
Aisha, Coś dla chłopców
Taa.2010.
Odpowiedź na track Tezeta. Taa
Słuchaj.
Oni nie patrzą na uczucie tylko chcą cię przeleciec.
A sama wiesz, że w miłości nie o to chodzi przecież.
Dla niego jesteś zwykłą dziwką, po prostu szmatą.
On kocha tylko ciebie, jak ma ochotę na coś.
Zepchnie cię na dno, w głowie zrobi ci bagno.
Dzisiaj mówię Ci lala - Pierdol takiego chama.
Baw się nimi, jak oni bawią się tobą.
Zasada numer jeden - Niech oni się pierdolą.
Oni niby wszystko mogą.
O nas zazdroszczą, inne się z nimi puszczają każdą wolną nocą.
Na nas pierdolą, że to jest nasza wina.
A to wszystko to jest tylko ich zagrywka.
Jedna sytuacja i słowa ,,Nie mogę się doczekac''
Doszło do tego, że musiałam cały dzień czekac.
I tak go nie zobaczyłam, potem mi napisał ,,Sory misiu, ale nie dałem rady. Nara''
Ref.
Będziemy teraz wszystkie bawic się kolesiami, tak jak oni kurwa bawią się nami.
Jesteśmy tylko dla nich zabaweczkami, za plecami mówią - Suka.
I zdolni tylko ranic.
Siema kotku. Ja nie jestem ta barbie, o której ciągle mówisz, ze tylko się garbi.
Niby to ja bawię się kolesiami. Najpierw w sobie rozkochuję, a potem to rujnuję.
Zbastuj chłopcze, bo to nie moja intencja, chociaż tak naprawdę to chłopak nie ma serca.
Mówi czułe słówka i robi nadzieję.
Potem wszystko niszczy i nie gryzie go sumienie.
Bawiłeś się mną. Ja ci tego samego nie okażę, nie zabawię się tobą dlatego, że mam klasę.
Lecz wiedz, że jesteś zwykłym draniem, wielkim chamem.
Na pożegnanie mogę ci powiedziec - Nara skarbie!
Pamiętaj kotku lepiej mi nie podpadnij, bo zachowam się nie ładnie i wyrzucając cię za drzwi.
Wybuchnę jak karbit, gdy spróbujesz mnie zranic.
Ja nie jestem z tych, którymi można się bawic!
Ref.
Będziemy teraz wszystkie bawic się kolesiami, tak jak oni kurwa bawią się nami.
Jesteśmy tylko dla nich zabaweczkami, za plecami mówią - Suka.
I zdolni tylko ranic.
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