
B.R.O, B.R.O vs B.R.O
[INTRO]
Dokładnie 10 lat temu, 30 stycznia 2011 roku, pojawił się ten filmik na YouTube’ie i rozpoczęła się moja kariera. Minęła dekada, dlatego na ten mały jubileusz, zróbmy coś specjalnego...

[ZWROTKA]

Siemano byku, jak leci?
Dekadę temu wbiłem na YouTube’a, (ej)
zanim zaistniałem w sieci,
to nikt mi nie wierzył, że brachu się uda, (nie nie)
ludzie byli zaskoczeni, kiedy usłyszeli jak rapuje Kuba, (jak?)
a dziś to jest grane, zauważ, w tych klubach,
u nas, u was, wszędzie.

Dekadę temu dostałem kamerkę,
wtedy nie czułem że szanse mam wielkie.
Nagrałem filmik, wrzuciłem w internet,
marzyłem o Fame’ie bo byłem no name’m.
Pomysł podrzucił mi Piotrek, kolega z klasy, dla niego brawa.
Może do dziś pisałbym do szuflady, gdyby nie on, także pozdrawiam

Bo to był Viral, czułem że Hype mam,
dziś cały kraj zna, dlatego High Five!
Taki mam Lifestyle, bo moi fani to Armia,

w mediach pisali, że raczej blondynek z tą chłopięcą buzią tu będzie na chwile,
dziś kiedy patrze na ścianę w mym studiu, 
to widzę złoto, diament i platynę, no spoko dorobek.

Poczekaj moment!
Ty nie to co Que i nie to co Borek

Patrząc na metkę, którą mi nadali
to raczej i tak wziąłem to co moje, co jest?
Robimy swoje, kolejny rok- kolejny projekt, mmm
Kuba ładuje naboje, (chrząknięcie)
Teraz przejmuje kontrole

Oo, minęła dekada, ale nie muszę ci gadać,
że dalej to mogę składać, to parzy jak lawa nadal,
bo Kuba to nie łamaga i może nagrywać Braga
i dalej lata jak szatan, to raczej nie twoja waga,
na trackach robimy ogień, nie ważne kto moim wrogiem,
ja ciągle pod moim logiem, nad muze pod twoim blokiem,
nie ważne kto stoi bokiem, kto tyłem, kto przodem.
Zdrowe mam płuca i zdrową wątrobę!

Dlatego polej, (polej)
Flaszka czeka na stole, (na stole)
z funduszu wsparcia nie wzięliśmy siana,
choć gramy we dwoje, tak jak bracia Golec, (ha ha!)
ja robię swoje, życie to moment, dlatego ciągle nie śpię, (nie)
a o popitkę nie pytam jak Najman, (macie tę Colce jeszcze?)

Na jesieni bez lipy, (ej)
wypuściłem dwie płyty, (ej)
wyprzedaliśmy nakład, (tak jest!)



także portfel jest syty, (cashhh)
w mojej duszy lew ryczy, (lew)
chwila była tej ciszy, (ciii)
pytasz nad czym pracuje? (hm?)
Nad albumem EKIPY.

10 lat minęło jak jeden dzień,
swoje marzenie ja zamienię w cel.
Stoję na scenie, ty na ziemie zejdź,
czy to jeszcze życie czy, sam nie wiem, sen? (ah)
Zanim tu wiedzie refren, chce podziękować, 
taką mam zasadę,
wysoka piona dla wszystkich mordeczek,
które byłe ze mnę przez całą dekadę! (benk!)

[Refren]
Jestem tu 10 lat, wciąż myślę o jutrze,
inwestuje czas, to mój największy sukces,
i największy skarb, chodź bywało różnie,
jedynego przeciwnika widzę w lustrze! x2

Jestem tu 10 lat!
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