwór, który O.S.T.R. napisał specjalnie do filmu &quot;HISTORIA ROJA&quot;  - w kinach od 4 marca.)
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