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(Borixon)

Co cię trapi
co cię trapi
lecą propsy, lecą fucki
lecą różne znaki
w twojej twarzy widzę napis
jakby zajechali ludzie mafii
robię ruchy
susze krzaki
nam naboje, nie ślepaki
Co cię trapi, co cię trapi?
chciałbyś dobrze tu zaszaleć a zostało ci pół baki
Co się patrzysz?
Co cię trapi?
i nie słuchaj co ci mówią, bo to mordo same szmaty!
nikt nie patrzy się na ciebie,
leczą zyski, liczysz straty
co cię trapi co cię trapi
całe życie tylko ciernie
wszyscy pierd* te brednie
gdzie się kurwa kwiaty?
gdzie się kurwa kwiaty?

(Ref. Borixon)

Co cię trapi, co cię trapi?
myślisz długo jakbyś grał w szachy
chcesz docisnąć, ale brak wachy
z moja bandą robię tu trapy
i boom bapy, mam w chuj pracy
wychodzimy na kwadrat, twe salony – brak klasy
jakbyś brał tu za 2 kwasy
ja mieszam cię jak 2 stuffy.

(ReTo)
Dwa światy!
Jakiś nie swój jesteś, 
co że nie u siebie?
ty nie lubisz obcych, ja nie lubię ludzi, tak że 1:1
co cię trapi byku?
czujesz, nosisz rogi?
założyłeś żeby mnie przestraszyć, 
czy ci twoja szmata wkłada dla ozdoby?
czasem jak się idę napić, nie Cappy, do baru
nie zabieram dużo papy, nie karty, ni planu
czasem tylko chce zatracić się, płacić jej z żalu
nie zabieram dużo papy, nie karty, ni planu
poszła 5 mi na kosza, rano lustro – nie wygląda
sercu klatki nikt nie oddał, już tak dawno nie wyciągam co cię trapi?
powiedz morda, co cie trapi?
chce ci pomóc, ale nikt nie może nadal poznać kurwa

(Ref. Borixon)

Co cię trapi?
Myślisz długo jakbyś grał w szachy
chcesz docisnąć, ale brak wachy
z moja bandą robię tu trapy
i boom bapy, mam w chu* pracy
wychodzimy na kwadrat, twe salony – brak klasy
jakbyś brał tu za 2 kwasy
ja mieszam cię jak 2 stuffy



(Borixon)

Kiedyś autografy, teraz jakieś auto w raty
wykurwilo cie jak bankomaty w nocy z kasy
co cię trapi, co cię trapi?
z twojej szmuli kawał szmaty
ubaw ma po pachy
zostały ci flachy
tu w ciuchach od Versace stoją puści jak wieszaki
tu nie grali tego nawet w czeskiej kinematografii
Co cię trapi?
Ja nie kumam, ze mną jeszcze kilka braci
Mam na dresy najki, mam na sobie adidasy.

(Ref. Borixon)

Co cię trapi?
Myślisz długo jakbyś grał w szachy
chcesz docisnąć, ale brak wachy
z moja bandą robię tu trapy
i boom bapy, mam w chu* pracy
wychodzimy na kwadrat, twe salony – brak klasy
jakbyś brał tu za 2 kwasy
ja mieszam cię jak 2 stuffy

(ReTo)

Dwa światy!
Fajny biust
pierwsza krecha w nos dałbyś tej blondzie wiele jakbyś mógł
to byś jechał z nią jak kradzionym rowerem
tylko cud by pozwolił, żebyś wydukał coś do iej
w końcu masz jeszcze dłonie i pornhuba na smartfonie
Co cię trapi?
czy budzisz się jeszcze rano w szczynach woń mefedronu
ledwie do kibla trafiają
szukasz gdzieś aerozolu
czy mawiasz: ”nic się nie stało&quot;, 
za to myślisz: ”proszę cię , pomóż”?
we tam zobacz, coś ci podają
czy to pomoc nagłą, czy to nóż?
CO CO CO CO CIĘ TRAPI?
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