
Jaszczur, Ub
Jesteś dla mnie tym czym słońce dla ziemi,Ogrzewasz mnie milionem swych promieni,Uśmiecham się gdy Cię widzę,Podziwiam Twą słodką buzię,Podziwiam zawsze Twój słodki, anielski głos,Podziwiam Twą figurę,I te chwile które,Mogą być dla nas tymi jedynymi,Magicznymi,Tylko wspólnie spędzonymi,Gdy ja i Ty wtuleni w siebie leżymy w pościeli,Wtedy nasz świat się zmieni,Zero problemów, smutków, tylko radości,Tylko czerpanie przyjemności,Mój język teraz gości,W każdym Twoim zakamarku,Me ręce czule pieszczą całe Twoje ciało,Dziękuje za tą chwilę którą mi dano,Dziękuje, Dziękuje, DziękujeUbóstwiam Cię i wiec że chce,Być jak najdłużej z Tobą,Budzić się, zasypiać tylko z Twoją osobą,Chcę abyś wiedziała że w moim świcie,Niema nic ważniejszego od tego,Aby znów się wtulić w Ciebie, aby z Tobą porozmawiać,Aby móc Cię zabawiać,Aby móc spędzać z Tobą każdą moją wolną chwilę,Leżeć w łóżeczku i wlewać w siebie tequilę,Aby razem z Tobą marzyć o jutrzejszym dniu,Aby wstać i móc zobaczyć Cię znów,Jesteś królową moich snów i moich myśli,Ty wiesz o czym marzę, wiesz co mi się dziś przyśni,Jesteś ze mną i za to Ci dziękuję,Tobie ma miłość ofiaruję,To najcenniejszy skarb jaki posiadam,Wiec że taką mocą władam,Że mymi pieszczotami przeniosę Cię w inne krainy,Gdzie tylko my i zielone równiny,Gdzie tylko my, niebo i gwiazdy,Ubóstwiam Cię i wiec że chce,Być jak najdłużej z Tobą,Budzić się, zasypiać tylko z Twoją osobą,Pozwól mi na to,Pozwól mi na to abym Cię dotknąć,Abym mógł Cię ucałować,Głowę na Twych kolanach ulokować,I zasnąć, odpocząć od codziennego życia,Tylko z Tobą mam takie piękne przeżycia,Tylko przy Tobie czuję się jak w niebie,Gdy Ty się wtulasz we mnie i gdy ja całuje Ciebie,Wtedy jesteśmy w naszym prywatnym niebie,Na ziemskim raju, czyli w kraju,Stworzonym tylko dla nas,Po to abyśmy mogli tu być sami,Sami ze swymi radościami i problemami,Ludzie by wtedy nam nie przeszkadzali,Nie komentowali,Tego co robimy, jak myślimy,Tylko ja i Ty i te piękne krainyUbóstwiam Cię i wiec że chce,Być jak najdłużej z Tobą,Budzić się, zasypiać tylko z Twoją osobą,Jesteś tym słońcem które dla mnie świeci najjaśniej,Wtedy Twą słodką buzi widzę jeszcze wyraźniej,Gdy mam Cię przy sobie to jest nam raźniej,Gdy mam Cię na wyciągnięcie dłoni,A me usta przywierają do Twej skroni,Gdy leżysz wyciągnięta w łóżeczku, myślimy o przyszłości,A w naszych słowach niema ani trochę złości, Wszelkie podłości, wszelkie zawiłości,To pozostałości po nieszczęśliwych,One nas nie dotyczą,Szczęśliwi gwiazdy liczą,Ja liczę każdy dzień spędzony z Tobą,Jesteś dla mego ciała wodą,Której do życia potrzebuję,Gdy patrzysz mi w oczy to jak szczeniak wariuję,Nie myślę już o niczym tylko o Tobie,Dzięki Tobie Dorotko to wszystko robię,Jesteś moją muzą, moim natchnieniem,Nie przetartym marzeniem które wciąż się urzeczywistnia,
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