
Borixon & Kajman, Podmuch
Semtex to si&amp;#322;a
Herbu, Kajman, Borixon
Niesiemy dow&amp;oacute;d, &amp;#380;e
Prezentuj&amp;#261; wam Podmuch
[1] Kajman
Niepowa&amp;#380;ne s&amp;#261; mi propozycje
Pierdol cisz&amp;#281;, niech dzwoni&amp;#261; po policj&amp;#281;
Kolejny raz peda&amp;#322; gazu wcisn&amp;#281;
Wycisn&amp;#281; z siebie ostatni&amp;#261; iskr&amp;#281;
Kto ma rap? kto naprawd&amp;#281; niesie &amp;#347;wiat&amp;#322;o
Ja mam sk&amp;#322;ad, co gra hardcore, kt&amp;oacute;ry rozkurwi miasto
Nie ka&amp;#380;dy mo&amp;#380;e powiedzie&amp;#263;, &amp;#380;e by&amp;#322;o warto
Ale ja nie mog&amp;#281; zasn&amp;#261;&amp;#263;, znowu siedz&amp;#281; nad kartk&amp;#261;		 
Kto ma rap? kto naprawd&amp;#281; kocha hip-hop
Co jest brat zn&amp;oacute;w nie wysz&amp;#322;o? Po prostu jeste&amp;#347; pizd&amp;#261;
Ch&amp;#322;opaki stoj&amp;#261; murem, ja nie gram disco
Kr&amp;#281;cisz awantur&amp;#281;, lepiej id&amp;#378; st&amp;#261;d
Ch&amp;#322;opaku ja mam rap, trzymam w r&amp;#281;ce grom jak Zeus
Gdzie si&amp;#281; patrzysz, tu si&amp;#281; patrz mi w oczy skurwielu
Sko&amp;#324;czysz jak wielu, nie podskoczy &amp;#380;aden
To wybuch Semtexu,  Kajman zabi&amp;#322; Rad&amp;#281;
[skrecz]
Moje podej&amp;#347;cie do, do rapu w mie&amp;#347;cie [Vienio] 
To mikrofon rozpalony, to kartek tony [Eldo]
Ja tu zostaj&amp;#281;, tu moje miejsce [Vienio] 
Tu si&amp;#281; urodzi&amp;#322;em i tu umr&amp;#281; [Pezet ?]
Po pierwsze dla moich ludzi [Kaczor, Gural, Peja]
Gdziekolwiek by&amp;#347; nie by&amp;#322;, nic tego nie zmieni [Ero] 
[2] Borixon
Przez to ma&amp;#322;e miasto biegnie wiele kr&amp;#281;tych dr&amp;oacute;g
A nimi rz&amp;#261;dzi tylko jeden wielki B&amp;oacute;g
To w&amp;#322;a&amp;#347;nie on ma tutaj sw&amp;oacute;j najwi&amp;#281;kszy klub
Decyduje kto jest &amp;#379;yd, a dla kogo kopa&amp;#263; gr&amp;oacute;b
Trudno uwierzy&amp;#263;, &amp;#380;e to pierdolona m&amp;#281;ka
Wszystkich kurew, diler&amp;oacute;w, raper&amp;oacute;w i z&amp;#322;odziejstwa
Podmuch wywodzi si&amp;#281; w&amp;#322;a&amp;#347;nie z tego miejsca
Gdzie kto&amp;#347; ma rap i gdzie kto&amp;#347; mie&amp;#263; go ju&amp;#380; przesta&amp;#322;
Zostali ci, kt&amp;oacute;rzy widz&amp;#261; w nim pasj&amp;#281;
I na p&amp;oacute;&amp;#378;niej od&amp;#322;o&amp;#380;yli pierdolenie i wakacje
Podmuch rozdmuchuje wszystkie w&amp;#261;tpliwo&amp;#347;ci
Semtex jest si&amp;#322;&amp;#261; i dowodem szczero&amp;#347;ci
Co jest nauczane to jest karygodny przewa&amp;#322;
Damy wam PRW i on wam b&amp;#281;dzie &amp;#347;piewa&amp;#322;
Lustracja b&amp;#281;dzie od hip-hopu z LWWL
&amp;#379;ycz&amp;#281; wam najlepszych samochod&amp;oacute;w
I najwi&amp;#281;kszych felg
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