
B.R.O, 1 Beat 10 stylów rapowania!
(Yo)(Aha)(Okay!)
Wiele osób o mnie pisze w sieci a mi za to wpada tutaj znów sub 
wygrywamy sobie internety od kąt wjechaliśmy z tym na youtube 
nowy filmik sobie znowu wleciał przez te okno zrobie (puk puk) 
kiedyś wsiąde sobie do corvetty no i zrobie tutaj (szku szku) jak (wow).

Oni by chcielci by życie to było jak gra (wow) 
lecz rzeczywistość to marzenia nam dzieli na dwa (wow)
 masz szklane oczy no i zaraz ci poleci ta łza (wow)
 Ty lecisz jak ktoś, ty lecisz jak on, nie polecisz jak ja!

Za chwile dam płyte na półki kiedyś to muze robiłem dla kumpli
 teraz ją głownie to robie dla córki jestem facetem i płace rachunki,
życie nam nam daje warunki, życie zamyka i otwiera furdki, 
dawaj moje klucze teraz do furki (ej)

Odjade daleko jak (wrom wrom wrom), 
nie ważne do czego chce (tłum tłum tłum) 
w mojej głowie tylko (szum, szum, szum) 
choć na końcie sporo tych (sum, sum, sum)
za skroniami ból mieszka już przez lata, 
wiem że nie pomoże skun nie pomoże apap (nie).

pomogą mi fani i pomogą bliscy 
szczery byłem zawsze dla nich choć te sparwy niosą iskry, 
jestem typem optymisty, chce dotykać snów jak bym
powstał właśnie z grobu i mógł bym oddychać znów biore wdech

kiedyś lubili jak nawijałem szybko 
mówili że nie pyknie ale niestety pykło
mówili że to dziwne, mówili to nie hip hop
mówili mimo wszystko będe zapomnianą ksywką (stop) zapomnianą ksywką (wow) ludzie niepewni jak bitcoin czekacie tu pewnie na widowisko.

mineły te lata niczym katar a ta praca stała się moją największą inwestycją
 w moim życiu karma ciągle wraca czuje zapał który nigdy chyba tu nie znikną .

to były fajne pa-ten-ty za chwile będzie na-stęp-ny
 czasami wpadam w za-krę-ty wszystkich przepraszam za błę-dy 
pozamieniałęm ak-cę-ty skórę mam białą jak zę-by 
dusze mam czarną bez przer-wy wiesz to jak słuchałeś zebry!

wracam na ten bit madam wpadaj na mój instagram 
wszystko dobrze widać tam wiesz że nie od dziś mam plan
 do wszystkiego dystans mam nowe cele wyznaczam 
venumi to pryska kram (pryska kram)

mamy dziesiąty styl moje usta to revolwer 
robie to z całych sił ty możesz zamówić pre-order
 reklam nie będe krył bo każdy chce robić pieniądze
 życie to pare chwil więc zainwestuj je mądrze (je je je).

Zedytowane przez: Rumik 



Poprawiłem tylko błędne słowa i poukładałem w zwrotki, nie ruszałem ortografii!!
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