
The Ostprausters, W serca bicie (ft. Sarsa Markiewicz)
Nie stracę nic wiem jedno,
polecę teraz wyżej - trzymaj moja dłoń,
serce milion razy szybciej chce bić,
a w serca rytmie od dziś chce żyć,
Nie chce stracić nic na zawsze sobą być,
polecę teraz wyżej niż ktokolwiek był,
serce milion razy szybciej chce bić,
w serca rytmie od dziś chce żyć,

Chcę żyć tam gdzie ty, oni, my, 
więc gonimy - to nasz czas,
idziemy w rytm dziś, 
zabierze nas w stronę gwiazd,
życie które iskrę tli
czekam na mocniejszą falę,
nie gasnę bo wierzę, że fala ta, 
zabierze nas jeszcze dalej,
Wpadam na szlak, i z niego nie zejdę prędko, choć
diament to węgiel i szary jest świat 
to kwiat co nie chce więdnąć, złość
odbiera nam skarb, odbiera nam iskrę ale 
nie gasnę bo wierze, że fala ta,
zabierze nas jeszcze dalej, patrz

choć pada grad, i pioruny walą,
dla mnie to proste, ominiesz je,
tu żyjemy brat, żyje dekalog
tu mamy swe miejsce pomimo że,
patrzę na ludzi, gdy płynę na rejs,
miasto się budzi, i biegną gdzieś,
choć więdną wiem, to wielbią sens,
i nie chcą tu przegrać, na pewno, ej
już czuję te fale co pchają mnie,
dalej bo ciągle tam płynę i
nigdy nie stanę dopłynąć chcę
i wiem że chcesz tam być i ty
kierunek nie ważny, trzymaj rękę,
poprowadzi bit, poprowadzi serce
swe kładę na bit, się kładę na falach,
swe kładę na bit, i wciąż się staram!

Nie chce stracić nic na zawsze sobą być,
polecę teraz wyżej niż ktokolwiek był,
serce milion razy szybciej chce bić
w serca bicie od dziś chce żyć. x2

Nie martw się o wiatr brat, 
wspiera nas jak matka,
delikatną bryzą tka szlak, 
i uspokaja – Mantra,
cały świat może być przeciw nam 
przecież sam to znasz,
zostawmy sprzeciw tak jak portu światła blask, 
płynąc w dal wśród
Nurtujących spraw, nurtuj w błękit fal, 
poczuj głębi smak,
i żyj tak jak by z jutra zadrwił czas, cały czas
a w podroży zbędny będzie sekstans nam
stan jak setki haj, 
setki z nas gotów na start, 
nastał czas na strzał
Nastaw odbiór fal na nasz rap, 
to rejs przy pełnych żaglach,



i nie ważne dokąd niosą, 
ważne z kim zejdziemy na ląd boso,
to dzięki tym kilku osobom dziś, 
płyniemy ku szerokim wodom 
i nie potrzeba nam już więcej nic
nie potrzeba nam już więcej nic
nie potrzeba nam już więcej nic
nie potrzeba nam już nic
i nie ważne dokąd niosą, 
ważne z kim zejdziemy na ląd boso
nie potrzeba nam już więcej nic

Nie chce stracić nic na zawsze sobą być,
polecę teraz wyżej niż ktokolwiek był,
serce milion razy szybciej chce bić,
w serca bicie od dziś chce żyć. x2
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