
O.S.T.R., Bez outra
Czy znasz taka krainę bez slangu osiedliForce one'ów, dunków, jordanów, new air'yBez mic'ów, DJ'i, vestax'ów i sceny siuwaksuCo zmienić może nastrój w poezji?Nie ma tu tekstów, ni zwrotek i wersówNie ma projektów, od plotek szydercówBez producentów, MPC sampli, innego sprzętuBez raperów z LA, brytyjskiego akcentuSuper stary dres, tego tu raczej nie maNie znajdziesz tu łańcucha ze znakiem VolkswagenaTego nikt tobie nie sprzeda, się nie da - zapomnijNie ma Rolex'ów o cenach zawrotnychNie ma emocji przy bitwach b-boy'iNie gra tu żaden chyba bit dla łakomychNie ma swingu, rymów, rytmuJak i szokujących ludzi w świeżym stylu pomysłówBez bagi jeansów, graffiti na PKPBeat-box'ów, gdzie bębny łączą skills'y z tematemOdczuwasz stratę? ty z tego piekła ratujTen świat by był dziwny gdyby nie było rapuCzy znasz taką krainę, gdzie nie ma zła i dobraNie nazwałbyś odjazdem to co byś tutaj spotkałNie ważne, rozpoznasz to po oczach bynajmniejI nie wiem jakbyś chciał u nas złota nie znajdzieszNie ma prezydentów tu, nie czai się żaden w powietrzu wrógNie znany jest tu głód, choć też nie perfum smródInteligentów chłód, bez samolotów, aut, znaczy jebanych czterech kółNie ma tu bloków, kamienic, podwórekTanich dziwek za wino i agresji, uwierzNie ma klubów zajebanych neonamiA w nich nie ma już Ken'ów i niedoruchanych BarbieNie ma kłamstwa i prawdy, morderstw i narodzinNie ma chamstwa, pogardy, jak i odstępstw w przyrodzieNie znajdziesz tu sejmu czy senatu, tym się nie przejmuj brachuNie ma projektów bogatych biedakówKumatych prostaków, mądrali, idiotówNie ma kontrastu z Taj Mahali do squat'ówNie brak ci bloków, czy prawilnych wariatówKto o tym by wspominał gdyby nie było rapuOdnajdź to, brat, wewnętrzną siłęTak by iść przez życie jak nasi rodzicePatrz, te same ulice, na nich znajome mordyBałuckie okolice, mam braci, jestem spokojnyGdzie biegniesz? tam gdzie hajs i przepych?Już na pierwszym demo mówiłem - nie bądź ślepyWeź zadbaj o swe dzieci, prezent ich nie wychowaZa późno będzie jak poleci w melanż, wódę, towarTen świat jest nasz, o niego zadbajPosegreguj śmieci i biednych podokarmiajJak tego nie ogarniasz to czas wziąć się w garśćGdzie się podziejesz wariat jak rozjebiesz ten światMamy tą wolność w nas i mamy siebieMoja kobieta, ja, rodzina, przyjacieleKiedyś u nieba bram staniemy, mocno w to wierzęProsto przed siebie, bez lipy i uprzedzeń[x2]Mamy tą wolność w nas, cały światJak i czas za ten rapJedna miłość, jeden cel, miasto, krajTutaj bogactwem jest ten naturalny hajDaj mi ten bit, a z nim odpłynęNasze życie, nasz film, chwila prawdy w tym kinieJa nie widzę w nas nic, cię ten zaszczyt ominieBycia wyżej niż dziś każdy brat być powinienOdnajdź w tym sens, kochamy mieć (milion)Kochamy seks (z biblią) wciąganych krech (ilość)Wciąż mamy gdzieś (pijąc) co z nami jest [?]Kochamy stres żyjąc chwilą bez imionCzy tak ma tu być? proszę odpowiedzCzy musi naszym dzieciom chodzić proszek po głowieW tej epoce to człowiek znaczy mniej niż kołekCo całe życie jeździ, pieprzy i pierdzi w stołekNie chcę tak żyć, weź to rozgłośA tych frajerów wypierdoliłbym na pewno w kosmosNiejedną zwrotką płynie frustracja z blokówBrat tu nie potrzeba nam w tych miastach proroków
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