
Jaszczur, Dla mnie Jeste
Dla mnie jesteś tylko szmatąEj gwiazdeczko jednej upojnej nocy, Spójrz mi szybko prosto w oczy,Ja nie będę dyplomatą,Będę z Tobą szczery  dla mnie jesteś tylko szmatą,Dla mnie jesteś tylko szmatą,Choć dorosła to wciąż niedojrzałą małolatą,To co było, piękne, ciepłe lato,Koniec wspomnień dla mnie jesteś tylko szmatą,Zero pozytywnych wspomnień po Tobie,Zero zmian, co robiłem to dalej robię,Nie pamiętam już dawno o Tobie,Zapomniałem, nie przez przypadek,Zapomnieć chciałem,Po prostu,Byłaś mą wielką miłością, moim dniem, moją nocą,Ukojeniem bólu, radością, czasem też tęsknotą,Ej gwiazdeczko jednej upojnej nocy,Spójrz mi szybko prosto w oczy,Ja nie będę dyplomatą,Będę z Tobą szczery  dla mnie jesteś tylko szmatą,I po chuja się tak bez wyrazu wciąż uśmiechasz?Nie myśl że jesteś wielka, wciąż przed sobą uciekasz,Nie myśl że jesteś doskonała,Dla mnie jesteś szmatą,Jesteś typem kobiety której nie nawidzę,Jesteś typem kobiety której się brzydzę,Kasa, kasa, kasa i wieczny sztos to Twoje motto życiowe,Nie jesteś tego godna aby traktować Cię jak inne królowe,Co innego robisz, co innego mówisz,A jeszcze inaczej postępujesz,Sama się oszukujesz,I przy okazji wszystkich wokół,Podejrzenia od siebie odrzucasz łezką w oku,I słowami bez wartości,dla ściemnionych kurewek nie mam litości,Nie lubię ludzi o chwiejnej osobowości,Kończy się Twój związek bo brak w nim miłości,Na drugi dzień ładujesz się kolejnemu do łóżka,A jesteś taka grzeczna i niewinna,Istna zakonnica, pozorna dziewica,Szczyt kobiecości, ideał, jak zwał tak zwał,Jednak nie jeden już Cię posuwał,Taki jest Twój świat, pełen harmonii i pozornej miłości,Jednak w głębi Twej duszy pełen niedorzeczności,Twój świat jest pełen sprzeczności,Ej gwiazdeczko jednej upojnej nocy,Spójrz mi szybko prosto w oczy,Ja nie będę dyplomatą,Będę z Tobą szczery  dla mnie jesteś tylko szmatą,Dziś z dumą mogę powiedzieć że nie żałuję swej decyzji,Może wykonałem to bez zbędnej precyzji,Tak to zakończyłem jak byłaś tego warta,W Twoim życiu została już tylko jedna karta,Czarna dama, bo taki Twój świat i Twoje otoczenie,Podarłem już Twoje zdjęcia, bo dla mnie to żadne wspomnienie,Podarłem bo jesteś dla mnie zerem,Nadajesz się tylko na to by być bogaczy deserem,Szmatą do łóżka, do zabawy,Jak Ci się żyje, jestem ciekawy,Bez obawy, dupą zawsze dasz sobie w życiu rady,A w twych związkach nie odchodzą zdrady,Bo przecież nie zdradza się kogoś kogo się nie kocha,I chuj Cię obchodzi że ten ktoś szlocha i powoli umiera,Że jego życie sprowadziłaś do zera,W łóżku jesteś szybsza niż Porsche Carrera,I zrobisz wszystko na widok wypchanego portfela,Twój charakter się zmienia, pod wpływem otoczenia,Twój charakter się zmienia bo jesteś głupia i jeszcze młoda,Postępujesz tak jaka na dziś dzień moda,Jednak coraz uboższa będzie z czasem Twoja uroda,Ej gwiazdeczko jednej upojnej nocy,Spójrz mi szybko prosto w oczy,Ja nie będę dyplomatą,Będę z Tobą szczery  dla mnie jesteś tylko szmatą,Dobrze wiesz że Tobie to zadedykowałem,Nie umieściłem tu Twego imienia, zrobić tego nie chciałem,Może tymi słowami Cię zaszokowałem,Ale na pewno nie rozczarowałem,Myślałaś taki słodki, miły i kochany,A teraz taki skurwysyn zajebany,Sama chyba wiesz jaka jesteś i co powinnaś w sobie zmienić,Jednak niema takiego co potrafi twe wady wymienić,Bowiem sama w sobie jesteś jedną wielką wadą,Pomyłką flory i fauny, a może jakimś głupim żartem,To że byłem z Tobą dziś nazywam to właśnie żartem,Na szczęście taka pizda rodzi się jedna na tysiąc,I mogę Ci Boże dziś tu i teraz przysiąc,Że więcej w życiu nie popełnie takiego błędu,Choćby nie wiem jak mi brakło seksualnego popędu,Życiowego kopa, życiowego rozpędu,Szacunek dla tych co pomogli otworzyć moje oczy,Dzięki Wam wiem że już niewiele mnie w życiu zaskoczy
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