
O.S.T.R., Ty sobie mo
Siemano pokolenie zatrute komercjąNie ma jak uderzenie w łeb otwartą rękąTak na wytrzeźwiej to mój hardcore i tempoLepiej siedź w domu, bo cię okradną na zewnątrzNie włączę radia, w Nokii bateria padłaOd szlagierów co od wieków podchodzą do gardłaDosyć mam gwiazd tych, ej, choćby jedna spadłaNie życzę źle wamTylko jak włączę TV to bym was kurwy powystrzelałWolę relaks, co mam szukać atrakcji?Wybacz, nie błyszczę jak peruka RosattiNieważne jak, co, gdzie i z kim tyDziwki, alfy, gin i drogie aktorki za tanie drinkiWiesz, to coś jak burdel tylko musisz być kimśW rodzaju pajaca z muzycznej jedynkiCo to za playboy? co ma ziomek łupież?Jeździ Porsche w teledysku, na co dzień MaluchemJestem za stary na czary i show-biznesTy lepiej wyłącz telewizję[x2]To nasze gwiazdy, jak tylko zechceszMożesz je słuchać, oglądać, jebać za bezcenNa tym polega to miejsce tu przede wszystkimNie masz talentu? możesz pokazać cyckiKiedy swój ulubiony winyl w ręce trzymamKtoś ma na dyskach ulubione 500 gigaMuzyki nie będzie...Wsadź se w dupę ten jebany InternetChociaż mam Złotą Płytę nie żyję jak BógBym jej nie dostał tylko ktoś obniżył prógZnów życia ironiaZłota płyta po piętnastu tysiącachWyróżnienie jak pracownik miesiącaChcesz tej komercji? Rubika, Ich Troje?Fryty, Kombi, Mandaryny i uOrkiestry Golec?Wybacz, nie mogę tego gówna znieśćCo druga sztuczna gęś, salony, futra, seksTak sobie myślę teraz, że ja nawet nie chodzę do fryzjeraJak żul się ubieram, mam się czuć gorszy?Brat, wręcz przeciwnieJebać silikon i każdą w telewizji pizdęA kiedyś czar pryśnie i zniknie ten pastiszSztucznych osobowości z tyłkiem po operacjiTo nasz gwiazdy? zabierz ty je wszystkieChcę prawdziwej muzyki zamiast agencji towarzyskiej[x2]Gdzie te gwiazdy?Talenty, ich szyk, ziomGdzie te gwiazdy?Nie chcę patrzeć na to bydłoGdzie te gwiazdy?Sprzedane za browarShow-biznes amatorom z przypadku, sam zobacz[x2]To nasze gwiazdy, jak tylko zechceszMożesz je słuchać, oglądać, jebać za bezcenNa tym polega to miejsce tu przede wszystkimNie masz talentu? możesz pokazać cycki
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