
Fu, Zapach wanilii
Robi&amp;#281; to, robi&amp;#281; tamto czasu spuszczam manto klimacik ala esperanto robi&amp;#281;, co chc&amp;#281; sk&amp;#261;d ja znam to otwieram piwko wykwintnie jak kwinto ze mn&amp;#261; lala ala Paris Hilton blond niunia pi&amp;#281;kna nimfo zr&amp;oacute;bmy dzi&amp;#347; to to co chcemy ja daje ci swobod&amp;#281; przecie&amp;#380; si&amp;#281; dobrze rozumiemy &amp;#347;ciemy odstaw, kurwa, na bok teraz ta&amp;#324;czysz tutaj tu przy lustrze &amp;#380;wawo teraz troch&amp;#281; lodu wrzuc&amp;#281; ci za majteczki widz&amp;#281;: stwardnia&amp;#322;y ci ju&amp;#380; teraz suteczki daj wszystko z siebie dla tej pioseneczki lubisz takich jak ja, to kr&amp;oacute;tka pi&amp;#322;ka wiem, pewnie sport, aktywno&amp;#347;&amp;#263;, si&amp;#322;ka ej, chwilka, chc&amp;#281; mie&amp;#263; z tob&amp;#261; synka ej, niu&amp;#324;ka, co jest? co to za minka? nie z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; si&amp;#281;, m&amp;oacute;wi&amp;#281; tak przeno&amp;#347;nie, ma&amp;#322;olata musi by&amp;#263; kontakt, alko, kt&amp;oacute;ry figle p&amp;#322;ata i tak ma by&amp;#263; teraz dla mnie zata&amp;#324;cz nie przejdzie ci to p&amp;#322;azem, nie, nie ma bata i tak ma by&amp;#263;, s&amp;#322;o&amp;#324;ce, wszystko w ca&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; si&amp;#281; splata Refren: Gdy ci&amp;#281; nie ma, to mijaj&amp;#261; nudne dni gdy b&amp;#281;d&amp;#281; z tob&amp;#261;, chyba nie odm&amp;oacute;wisz mi nie zamieni&amp;#281; za &amp;#380;aden smak tych chwil waniliowy smak, smak s&amp;#322;odkich win.. Pot waniliowy sp&amp;#322;ywa po twojej d&amp;#322;oni zapach wanilii przy twojej skroni spokojnie, powoli, czas przecie&amp;#380; nie goni ty mnie znasz, ja ciebie znam ty w g&amp;#322;&amp;oacute;wnej roli my&amp;#347;l&amp;#281; sobie, kurwa, ju&amp;#380; nie mog&amp;#281; relaks zarzucam, jakbym &amp;#263;wiczy&amp;#322; jog&amp;#281; od twoich oczu przez usta do samej brody smak twojej &amp;#347;liny jak waniliowe lody s&amp;#322;odkie oczy, blask przezroczystej wody czas na polowanie, zajebiste gody jeszcze wi&amp;#281;cej do g&amp;#322;owy sody gdy czuje twoj&amp;#261; potrzeb&amp;#281;, ta, wtedy nadchodz&amp;#281; uruchamiam wyobra&amp;#378;ni wodze jem s&amp;#322;odkie winogrona z twoich ust oczy zerkaj&amp;#261; na tw&amp;oacute;j zajebisty biust taki owoc kusi, po&amp;#380;eram go okiem wypluwam pestk&amp;#281;, popijam sokiem chrupi&amp;#261;ce ciasteczko z wilgotnym ob&amp;#322;okiem zapach wanilii uruchamia zmys&amp;#322;y w&amp;#281;chu czuje ten zapach twoich waniliowych perfum Refren: Gdy ci&amp;#281; nie ma, to mijaj&amp;#261; nudne dni gdy b&amp;#281;d&amp;#281; z tob&amp;#261;, chyba nie odm&amp;oacute;wisz mi nie zamieni&amp;#281; za &amp;#380;aden smak tych chwil waniliowy smak, smak s&amp;#322;odkich win.. Wchodz&amp;#281; do domu, kurwa, nie zasta&amp;#322;em ci&amp;#281; zapach wanilii w pokoju rozp&amp;#322;ywa si&amp;#281; czuj&amp;#281; niedosyt, przesyt, &amp;#322;api&amp;#281; za zeszyt pisz&amp;#281; do ciebie kawa&amp;#322; dobrego tekstu ej, lady, lady, ta, we&amp;#378; to stestuj co si&amp;#281; ze mn&amp;#261; dzieje, mowi&amp;#281; jejku.. nikt tego nie wie teraz dzwoni&amp;#281; do ciebie siemasz mordko (kochanie, t&amp;#281;skni&amp;#281; za tob&amp;#261;, przyjed&amp;#378; do mnie) Chcia&amp;#322;bym, &amp;#380;eby&amp;#347; by&amp;#322;a tu jak najszybciej kupi&amp;#322;em szampana, s&amp;#322;odkie wi&amp;#347;nie dzi&amp;#347; liczysz si&amp;#281; tylko ty, oczywi&amp;#347;cie podbij do domu, b&amp;#281;dzie zajebi&amp;#347;cie wiesz, jak jest, odbieramy na tych samych falach wsp&amp;oacute;lna jazda w naszym stylu zadowala nas to o tym nawijam, &amp;#380;e mamy wsp&amp;oacute;ln&amp;#261; pasj&amp;#281; tu nie wchodz&amp;#261; w rachub&amp;#281; te niemieckie akcje ty dobrze wiesz i ja wiem, na czym stoj&amp;#281; wi&amp;#281;c szach na temat, dalej r&amp;oacute;bmy swoje taki temat daje du&amp;#380;o do my&amp;#347;lenia dobra s&amp;#322;uchaj teraz, co mam do powiedzenia! ref: Gdy ci&amp;#281; nie ma, to mijaj&amp;#261; nudne dni gdy b&amp;#281;d&amp;#281; z tob&amp;#261;, chyba nie odm&amp;oacute;wisz mi nie zamieni&amp;#281; za &amp;#380;aden smak tych chwil waniliowy smak, smak s&amp;#322;odkich win..
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