
Prosto mixtape 600V , Wolność
1. Iść ku słońcu, ku wolności iść.
Wolność po polsku - morze przelanej krwi.
W niej zakorzenił się od wolności zryw,
od czasu gdy wolne były tylko o wolności sny.
Mamy to dziś, mamy to.
Wiesz bracie? Nie kumasz to Ci wytłumaczę, słuchaj...
Przodkowie naszych przodków walczyli o nią tutaj,
na ulicach na których wdeptujemy ją w ziemię.
Przez zawiść, głupotę, uzależnienie,
zniewoleni przez auto-zniewolenie, chwały cienie.
Popularny pogląd, że wolna wola to już wolność,
plując na godność i serca złote.
Przerasta Nas to? Nie wiem, sam to oceń.
To jak Kafki proces, niektórym jest wygodniej.
Nie zauważać, nie myśleć, że jest problem...
A jest, bo wolni jesteśmy nieudolnie.

Ref. Tak jak Ty, jak Oni, chcę być wolny jak sny.
Wolny od łańcuchów i od myśli złych,
od tych, co narzucają prawa przeciw nim.
Rap, pragnienie wolności w mojej krwi. / x2

2. Szukając szczęścia, szczęście oddalam.
Chcę być wolny, brat wierzyć w Nas nadal.
Mamy codzienne odmienne stany świadomości.
Dobro zło we mnie, ja wiem, chcę być dobry,
sam tworzę granice i sam je obalam.
Umysł zamknięty w ramach, życia banał.
Dramat, to tak jakbyś sam sobie kłamał.
Wolna wola - dar od Boga.
Wolność wyboru, religii, słowa,
nigdy do końca nie będę już wolny.
Wczoraj rzuciłem te wszystkie nałogi,
dziś leki ratują mi życie,
jutro i tak nie będę zdrowy.
Masz tu akt woli, pasję co boli,
rozwój duchowy, nie byt bezpłciowy.
Takie losy ze serce pękłoby.
Nie dać rady? Nie, nie ma mowy.
Zdominowani przez sztos codzienna pogoń.
By mieć więcej go, którą iść ze stron?
Nie zgubić się, wiedzieć kto jest kto.
Świadom bądź triumf myśli, dla mnie wolność.

Ref. Tak jak Ty, jak Oni, chcę być wolny jak sny.
Wolny od łańcuchów i od myśli złych,
od tych, co narzucają prawa przeciw nim.
Rap, pragnienie wolności w mojej krwi. / x2

3. Wolność to godność, godność to wolność
godność to honor daje wiec słowo.
My możemy wyjść na te ulice,
by stanąć przed światem i z całych sił krzyknąć
tym co chcą zabraniać żyć: wolność to my! Słyszysz?
Wolni by być przy tym kimś dużo lepszym,
niż nam mówią ze jesteśmy.
Chcą zabrać siłę nam, żebyśmy nigdzie nie uciekli.
Czas się stąd zerwać brat i wolny oddech łapać w piersi.
Dziś czas spróbować. Nie spróbujemy to nie wyjdzie nigdy, wierz mi.
Możesz to pierwszy wiesz w tych co wierzą, że nie jesteś bierny.
Możesz jak chcesz. A jeśli chcesz to znaczy wierzysz,
a jeśli wierzysz biegnij,
gdzie swobody nie zabiorą martwi prezydenci biegnij.



Gdzie wolność nie ma ceny, a młodzi pragną żyć.
Nie życie sobie spieprzysz biegnij.
Wierzę że dziś jutro zmienisz biegnij.
Wierzę że dziś jutro zmienisz biegnij...

Ref. Rap pragnienie wolności w mojej krwi.
[Rap pragnienie wolności.]
Rap pragnienie wolności w mojej krwi.
[Tak jak Ty, jak oni chce być wolny jak sny.]
Tak jak Ty, jak oni, chcę być wolny jak sny.
Wolny od łańcuchów i od myśli złych,
od tych, co narzucają prawa przeciw nim.
Rap-pragnienie wolności w mojej krwi.
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