
O.S.T.R., To ja mam flow
To nie prawda, że raperzy umieją grać na skrzypcachChoć nie ma, że nie ma, że nie ma to nie maJuż dawno, że nie ma tego co tu pragnął za darmoLekarstwo to wolałbym zabraćE czego tu nie ma to nieba na własność, ziomFruwam czy latam to tylko debata przy batachA ja mam flow, blubę i machaTo rap ten wykracza tu poza ten atakTo kolejny ciosNie ma, że boli to progresSylaby sklejane w słowa to działa jak prozakGdy gada Zagłoba Soplica po BolsieCzego spodziewać się możeszPrawdziwy hip-hop ponad fałsz tenZe złego ramienia zarobekEj powiedz mi lepiej czego ty pragnieszNie czekaj do jutra, pokażę tobie tu stylTylko powietrze poruszy rytmDaję ci flow tyle ile wyrazów na świecie pomieści bitDekada w breaku i winyli skreczu daje mi to co tu ma sensCo na zapleczu się nie interesujWzbogacam tracki nie mafięTe szlaki na mapie, ej, żyję tym rapemTych wyzyskiwaczy to dośćTu na tym etapie to tak jak potrafięOddaje ten patent i flow poprzez prądZ podwórek, bloków na ośPrawdziwy hip-hop więc sprawdź toTak między nami odpowiedź jest prostaNa to kto tutaj ma flowWielu mówiło mi - masz darKieruj się chwilą to łaskaNie wiem jak myślećBo nikt przecież nie wie gdzie tutaj leży ta prawdaIdę przed siebie na samplachTa klawiatura daje mi wiaręBo dziś ile co daje styl w jednym wyrazieTo tylko flow pobudza rytmBrat, nie ogarniesz tu tego tak na razTo wirus co spaja, energię wyzwalaNie starczy aparatKamera podwaja tu tempo mówieniaTo szatan w detalachTo świata nie zmienia, że życie przegadamA swoje marzenia i wiem co posiadamTo też bez wątpienia, jak możesz to nadajKto tu ma flow, to płynie jak sagaE, nieważne jak wolne czy szybkie flowWiesz ja mam czasO lepiej orientuj co może się tutaj wydarzyćS styl co wyjawi ci prawdęJeśli tej prawdy ty tylko chcesz zażyćT to nie talary a tytani pracyTo dla bogatych skąd fortunę wziąćR jak robota brat wiesz ja to kochamBit który pobudza flowNieważne jak, nieważne gdzieTechnika daje ten efektBo kiedy tak mówięTo czuję, że z majkiem to mógłbym tu ziomek odleciećNiezidentyfikowaneTo nie ufo, to nie ufoNie pojazdy księżycowe
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