
Bas Tajpan, Moje dziewczyny
Bo ta muzyka kluczem do serca kobiety,ale są tacy którzy tego nie znają niestety,nie dla prawdziwej (...) są plastikowe podniety,woli relax sensii niż spinkę w towarzystwie fetynie jestem jednym z tych co są ślepi jak kretychce ladi najeżonej na mnie a nie tapetychoć niektóre akcje tu śmieszne są jak kabaretybo ja wiem ze kiedyś z jedną z nich dojdę do mety.Moje dziewczyny lubią reggae.właśnie takwiesz o co chodzi to weź to do siebie.moje dziewczyny lubią reggae.więc jeśli też tak maszto ten kawałek jest dla Ciebie.moje dziewczyny lubią reggae.właśnie taki te numery w stylu 69.moje dziewczyny lubią reggae.więc jeśli też tak maszto ten kawałem jest dla Ciebie.Ruszasz biodrami wypełniona ta pulsacjąwidzę jak płoniesz, patrze na to z fascynacjai już wiem ze ten sam rytm poprowadzi dziś naszostanie muzyka straci na znaczeniu czasrytm reggae to rytm serca, czujesz jak ono bije, bije,przede mną już nic nie ukryjesza teraz nie myśl już, nie zastanawiaj sięspecjalnie dla was Bas tajpan, Benji i MikaelMoje dziewczyny lubią reggae...Kiedy patrzysz na mnie czuję gorące spojrzenie,rozpalasz ogień w którym widzę nocy tej wybawieniesłonce zaszło, wiec chwyć mnie za rękę,chodź na spacer, zaśpiewaj reggae piosenkędzisiejszej nocy opowiadać będzie o tymjak namiętne możne być spojrzenie, zmysłowy dotykjak wielką radość wnosi w życie pocałunek,nie zastawiaj się, serce wskaże Ci kierunekMoje dziewczyny lubią reggae...To nie konkurs na (sal?)queenale pokaz co maszhej, to high life robi w tym klubie konkretny basz tego co widzę, to za słabo się staraszdalej pomyśl o tym(...)całą noc my tu będziemy palić ogień,i każdego dnia piłować żeby on nie wygasł zgodniecałą noc my tu będziemy palić ogień,i każdego dnia pilnować żeby on nie wygasł zgodnieKiedy patrze Ci w oczy...to wiem... ze czujesz to co właśnie chce ci przekazać...Jedna miłość, jeden Cel, jedno przeznaczenie...muzyka reggae jest miłościąrastafaraj
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