
MasterLemonade, Gdy miałem 3 lata
Gdy miałem 3 lata, 
do łóżka wszedł mi tata. 
Nim się skapnąłem we mnie,
była już jego armata.
Krzyknąłem głośno &quot;au&quot;, wykrzywił minę, 
bo chyba poczuł kał, więc poszliśmy w ślinę.

Gdy miałem 4 lata, 
puściły mi zwieracze,
miałem taką srakę jakbym wy****dolił acze.

Mieszkałem na wsi z moim kochanym tatą,
który codziennie w nocy pomagał mi usnąć za to,
wkładał mi ręce tam, 
gdzie pisior mój wystaje,
w zamian za to czytał mi na dobra noc różne baje.

Kiedy nie mogłem spać i wierciłem się bardzo, 
on za karę przychodził no i włączał głośne radio,
aby nikt nie usłyszał jak bardzo głośno krzyczę,
następnie pytong londował w moim odbycie.

W szkole byłem zwykłym, głupim, małym dzieciakiem,
czasami bity przez kolegów, a czasem przez tatę,
gdy kończyłem zajęcia, do domu nie chciałem wracać,
bo czekał na mnie tam mój napalony, chory tata.

Gdy miałem 12 lat, 
tata mocniej włożył,
dlatego nie mogłem chodzić przez tydzień, 
gdy miałem 12 lat.

Z czasem zrozumiałem, 
co tutaj się odkurwia,
gdy w szkole rozmawialiśmy na temat T. Mariusza.

Dupa mnie wciąż bolała, 
dlatego chodzić nie mogłem wcale,
dlatego na lekcjach najczęściej na ławce se spałem.

Gdy miałem 15 lat,
miałem już tego dość, 
więc zacząłem się ojcu stawiać,
gdy miałem 15 lat.

Zbliża się 12 kwietnia,
moja osiemnastka,
wypi***alam stąd, jadę do babci.
Zbliża się 12 kwietnia.

Minęły 3 lata,
ja wciąż myślę o tacie,
brakuje mi jego dotyku jak mi ściągał gacie,
moja dupa narzeka, bardzo się domaga ch**a,
a ja nie wiem co mam zrobić, może pójdę do wuja. 

Zaraz 30 styknie mi,
już dupa przestała boleć mnie, 
nie pragnę powrotu ponieważ dobrze wiem, 
że to co się tam działo, było chore i głupie,
zamiast zajmować się synem, zajmę się teraz psem.

Wkrótce 30 styknie mi, nie wiem, co mam z tym zrobić,
nie wiem, czy to dobrze, że ch**j mi nie stoi,



wkrótce 30 styknie mi!

Wkrótce 30, a ja wciąż, nie wiem, co mam z tym zrobić,
nie wiem, czy to dobrze, że ch*j mi nie stoi, 
wkrótce moja 30!

Gdy miałem 12 lat, 
tata mocniej włożył,
dlatego nie mogłem chodzić przez tydzień, 
gdy miałem 12 lat.

Gdy miałem 12 lat...
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