
Borixon, Znam tu człowieka (feat. Kaz Bałagane)
bo znam tego byka
robi graffiti
i zrobi mi za freeko klipa
znam tu ziomeczka, co zna tego typa
przez mordę co tutaj se bywa

znam tu człowieka w tym pływa jak ryba
wchodzę a on to nagrywa
drugi to składa
finał
siadam oglądam i wgłębiam się w tajniki kina

znam tu człowieka od wódki i wina
co życie prowadzi na wzór
Charliego Sheena
znam tego świra
bo kiedyś to prawie rodzina
znam tu ziomeczków od skurwiegosyna

z moimi mordami działamy jak firma
znam tu człowieka co styl ma
robimy tłoczymy tu nowy nominał
i nie w te stronę ze i’m in criminal
robię co swoje i nic to nie wydziwiam
nie wybieram się do kibla
robię muzykę i sobie ją podziwiam
bo tylko to mnie obchodzi man

znam tu te mordy co stoją na winklach
i patrzą tu tylko czy nie jadą psy
znam tu człowieka co nic nie widział
wyczyści ci beret jak cif
znam tu człowieka co kirał
przez całe życie ten jebany syf
znam tu ziomeczka co wszystko to tutaj zaczynał
jak nie było nic
zamiast tu siedzieć jak reszta on poszedł na całość
i mocno przytulił kwit
bo znam tego byka jak nikt
jest ciągle głodny jak wilk
inny tu liczy gruby kwit
inny tu stoi w kolejce i liczy czy starczy mu na kilka piw
na pewno nie starczy mu na kilka dni
znam tu człowieka co żeni tu grama na 3

bo znam tego byka
stoi na bramce a żaden jest z niego piłkarz
stoi na bramce bo niera sa tańce
i nieraz tu bywa paprykarz
bywa paprykarz

z trapfonów na aplikacje
jest taki magik jedne
ale wie to ryjku
ten co m widzieć, o!
znam typa co mieli z wiekiem coraz więcej
chociaż w życiu lipa to na bombie wydał 4 CD
nam typa se radzi ze stresem
pisze imię na niebie
kiedyś będzie wielki, może to już – nie wiem
znam typa co jak się dogra
to nastanie cisza
bo skurw* to styl ma, jak mordo kosmita
znam typa od kina, komedii, akcji



byle nie kryminał
ty nie bądź już mordo taki ciekawski
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