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    1. Intro  2. Żywy lub martwy  3. Side Effects  4. Kartagina  5. Więzień własnych granic  6.
Hiphop hooligans  7. Hołd Bloków Absolwentom  8. Długi  9. Nie słuchać przed trzydziestką  10.
Shotgun (Moje zło to Twój wybór)  11. Dead Man Funk  12. What Is The Question  13. Garri
Kasparow  14. Miejmy to za sobą  15. Przyjaciel diabła  16. Ostatni track  17. Outro     Lyrics
and Rap - O.S.T.R.   Composed and produced - Marco Polo for Spaghetti Bender Music  Mixed
- Chris Van Rootselaar and Jaap Wiewel for Killing Skills Studio Amsterdam   except for “Side
Effects” and “Kartagina” mixed by Joe Nardone, NYC.  Mastered - Ricardo Gutierrez for
Ricardomasters, NYC.  Cuts - DJ Haem    

 

  

O.S.T.R.: „Nagranie całej płyty z Marco Polo było jednym z moich największych muzycznych
marzeń, ale myślałem, że jest to marzenie ściętej głowy. Nie ukrywam, że współpraca z Marco
jest dla mnie zaszczytem, starałem się sprostać jego bitom, dlatego płyta powstawała 3 lata.
Selekcja tematów, tekstów i bitów była okrutna. Od początku mieliśmy wizję na ten album – coś
najlepszego, określającego szczyt naszych możliwości na dzisiaj. Nie wiem czym sobie na to
zasłużyłem, ale Marco wysłał mi ponad 80 bitów do wyboru. Praca nad płytą była bardzo
intensywna. Nagrywki trwały non-stop, tydzień w tydzień od 2011 roku. Razem włożyliśmy w tę
płytę całe serce, siłę i umiejętności, które mamy. Zarwaliśmy niejedną noc. Wciąż nie mogę
uwierzyć w to co się dzieje”.

  

Marco Polo: „Płyta z O.S.T.R. to na długo ostatni w pełni wyprodukowany przeze mnie album.
Zawiera jedne z nagrubszych bitów jakie kiedykolwiek zrobiłem. To dla mnie zaszczyt, że mogę
mieć fanów także w Polsce. Zawsze mi się tu podobało na koncertach i nie mogę się doczekać
marcowej trasy. Przygotowaliśmy coś naprawdę specjalnego dla naszej publiczności, nikt nie
będzie rozczarowany. Dziękuję Ostremu za tę możliwość. To człowiek legenda. Do
zobaczenia!” ---empik.com
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download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire uloz.to cloudmailru gett
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https://yadi.sk/d/5_hvag-o3RPy4T
http://www.mediafire.com/file/94nxu919v6bte5u/OSTRMP-K14.zip
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