
Burrito Bukowski, Zjeść Ser (Taco Hemingway - 6 zer parodia)
Idę między półkami, oglądając serów morze,
żółte, białe, spleśniałe i francuskie fromage
nie kupie goudy, chociaż zarabiam marne grosze,
ekspiedientka pokazuje Guyere ja mówię bardzo prosze
Sto pięćdziesiąt za kilo, co nie dało
się drożej?
widzę jednak mnie nie stać, to
Radamer może?
pracują ślinianki, kiedyś go na chleb położę
Będzie 20 deko, a do tego jakiś bonus może?
Jakbym chciał kupić Morski, bym pojechał na Pomorze
Ekologiczna torba, zawsze w niej sery nosze
Koniec miesiąca to bieda,
wtedy odstawiam Cheddar
Mama pyta czy chcę żółty serek,
mówię “bardzo proszę”

Chciałbym teraz zjeść ser
Pani pyta czy pokroić, mówię bardzo proszę
Ktoś mnie pyta z czym tu jeść ser?
Ktoś inny inny mnie pyta czy chcę gryz. Mówię “bardzo proszę”
Nie jestem głupi, nie jestem jaroszem
jestem hedonistą, kocham jeść ser, Panie Boże
z serem wszystko
Chyba wrócę i się nim obłożę.
Pani pyta czy pokroić, mówię bardzo proszę.
Nie jestem głupi, nie jestem jaroszem,
jestem hedonistą, kocham jeść ser, Panie Boże

Rano przy goleniu myślę o ricotcie w jedzeniu,
daj parmigiano reggiano Auricchio włoski przyjacielu
jestem otwarty na smaki chciałbym spróbować wielu
natychmiast pokaż podniebieniu memu menu
(ale, ale) nie jem koziego wcale, choć pachnie wspaniale,
wolałbym żeby talerz pokrył allgau emmentaler.
Rano kanapka z topiony,
choć miał być jadłospis zmieniony
nie jestem najedzony więc wrzucam wędzony.
Na Instagramie same z szynką kanapki
nie dostaną lajka, szera ani łapki
Same zdjęcia szynki, na baleronie widać tłuszcz i żyłki
jutro da zdjęcie steka, to nie moje smaki
camembert dans la maison, zaraz do ust włożę
Fondue, serem zalane jest chlebowe podłoże
Do sera mam w domu co najmniej cztery noże
Kumpel pyta czy zjem resztkę, mówię “bardzo proszę”

Zjeść ser, chciałbym teraz zjeść ser
Pani pyta czy pokroić, mówię bardzo proszę
Ktoś mnie pyta z czym tu jeść ser?
Ktoś inny inny mnie pyta czy chcę gryz. Mówię “bardzo proszę”.
Nie jestem głupi, nie jestem jaroszem,
jestem hedonistą, kocham jeść ser, Panie Boże
z serem wszystko, chyba wrócę i się nim obłożę
Pani pyta czy pokroić, mówię bardzo proszę.
Nie jestem głupi, nie jestem jaroszem
jestem hedonistą, kocham jeść ser, panie boże

Spokojny piątek, siedzę przy stole z rodziną
jem żółty serek i popijam to czerwone wino
Chciałbym teraz jeść Caciocavallo Podolico
Ale mozarella też jest dobra z jagnięciną
Smaku mojego życia nie da się sklasyfiko
wać Pan jednak podaje mi Podolico



ser serwuje jak siatkarz
i pasuje mi to
nie szukaj mimolette jak nie jesteś John Rockfeller
To jest polska tu nie gardzą żadnym serem
Ten mimolette chowaj, ziomki monentalnie poliżą
powiedzą, że to ich i że się bryndzą brzydzą
to seropozytywny kraj, krów tutaj milion
zjadam serpę portugal jestem jak król lion
zwierząt, skutecznie uskuteczniam serowy nierząd
za ser bym móglbym zabić
nie chcę się bawić
dawaj stół pełen sera tak tutaj ma być Zjeść ser
Chciałbym teraz zjeść ser
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