
O.S.T.R., To pozostaje we krwi
Wybacz brat, ale nie jestem super stary jak AdidasNie mam platyny jak Coldplay i viva la vidaAle czy mi się przyda to w tej chwili by grać tuNiczym walizka winyli i napój kiwi do skankuMoże być schłodzony kaktus, wchodzi dobrze na co dzieńOd tej baby co spod lady trzepie gołdę na lodzieChoć ten syf to błogosławił pewnie Mojżesz na głodzieBo nie idzie się nie napić, jak i spojrzeć co w wodzieTo ten projekt czytaj blok, jak masz szansę uciekajCzterdzieści metrów ZOO, tu się kaszle od lekarstwPrzez tą złość dla człowieka to jak koszmarDlatego dymem zatruci jesteśmy od środkaZostać tu znaczy tyle co w życiu się poddaćBo zanim przyjdzie noc to światło zgasi gołdaAlko pompuje aorta, taka jest ponoć prawdaNie trzeba mieszkać tu by wiedzieć gdzie owoc diabłaJeśli nadejdzie szansa, aby móc stąd się wyrwaćZapomnieć o slumsach i tym M2 bez kiblaBrat skorzystam choćby dla syna bracie wierz miChoć nawet gdy ucieknę blok pozostanie we krwiChciałbym dostać tą szansę by to zmienićDać ludziom raj zamiast bloków i kamienicTo jest w nas, aby wierzyć w co nieosiągalne dotądChyba, że tu zamiast szczęścia ślepych odnajdzie MołotowHej, to tylko beton dla okrojonej grupy sufitPodłoga, ściany i przyklejone uszyUczy życie pokory zwłaszcza tych wyszczekanych29 lat usłyszę bij albo zabijDziś mam swoją oazę, z okien oglądam jezioroNie budzą mnie alarmy z kolejną auto-szkodąTo przez zazdrość ponoć i nienawiść na zabójZe stu aut pod blokiem zawsze trafiało na mójJednych dosięga nabój, a chcieli zacząć z jutremBo ktoś z Londynu mówił, że za pracą idzie sukcesMówisz kochamy unię, brat, ty mi nie pierdolI tak z nas każdy płaci tu za litr mleka euroMoże stąd ta pazerność looknie do nas, to się świeciMyślisz, że jesteśmy lepsi jak widać po nas przepychTen hajs cię nie uleczy raczej narobi wrogówChociaż każdy jakby mógł wyrwał by nogi BoguPowód to rzeczywistość, brak szansy dla najlepszychNawet gdy się zdołasz wyrwać te slumsy mamy we krwi
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