
Experyment Psycho, Przes
Tamtego dnia godzina dwaPaem wsta&amp;#322;em p&amp;oacute;&amp;#378;no balowa&amp;#322;em lu&amp;#378;noPoprzedniej nocy jak woda sz&amp;#322;y w&amp;#347;ciek&amp;#322;e psyPsy o mocy czterdziestu procentaNie brakowa&amp;#322;o te&amp;#380; holendra impra bajeraZa to tera ledwo my&amp;#347;li zbieramLedwo co do mnie docieraB&amp;oacute;l g&amp;#322;owy przywiera jak choleraSzukam apapu a nie ma total cupaMo&amp;#380;e pomo&amp;#380;e resztka na dwa szk&amp;#322;a Z wczorajszego dnia zosta&amp;#322;oSzkoda &amp;#380;e na jointa ma&amp;#322;oT&amp;#261; my&amp;#347;l przerwa&amp;#322;o brz&amp;#281;czenie dzwonkaPrzez okno wygl&amp;#261;dam tam klient&amp;oacute;w dw&amp;oacute;chKo&amp;#322;o czterdziestki przed bram&amp;#261; niebieskiPolonez ojciec z matk&amp;#261; na zakupach jestM&amp;oacute;wi&amp;#281; a on mnie: nie Policja my do ciebieG&amp;#322;upa r&amp;#380;n&amp;#281; pytam w jakiej sprawiePrzecie&amp;#380; nie wchodz&amp;#281; w konflikty z prawemWi&amp;#281;c z pewno&amp;#347;ci&amp;#261; biega im o traw&amp;#281; mam obaw&amp;#281;Potwierdza pierwsze pytaniePowiedz nam palisz marihuan&amp;#281;? nieOni na to a to ciekaweMamy tu zeznanie z kt&amp;oacute;rego wynika &amp;#380;e k&amp;#322;amieszZa fa&amp;#322;szywe zeznanie trzy lata dostanieszWi&amp;#281;c mo&amp;#380;e zdanie zmienisz I kilka nazwisk wymieniszP&amp;oacute;jdziesz na wsp&amp;oacute;&amp;#322;prac&amp;#281; przecie&amp;#380;I tak wiemy ze jarasz THCTrac&amp;#281; grunt pod nogamiPierwszy punkt dla nich ten dalej ganiM&amp;oacute;wi ty razem ze swoimi kumplamiCz&amp;#281;sto jeste&amp;#347;cie widywani na baniJak jeden zostaniecie przes&amp;#322;uchaniW sprawie Be-De-Jota oo Bambus w k&amp;#322;opotachAle co tam &amp;#347;ciemni&amp;#263; rade damW ko&amp;#324;cu nie nadaremno w &amp;oacute;semce gramS&amp;#322;uchaj pan jeden z drugimNic mi nie wiadomo o tym &amp;#380;e rzekomoBambus diluje pierwsze s&amp;#322;ysz&amp;#281; &amp;#380;e cz&amp;#281;stujeOd was ja .... grassNic z tych rzeczyNiestety musz&amp;#281; zaprzeczy&amp;#263;Tak wygl&amp;#261;da to przes&amp;#322;uchanieOni maj&amp;#261; &amp;#347;wiadomo&amp;#347;&amp;#263; &amp;#380;e k&amp;#322;ami&amp;#281;Cokolwiek si&amp;#281; stanieMoje zdanie niezmienne pozostanieTak wygl&amp;#261;da to przes&amp;#322;uchanieNie jestem konfidentem k&amp;#322;ami&amp;#281;Cokolwiek si&amp;#281; stanieMoje zdanie niezmienne pozostanieSytuacja kt&amp;oacute;r&amp;#261; znam pobie&amp;#380;nieNiezale&amp;#380;nie od tegoCh&amp;#322;opak w parku na ca&amp;#322;egoBaka&amp;#322; sztof mia&amp;#322; i spala&amp;#322;Spala luf&amp;#281;(pff)za lu(pff)f&amp;#261; odpala&amp;#322;Pech chcia&amp;#322; &amp;#380;e tym samym parkiemDw&amp;oacute;ch psiak&amp;oacute;w z owczarkiem sz&amp;#322;oPierwszy z nich chuj wie ktoDrugi to ChlebowskiDobrze znany na gruncie Miko&amp;#322;owskimChcia&amp;#322;by by&amp;#263; drugim RutkowskimPierdolony stra&amp;#380;nik teksasu jeden z kutas&amp;oacute;w Jeden z wy&amp;#322;apywaczy palaczy grassuNale&amp;#380;y zarazem do as&amp;oacute;w tutejszej komendyJeden ... typ mendyW&amp;#322;a&amp;#347;nie przechodzi&amp;#322; tamt&amp;#281;dy Bez zawahania przeszed&amp;#322; do dzia&amp;#322;ania&amp;#321;apska wsadzi&amp;#322; do ubrania Tam resztki jarania &amp;#322;ap i draniaKomenda samoch&amp;oacute;d miejsce zamieszkaniaW celu przeszukania chaty na chacie dramat&quot;chleb&quot; wyniucha&amp;#322; nast&amp;#281;pnego gramaMama zap&amp;#322;akana w szokuWyci&amp;#261;gn&amp;#281;li syna z lokum przes&amp;#322;uchanie w tokuD&amp;#322;ugo pytali ten nie nawali&amp;#322;Do momentu gdy jeden z psiak&amp;oacute;wDosta&amp;#322; ataku furii i posz&amp;#322;y trzy plaskaczeTrzeba przyzna&amp;#263; ch&amp;#322;opak nie by&amp;#322; twardym graczemPu&amp;#347;ci&amp;#322; par&amp;#281; ksywek pare z blok&amp;oacute;wWsypa&amp;#322; &amp;#322;upa&amp;#322; &amp;#322;upany niewypa&amp;#322;Nigdy nie dzia&amp;#322;aj jak ten typ typa
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