
Borixon & Kajman, Ptaki
[1] Kajman
Mam kilka tych p&amp;#322;yt, stare czasy
Dzisiaj tego ju&amp;#380; nikt by nie sprawdzi&amp;#322;, ale
Mam pewno&amp;#347;&amp;#263;, &amp;#380;e nie ostatni czuj&amp;#281; jedno&amp;#347;&amp;#263; z tym
I dla mnie co&amp;#347; znaczy to
Wszyscy chc&amp;#261; dzisiaj zarobi&amp;#263; pieni&amp;#261;dze
R&amp;#261;sia, r&amp;#261;sia. Ziombel masz jaki&amp;#347; problem?
Ka&amp;#380;dy jeden kiedy&amp;#347; robi&amp;#322; swoj&amp;#261; stron&amp;#281;
Jeden wola&amp;#322; robi&amp;#263; kreski drugi post&amp;#281;p
Kiedy&amp;#347; jak te ptaki, bo nie do z&amp;#322;udzenia hajsu
Mieli&amp;#347;my plany umrze&amp;#263; m&amp;#322;odo, &amp;#380;y&amp;#263; jak tajfun
Zostawi&amp;#263; po sobie tylko nagrane zwrotki
Pi&amp;#263;, nie &amp;#380;a&amp;#322;owa&amp;#263;, pali&amp;#263; lolki
Ziomek! Co zosta&amp;#322;o jeszcze z naszych dzieci&amp;#281;cych marze&amp;#324;?
Par&amp;#281; niedopitych flaszek i baga&amp;#380; do&amp;#347;wiadcze&amp;#324;
Mo&amp;#380;e kiedy&amp;#347; przyjdziesz do mnie, b&amp;#281;dzie jak dawniej
Pro&amp;#347;ciej, to bardzo wa&amp;#380;ne, bo
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&amp;#379;ycie na spierrr, ka&amp;#380;dy z nas wie
Po co tu kr&amp;#281;ci si&amp;#281;. Chyba hajs to jest?
Wiem, wiem, &amp;#347;wiat stoi na tym
A my odlatujemy i wracamy jak ptaki
[2] Borixon
Mam te kilka p&amp;#322;yt, stare czasy
i wspomnienia, kt&amp;oacute;re s&amp;#261; wa&amp;#380;niejsze ni&amp;#380; hajs
One odlatuj&amp;#261; jak ptaki
I wracaj&amp;#261; tu, i siadaj&amp;#261; na tracki
Nam. No i kto by zapomnie&amp;#263; m&amp;oacute;g&amp;#322;,
&amp;#379;e do parku prowadzi&amp;#322;a ka&amp;#380;da z dr&amp;oacute;g
Teraz to nie po drodze ju&amp;#380;
Teraz droga to hajs, chcemy mie&amp;#263; go w chuj
Kiedy&amp;#347; by&amp;#322;o inaczej  szczeniacki okres
Widzisz t&amp;#261; gr&amp;#281;, du&amp;#380;y problem
Odlatuj&amp;#261; i wracaj&amp;#261; ci&amp;#261;gle
Nasi udzie, ziomble, wszyscy w og&amp;oacute;le
Chce pos&amp;#322;ucha&amp;#263; czasem szumu morza
Wiatru, rozbitego k&amp;#322;osu zbo&amp;#380;a
Nie chce mi si&amp;#281; &amp;#347;lizga&amp;#263; po ostrzu no&amp;#380;a
Cz&amp;#281;sto my&amp;#347;l&amp;#281; o tym i jest mi &amp;#380;al bo
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[3] Kajman
O! Ju&amp;#380; nie s&amp;#322;ysz&amp;#281; na placu &amp;#347;miechu ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w
Czy to wina lec&amp;#261;cego czasu? Czy polskich reali&amp;oacute;w?
Typy jad&amp;#261; do Dublina, by sobie poprawi&amp;#263; nastr&amp;oacute;j
Rodzina liczy na nich, chc&amp;#261; mie&amp;#263; wi&amp;#281;cej hajsu
Kiedy&amp;#347; przyrzek&amp;#322;em sobie, &amp;#380;e wytrzymam tutaj
Kiedy&amp;#347; z ziomkiem z podw&amp;oacute;rka chcieli&amp;#347;my zarabia&amp;#263; w funtach
Chcieli&amp;#347;my mie&amp;#263; flot&amp;#281; i nie mie&amp;#263; gula
Ja wr&amp;oacute;ci&amp;#322;em, on do dzi&amp;#347; tam szuka lepszego jutra
Czasem wracam ze s&amp;#322;uchawkami na osiedle,
kt&amp;oacute;re da&amp;#322;o mi dzieci&amp;#324;stwo i stworzy&amp;#322;o jaki jestem
Wzrok przywo&amp;#322;uje obrazy, a&amp;#380; boli serce
Gdzie odlecia&amp;#322;y ptaki? Wr&amp;oacute;c&amp;#261; jeszcze? Co?
Kiedy pytam ziom&amp;oacute;w, co chc&amp;#261; w &amp;#380;yciu robi&amp;#263;
M&amp;oacute;wi&amp;#261; mi, &amp;#380;e czas si&amp;#281; chajta&amp;#263;. Czujesz? To ma by&amp;#263; pomys&amp;#322;?
Ja mam kobiet&amp;#281;, za kt&amp;oacute;r&amp;#261; bym si&amp;#281; pokroi&amp;#322; 
Ale mam plany te&amp;#380;, nie jeden chc&amp;#281; szczyt zdoby&amp;#263;
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