
O.S.T.R., Synu
[x2]Wiesz synu wkrótce nadejdzie twój czasWtedy ty ludziom powiesz (I'm the one)Wiesz synu mamy w genach prawdziwy rapŻebym ja nie mówił tobie (You aha)Gdy patrzę tobie w oczy to widzę swoje własneNie wiem czy mam wiedzę czy ci ten świat wyjaśnięTu żyją w kłamstwie - jak dorośniesz zrozumieszBo prawdę tu mówią jeśli nic nie kosztujeSynu ty nawet nie wiesz jakie masz szczęścieWiesz sam kiedyś będziesz się użerać z pampersemMamy to samo serce, krew, wyraz twarzySynu marzyć to znaczy wierzyć w co się wydarzyCo do marihuany bądź mądrzejszy niż tataWidzisz, łatwo odfrunąć jednak trudniej się wracaTu wciąż nowy szatan dziury wypala w umyśleTo, że problem zapomnisz nie znaczy, że zniknieSynu świat w doświadczenia bogaty jak DisneyI wiem, że będziesz jarać, kaca leczyć nad kiblemZnam triki wszystkie tak sprawdzając pamięćTo lepiej jakbyś miał charakter po mamie[x2]Wiesz synu wkrótce nadejdzie twój czasWtedy ty ludziom powiesz (I'm the one)Wiesz synu mamy w genach prawdziwy rapŻebym ja nie mówił tobie (You aha)Gdy patrzę tobie w oczy to widzę swoje własneChociaż sam jeszcze nie wiem co jest niewychowawczeMój Eden jest tam gdzie twój rytm bicia sercaJeden uśmiech ponad wszystko do życia zachęcaBłagam synu pamiętaj nauczyciel też człowiekTata kupi ci sampler, mama w szkole podpowieCo w głowie twoje, hajs mogą ci zabraćAle honor zostanie jeśli w duszy jest prawdaTo co kusi to kabza, fury, lans, życie szybkieGrzech kusi, grzech, który idzie za zyskiemCash robi cash, daj tu bliżej walizkęPotem chcesz kroków wstecz możesz chwilę nie istniećSynu nie żałuj w życiu choćby dwóch minutCo do szczegółów to jest zawsze twój wybórJak umiesz to szybuj, ale zdecydowanieLepiej jakbyś miał charakter po mamie[x2]Wiesz synu wkrótce nadejdzie twój czasWtedy ty ludziom powiesz (I'm the one)Wiesz synu mamy w genach prawdziwy rapŻebym ja nie mówił tobie (You aha)Widzisz synu, a więc nie pal, nie pijJak uprawiasz seks to się zabezpieczajA tatuś będzie z ciebie dumny całe życieA teraz opowiem ci coś o marzeniachJeżeli tylko bardzo, bardzo mocno w nie wierzyszObiecuję ci, spełni się każde z nichKiedy zaczynałem rap moja matka piekła chlebMiałem jedną parę spodni i jebany z piekła stresNie było co jeść, brat, to ćwiczy charakterDziś marzę o zdrowiu, a co, mam liczyć kabzęMoja żona już  w szpitalu miała do nieba łóżkoMamy syna, mamy siebie, Boże, przebacz mi próżnośćCzasem nie ma, że jutro, bo jutra może nie byćOd lat proszę weź mnie, ale daj jej Boże przeżyćMarzyłem by mieć ojca, teraz sam jestem ojcemI marzę synu o tym byś miał serce nie forsęŻycie ciężkie jak dolce, mówią w pracy zaoszczędźBędziesz wart coś sprzedadzą cię rodacy za drobnePatrzę na swoją chrześnicę i kuzynów jak rosnąPiętnaście lat różnicy między nami pokazujeJacy już jesteśmy starzy, ale z marzeniami non-stopCałymi dniami oddany bez granic tym zwrotkomMarzę mieć spokój, czas dla bliskich, relaxChoć ten czas to przez muzykę instynkt zabieraMarzę żyć z rapem teraz jak na wieki wieków, bratBo dla mnie bez marzeń żyć człowieku nie wartoTo jest utwór o marzeniachDla wszystkich tych, którzy czują ten ruch w sobieDla wszystkich tych, co chcą je spełnićNie ważne jak, nie ważne gdzie, sprawdź toMoja matka wciąż marzy, moja żona wciąż marzyMy też będziemy marzyć, nawet gdy będziemy starzyMój ojciec wciąż marzy, mój syn nawet już marzyAby zniszczyć te marzenia to musiałbyś nas zabićChciałbym mieć swoje FerrariAle tylko wtedy gdy Odpalam tu X-boxa, bo prawdziwe mnie ziomek nie bawiNa chuj mi ten lans, mam się wozić i martwićNie te drogi, zawieszenie niechęć wyrobił ZientarskiChciałbym zdobyć Warszawę no bo piękne to autoChoć płacić za benzynę jeżdżąc w mieście to hardcoreKiedyś wiem, że na bank nią pojadę na wakacjeChociaż jak to powiem żonie ona pokaże mi pampersChciałbym SSL'a to nie wybacz MercedesChoć tak samo zdumiewa, ziomek, wyrywa z siedzeńChwila uniesień przy tym brzmieniu trwa wiecznieJak nie wierzysz w marzenia to nic nie mów, a lecz sięChciałbym tu z Haemem po akrze ale sampliBrat się nie porywam tu z kombajnem na trawnikMam tu wyobraźni, ten żywioł odnajdęChoćbym miał brat go szukać stąd po Rio GrandeChciałbym mieć milion, ale track'ówSzaleć jak Hitchcock na tle ptakówNawet gdy wytkną zaćmę światuNie wstanę by iść po łaskę na zachódMoja żona wciąż marzy, moja matka wciąż marzyMy też będziemy marzyć, nawet gdy będziemy starzyMój ojciec wciąż marzy, mój syn nawet już marzyBy zniszczyć te marzenia to musiałbyś nas zabićDokładnie tak i życie płynie dalejDla wszystkich tych, co trzymają to wszystko w ruchuJedna miłość

O.S.T.R. - Synu w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/o-s-t-r-synu-tekst-piosenki,t,514972.html

