
Buczer, Hip Hop
Na imię Paweł mam
Większość mówi na mnie Buczer
Ponad 13 lat pisze teksty i robię muzę
PTP to mój skład
Chociaż więcej działam solo
W sercu na zawsze rap
Szczery, brudny, poza kontrolą
Wielu raperów znam
Choć niewielu z nich szanuję
Setki ich płyt na półkach mam
I dalej kupuję
Wypracowałem własny styl
Nigdy nie kopiuję
Jeśli coś do mnie trafia brat
To mnie inspiruje
Mam kilka różnych flow
Każdą na inna okazję
Dlatego nie kumam jak rapery mi mówią
Że na bicie sie tu nie odnajdzie
Koncertów setki grałem już
Z muzyka zjechałem świat
Ale tak naprawdę jest jeszcze wiele miejsc
Do których chciałbym pojechać
Dziesiątki klipów i wywiadów
I gościnnych zwrotek
Trochę konfliktów, lecz bez biffów
Załatwię to potem
1000 kilometrów w trasie
Loty samolotem
To właśnie hip hop zmieniło może życie bezpowrotnie

TAK BARDOZ KOCHAM HIP HOP
TAK BARDOZ NIENWIDZE
ZABRAŁMI WSZYSTYKO
DAŁ MI WSZYSTKO
DUSZĘ ZDROWIE ŻYCIE
PIENIĄDZE ZNAJOMOŚCI
TO NIE ZNACZY NIC
TYLKO MIŁOŚĆ DO MUZYKI
CO DZIEŃ DODAWAŁA SIŁ

Litry wypitej wódy
Kilogramy poszły z dymem
A krzeski które wciągnąłem
Można by liczyć w kilometrach synek
Holete i backstag’e
Befory i aftery
Fajne dupy I penery, nad ranem grube afery
Duze miasta i miejsca
O których zapomniał Bóg

Wszędzie na ustach ludzi moje teksty, istny cud
Kontrakty i wytwórnie
Pierwsze siano, pierwsze kłótnie
Pierwsi robiliśmy tutaj brudne południe
Poznałem ludzi z branży i sam stałem się jej częścią
Nierozerwalna więzią połączony z całą resztą
Która tworzy razem ze mną moją zwykłą codzienność
Mowa o moich fanach, piona dla was, zawsze ze mną
Głodny nowych nagrywek, nieustanny rozwój
Lineupy i deadline’y
Studio, tłocznie, boże pozwól
Abym robił ot co tak bardzo kocham do końca mych dni
To właśnie hip hop dał to wszystko mi 
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