
B.R.O, Wspólne Niebo (prod. Tyssiak) 
Widzę idealny świat w moich snach, ty go nie znasz
Bo wokół bezwład, jak go widzieć bez wad
Gonię po miejscach w poszukiwaniu szczęścia
Nie widzę spięcia w zaciśniętych pięściach
Droga jest kręta, lecz jeśli masz potencjał
Pokonasz ciężar i będziesz zwyciężać
Musisz spamiętać, że klęska to lekcja
A męska decyzja to iść, a nie deptać
Nie lubię szeptać, bo szept rodzi plotki
Więc zamiast niej wolę tworzyć tekst zwrotki
Nie stawiaj stopni za błędy z przeszłości
Bo każdy popełnił tu ich wielkie ilości
Nie rzucaj kośćmi, bo los nie gra czysto
Da Ci zabłysnąć, byś mógł upaść nisko
Ja kocham hip-hop, bo jest przy mnie blisko
Znalazłem w nim swoje niebo, 
To wszystko!

Nawet jeśli już bardzo Ci czegoś brak
Musisz wiedzieć, że niebo to własny świat
Twoje życie na zawsze zostawi ślad
Moje niebo to rap, moje niebo to rap
/2x

Widzę idealny świat, lecz nierealny tak, 
Że nawet jeśli pragnę, to nigdy go nie znajdę
Proszę o szansę każdego dnia i mam cel
Przyciągać jak magnes, ludzi co znają prawdę
Rozkładam żagle, fale są dla mnie żadne
Bo z wiatrem popłynę jeszcze dalej niż rap ten
Słuchaj uważne, mów to co każe serce
I nie zadawaj pytań, jak nie chcesz wiedzieć więcej
Nie patrz na ręce, patrz za horyzont
By móc dojrzeć miejsce, gdzie inni nie idą
Bądź jak ogniwo, z prawdą nierozerwani
Pokaż tym co nie widzą, że twój świat nie ma granic
Przestań ranić ludzi, co maja plany
Bo mimo wielu różnic jesteśmy tacy sami
Tylko wygrani nigdy się nie poddali
Ciągle szukają drogi i nie stracili wiary

Nawet jeśli już bardzo Ci czegoś brak
Musisz wiedzieć, że niebo to własny świat
Twoje życie na zawsze zostawi ślad
Moje niebo to rap, moje niebo to rap
/2x

Oho, wiesz?, joł
To niebo dla mnie, dla Ciebie też
To niebo dla mnie, dla Ciebie wiesz
/3x
To niebo dla mnie, dla Ciebie też
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