
Buczer, Buty
1. Piłem normalnie jak każdy , piłem jak Polak,
piłem jak facet z dziada pradziada - dola czy niedola.
Jakie kurwa miałem z domu wynieść wzorce ? 
Pił dziadek , wujostwo, piła matka i pił ojciec.
Jak było dobrze trzeba było to świętować,  
było chujowo i smutno trzeba to zapić...
Leciałem grubo, start jak F16 kurwa,  a lądowałem tu nad ranem - jak Tupolew.
Wszyscy wokół pili , nie znałem innego życia , gdzie kurwa nie spojrzeć - towarzystwo od kielicha.
I nie ważne było - wóda,  piwo , koniak czy łycha,  byleby kopało mocno , wtedy czułem że oddycham.
I tak leciały latka , piłem coraz częściej , coraz więcej i powoli zaczęły dopadać mnie konsekwencje i zanim zdążyłem wyhamować, kurwa uwierzcie , byłem już po drugiej stronie , nie chcę tak nigdy więcej !

Ref: Nigdy nie oceniaj człowieka po jego butach ,nigdy nie wiesz ile musiał przejść-boso.
A jak wydaje Ci się ze mam fajnie to posłuchaj , i zastanów się czy też chcesz tak mieć i po co ? {X2}

2. Jedne zawiasy , plus dwa lata , które chcę zawiesić,
czterdzieści koła do skarbu państwa , za interesy. 
Dwóch kuratorów,  dwóch prokuratorów,  CBŚ-ie,  sąd rejonowy , okręgowy , apelacyjny w Trójmieście.
Policyjny dozór,  zakaz opuszczania kraju, skuty  , komisariaty , śledczak,  dwie papugi, dwa zarzuty,  stały dochód z przestępstwa,  wprowadzenie do obiegu znacznych ilości substancji odurzających.
Czemu ? Pytania , przesłuchania dobry i zły pies na zmianę,
przeszukania , rewizje,  szantaże , upokażanie , straszenie , prośby , groźby i propozycje ugody , konfrontacje , spekulacje , poszlaki - nie dowody.
Znowu wokandy,  terminy,  nowe dowody, w sprawie więcej świadków,  zero faktów,  długie paplanie w słuchawę. 
Wyroki, odwołanie, apelacje,  prokuratury , no który chciałby tak żyć no kurwa który - co ?? 

Ref: Nigdy nie oceniaj człowieka po jego butach ,nigdy nie wiesz ile musiał przejść-boso.
a jak wydaje Ci się ze mam fajnie to posłuchaj , i zastanów się czy też chcesz tak mieć i po co ?  {X2}
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