
Aro, Trwa
No jako żesmy sie dawno nie widzieli prawda, pora na ciekawostki z życia..
Pierwsza kaseta demo 98' rok to Wałbrzych cudowne lata, dla mnie szok
Pamietam każdy rok, wszystkie teksty i beat'y, pierwsze polskie kasety i pierwsze klipy
Santafe pierwszy koncert i znajomości po nim, pierwszy wałbrzyski nielegal to poetic anonim
Też chce to robić! Pożyczam pierwszy keyboard wzorem był wooteng ten[..?..]pasuje mi to
Jak murzyn blaszką jaram sie hip-hopem, pomysły w głowie, puszczam pierwszy solo-projekt
Po roku w moje dwa zeszyty tekstów pełne, manifest buntownika na scene wejście z takim podejściem
Seria imprez kryształowa, koncerty pamięta cały Wałbrzych i Piaskowa pozdro!
Tego nie da sie zapomnieć, kolejne melanże i kolejny koncert
Chwile potem opowieści dziwnej treści, Wałbrzych szumi, ktoś chyba kogoś tu nie lubi
Niepotrzebny podział sceny jakieś beefy, ktoś obraził się o logo, ktoś o beat'y
[x4]
Mimo wszystko będziemy trwać w tym, mimo przeszkód będziemy trwać w tym
Mowili nagraj płytę, którą łyknie cała Polska, mówili nagraj hity na czasie huj że wioska
Proponowali kase, proponowali układ, nagraj kawałki przy których drygnie nózka
Jedna pocztówka, pierwszy kawałek poszedł, grono hajterów mówiło, że Aro zrobił wioskę
Inne grono hajterów sapało coś o sampel, że Aro sprzedał sie w [..?..] swoim samplem
Że takim kawałkiem nie ma prawa się wybić, jeden za drugim szydził, próbowali to wydrwić
Sapali dalej nie wiedząc co jest, bo po pierwszym teledysku Aro powiedział dość
Aro zrobił na złość wywórni wszystkim, skończył przygodę z SP i pozamykał pyski
Oponentom, hajterom i tym co krytykowali Aro za wszystko
Malkontentom i pizdom co sapali, bo moda, moda na hip-hop mija teraz jest trendy Doda
A gdzie jest Aro zobacz?! Nagrywa drugie solo, klimaty nocne, klimat poza kontrolą
Widać jest spore grono, które czeka na album, Aro, pytają kiedy solo? co go nie znją
Płytę dostają, to prawdziwy przekaz
Od czasu debiutu na legalu wróg przestał szczekać.
[x4]
Mimo wszystko będziemy trwać w tym, mimo przeszkód będziemy trwać w tym
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