
B.R.O, Wszystko Co Mam 
To jest wszystko co mam

Znów walczę o przyszłość 
Tych którzy są blisko bo dla mnie to wszystko co mam
Te marzenia nie znikną 
Razem staniemy szybko 
Nie zostanę tutaj sam sam sam 

Nie potrzebuję wielkich słów 
Daj mi pare zdań 
Życie to nieustanny ruch nie chce być dalej sam
Znam dotyk Twoich ust 
Znam też ból tych starych ran 
Lecz tylko razem uda przeszłość tu się spalić nam
Za chwile będziesz mamą
Ja tutaj będę ojcem 
A nasza córka będzie słońcem jak mam kryć emocje
Niedawno byłem chłopcem 
Lecz czas sprawił ze dorosłem 
Nasz obowiązek to dać jej do miłości dostęp 
Tylko razem z marzeń zbudujemy dom 
Mimo wielu zdarzeń wciąż damy ciepło naszych rąk 
Nieważne czy tu popełnimy błąd 
Ważne ile razy razem wrócimy na dobry tor
Wiesz, czuje dziś tu tak wiele 
To jest szczere a Ty w to wierzysz 
Dom rodzina i przyjaciele moje cele to ich potrzeby 
Nerwy złość tu po co nam 
Bo choć przed nami jest sporo zmian 
Na życie mamy tu spoko plan 
To dla mnie wszystko to co mam. 

Znów walczę o przyszłość 
Tych którzy są blisko bo dla mnie to wszystko co mam
Te marzenia nie znikną 
Razem staniemy szybko 
Nie zostanę tutaj sam sam sam (x2) 

Nie ufam tu materialistom 
W innych barwach znam to 
Bo oczy błyszczą im na banknot to tak ważna wartość
Gdy patrzę w oczy mojej żony teraz wiem jak bardzo 
Byłem zniszczony tu tą rap grą i tą całą branżą 
Lecz kiedy wracam z trasy 
Mam swój prywatny azyl 
Możemy wspólnie marzyć 
Radość wyczytywać z twarzy 
Naszych to piękne czasy tu wśród korytarzy wiesz
Kiedyś pewnie bym tego nie zauważył lecz
To jest na prawdę mi potrzebne 
To co  dzisiaj tak powszednie 
Kiedyś było tak odległe 
Ale dziś to pewne
Zawsze za Tobą pobiegnę 
Serce nie polegnie 
Odpowiedzi szukam w Tobie a Ty szukaj we mnie
Przed nami sporo dni 
Lecz kiedy wstaje tu skoro świt 
Obok leżą tu moje sny 
Więc zastanawiam się po co śnić 
Ja czuję nocą rytm 
On mi daje z mocą żyć 



Dzień może być losowy lecz obok mam te osoby 

Znów walczę o przyszłość 
Tych którzy są blisko bo dla mnie to wszystko co mam
Te marzenia nie znikną 
Razem staniemy szybko 
Nie zostanę tutaj sam sam sam (x2) 

Mamy pięć minut 
To nasze pięć minut 
Za parę chwil one zostaną tu gdzieś z tyłu 
Mamy pięć minut 
To nasze pięć minut (x2)
Lecz zrobiłbym to nawet jakbym nie miał tylu.
Lecz zrobiłbym to nawet jeśli bym tu nie miał tylu.
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