
Ma, One
[Małolat]Znowu obok mnie pare niuń się kręci,lecz nie czuje,bym na duższy okres był zajęty-nie czuje,jedna,po czteroletnim związku-czy coś wyjdzie z tego?czas pokaże,lecz co prawda wątpie,są już ze sobą od półtora roku gdzies,byli na układzie ....ja nie wchodze w to,chyba nie,zresztą nie wiem,nie chce zawieść się.Ona mówi,że jak nie wejde -to nie sprawdze,więcjebać to,bede mógł przynajmniej kochac sie za frajer z nią,myśle o tej idealnej wciaż i nie moge znaleźć takiej,o którą będe się troszczył i nawzajem.Nie chce takiej co ma hajs w oczach,ale taką co pomimo że nie mam hajs-będziekochać,zreszta sam juz nie wiem,nie wiem czy mam siłę,by ją kochać.Bo ten światuczy mnie być skurwysynem.Ref.One chcą mieć nas-my chcemy je mieć.One chcą mieć hajs,my wiemy jak jest.One chcą mieć nas-my chcemy je mieć.One mają maniery,ale mają i wdzięk x2Z domu na stacje,ze stacji wozem do klub,w klubie pod barek-nawijam coś do niej z nudów,z pod barku śmigam na dwór,potem pogadam z nią moment na przystanku,stad,jedziemy z kimś na dyskotekę,wolisz to? czy wolisz pić pod sklepem?Co?Sambor mówi,ze koncert gdzies jest,mi to nie pasuje,bo chodze w dresie i słucham dicho.Lubisz mieć te laski ziomuś,one chcą mieć hajs,my chcemy je mieć w domu.Chcą mieć nas,chca pujść na randke,z randkipodjechać BMW pod klatkę. Z klatki do windy,z windy pod drzwi i znowu wpadam w gosci z kim innym.Spod tych drzwi wkońcu do łóżka.Jej buźka wyglada jak milion dolców-One.Ref.To one,jest pare ich,jedna chciałbym tylko tu przelecieć.Drugą też,trzecia chciał bym mieć za zone-wiesz,ale co jej moge dać,żeby miała lepiej?żeby śmigała z uśmiechem ?jeszcze nie czasChociaż oczami świece i udaje że mam hajs-chłopak,one kochają tylko jego smak.Przecież,kiedyś wystarczyło mieć-jakiś spoko dres, na kinoi na browar .dzis te lepsze dziewczyny chcą się wozić w tych lepszych samochodach,chcą wygodnie żyć i już coś planować,chcą byś ładnie wygladał,dbał o siebe,uczył sie i pracowałi zabierał je nakażda filmowa premierę.Chwila,chwila,ja tylko smigam po klubachi tak się upijam,ze nie mam już siły by podrywać i nawijaćzreszta one i tak chcą całować się,a nie przespac.Licza na wielka miłość,a ja w sobie tylko grzech mam,więc śmigam po agencjach i znowu komuś wisze hajs,alboten ziom mi stawia,znowu w spiesietelefonów mam,tych numerów nawał tylko,nie wiem po chuj,nie chce mi sie umawiać ,jw tej mi nie pasuje coś-ta ma chujowy głos i już odpada,ale i nimi czy jaram.One mają to coś,od czego dostaje szału-taki nimi własnie się jaram,własnie tylko nimi-taRef.
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