
Fu, Ja i Ty
Ref.: Ja i Ty stworzeni dla siebie, ja i ty, ty jeste&amp;#347; dla mnie, ja i ty powiedz ile jeszcze, ile jeszcze 2x 1.Jeste&amp;#347; Ty a podchodzisz spostrzegasz mnie &amp;#378;le, a po wzroku wodzisz. Lubi&amp;#281; patrze&amp;#263; Twoje pi&amp;#281;kne oczy, blond w&amp;#322;osy zmieni&amp;#322;a&amp;#347; si&amp;#281; od ostatniego razu, tylko czu&amp;#322;a&amp;#347; przy mnie smak posmak od razu Ja wiem, &amp;#380;e ty wiesz, &amp;#380;e ty wiesz, &amp;#380;e ja wiem ile b&amp;#281;dzie jeszcze tych pierdolonych &amp;#347;ciem Robisz m&amp;oacute;j s&amp;#322;odki krem ja s&amp;#322;odki d&amp;#380;em pami&amp;#281;tasz, co m&amp;oacute;wi&amp;#322;a&amp;#347;, jaki by&amp;#322; ten sen po tej gatce wiesz, jaki by&amp;#322; nast&amp;#281;pny dzie&amp;#324; ooooo, jakie by&amp;#322;y fazy ooooo ile dr&amp;#380;a&amp;#322;a&amp;#347; razy na drugi dzie&amp;#324; hamowa&amp;#322;a&amp;#347; si&amp;#281; do pewnego stopnia marzy&amp;#322;a&amp;#347; o tym od tygodnia i tak, co dnia kto&amp;#347; wci&amp;#261;&amp;#380; dorzuca&amp;#322; do ognia a w gardle wci&amp;#261;&amp;#380; by&amp;#322; sucho mi jak w nocy upalne SanDeMi Ref.: Ja i Ty Stworzeni dla siebie ja i ty, ty jeste&amp;#347; dla mnie, ja i ty, powiedz ile jeszcze, ile jeszcze 2x 2.Cho&amp;#263; ze mn&amp;#261; zaprosz&amp;#281; ci&amp;#281; na lody waniliowe dobre s&amp;#322;odycze s&amp;#261; obok w sklepie ju&amp;#380; gotowe ty wiesz, co ja lubi&amp;#281; najlepiej wiedzie&amp;#263; musisz swoim zapachem dobrze kusisz mnie przecie&amp;#380; wiesz lubi&amp;#281; obdarowywa&amp;#263; ci&amp;#281; prezentami, b&amp;#322;yskotkami a wtedy lubisz si&amp;#281; przytula&amp;#263; do mnie m&amp;oacute;wi&amp;#263; ciep&amp;#322;e s&amp;#322;&amp;oacute;wka do uszka wtedy masz ochot&amp;#281; idziesz do &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ka gor&amp;#261;ca myszka w twoich ustach jak rozpusta Moja &amp;#380;abko twoje cia&amp;#322;ko moje ca&amp;#322;ko widzisz &amp;#380;ycie bez siebie nie ma sensu wiec nie jedz wi&amp;#281;cej bez&amp;oacute;w nie Ref.: Ja i Ty Stworzeni dla siebie ja i ty, ty jeste&amp;#347; dla mnie, ja i ty, powiedz ile jeszcze, ile jeszcze 2x 3.Czy pami&amp;#281;tasz na mo&amp;#347;cie serce wyryte spink&amp;#261; niebo by&amp;#322;o niebieskie jak w Acapulko s&amp;#322;o&amp;#324;ce grza&amp;#322;o ostr&amp;#261; &amp;#380;ar&amp;oacute;wkom opala&amp;#322;em twoje cia&amp;#322;o pi&amp;#281;knie dla och&amp;#322;ody wpatrywa&amp;#322;a&amp;#347; si&amp;#281; w wiele &amp;#378;r&amp;oacute;de&amp;#322; czystej wody jestem zawsze gotowy by przy twoim boku pi&amp;#263; bardziej ze spritem i troch&amp;#281; lodu zawsze b&amp;#281;dziesz ze mn&amp;#261; w zmowie ty mi zrobisz masa&amp;#380; a ja p&amp;oacute;&amp;#378;niej zrobi&amp;#281; tobie dobrze wiesz co ci zrobi&amp;#281; niech g&amp;#322;o&amp;#347;no to powie najlepiej odpowie czasy by&amp;#322;y gor&amp;#261;ce gdy pra&amp;#380;y&amp;#322;o s&amp;#322;o&amp;#324;ce pra&amp;#380;y&amp;#322;o popkorn w&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380; doktor wzd&amp;#322;u&amp;#380; twojego cia&amp;#322;a czerwonych r&amp;oacute;&amp;#380; szed&amp;#322;em i dalej nie wiem bo by&amp;#322;em w niebie ej koteczku te s&amp;#322;owa tobie klepie Ej koteczku te s&amp;#322;owa tobie klepie Ref.: Ja i Ty Stworzeni dla siebie ja i ty, ty jeste&amp;#347; dla mnie, ja i ty, powiedz ile jeszcze, ile jeszcze 2x Ty przecie&amp;#380; wiesz ze nie kontroluje si&amp;#281; ty przecie&amp;#380; wiesz ze nigdy nie skrzywdz&amp;#281; ci&amp;#281; ja wiem, &amp;#380;e ty pragniesz tylko mnie te kilka s&amp;#322;&amp;oacute;w dla ciebie s&amp;#322;odka 2x 4. Ej s&amp;#322;onko powiem ci s&amp;#322;odko b&amp;#261;d&amp;#378; moj&amp;#261; kotk&amp;#261; moj&amp;#261; b&amp;#322;yskotkom moj&amp;#261; grzechotk&amp;#261; kt&amp;oacute;ra usypia mnie Ty i ja to dla ciebie w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak
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