
B.R.O, Mów co chcesz
Wielu mówi o mnie źle, będą mówić jeszcze gorzej, że
Znowu siedzę w studiu i nic mi nie pomoże, nie
Jakiś leszcz na FB zawraca głowę, piszę:
"Weź mi wyślij tekst to 'Szybko' szybciej położę" 
Wkurwia Cie jak robię sztos i mam flotę,
A sam w klubach rozpierdalasz sos co sobotę 
I lubisz takie życie, nie myślisz co będzie potem,
Bo nie wiesz jaką wartość dziś mają polskie złote,
Ludzie przepraszają, chcą osły pojednania,
Bo skumali, że po roku mi wzrosły notowania 
I łapią się za głowę, gdy słyszą moje nagrania
Bo wiedzą, że na scenę B.R.O szykuje zamach,
Zamiast siedzieć cicho, lepiej sam wyciągnij wnioski
Ja sam tutaj doszedłem choć nie jestem Korzeniowskim,
Bit uderza mocniej niż Adamka prawy prosty,
Możesz palić jointy my będziemy palić mosty 

Ty moją płytę sobie do fury weź (weź)
Na koncercie ręce do góry wznieś (wznieś)
Wiesz, że hejty mam z natury gdzieś,
Dlatego, nie mam z tym problemu możesz mówić co chcesz 
/2x

Zanim powiesz o mnie źle, najpierw kurwa pogadajmy
Bo napinasz się jak stringi, a potem grzejesz jak czajnik
Kocham tą muzykę, swoje życie trzymam w garści
Bas napierdala tak, że porobią Ci się zmarszczki,
Lubię melanże, wiesz grube melanże,
Spotykam różnych ludzi, którzy kurwa znają branże,
Krótko, rzeczowo oceniają moje solo,
A są Ci co wiedzą gówno, a pierdolą i pierdolą, i
Wiesz kolo czasem mam już tego dość, bo
Daje z siebie stopro, a dostaje za to w kość, ziom
Miało być słodko, nie żyj złudzeniami złotko,
Bo ludzie w Polsce to są pojebani mocno
Ja idę pod prąd można zauważyć, bo tą kurwa
Niezależność wypisaną mam na twarzy, i
Nie wiem czy kojarzysz, że kiedy nagrałem 'Szybko',
Parę osób zrozumiało, kto jest kotem, a kto cipką!

Ty moją płytę sobie do fury weź (weź)
Na koncercie ręce do góry wznieś (wznieś)
Wiesz, że hejty mam z natury gdzieś,
Dlatego, nie mam z tym problemu możesz mówić co chcesz 
/2x

Pytasz o scenę, ej Ciebie nie było na niej, i
Nie robię za proroka, no ale chyba tak już zostanie,
Jeśli wersy będą karane, no to ja mogę pisać testament, bo
Będę poszukiwany w każdym województwie i stanie,
Kiedy słyszę bity jak ten, to serce bije mi szybciej
Jestem z tych, którzy zawsze mówili, że jesteś mały jak piksel
Lubię ten rap i czuje, że brak luz od dawna mu w Polsce,
Dlatego brat poczuj ten smak, zapraszam na mój koncert!

Ty moją płytę sobie do fury weź (weź)
Na koncercie ręce do góry wznieś (wznieś)
Wiesz, że hejty mam z natury gdzieś,
Dlatego, nie mam z tym problemu możesz mówić co chcesz 
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