
MKS, Opanuj si
Opanuj sie dziewczyno bo utoniesz w swych kompeksach. Mowisz :
"Jestem za gruba". Jak dla mnie to anoreksja. Skora kosci non stop osci.
Zetrzyj puder dziewczyno, odejdzie Ci ze dwa kilo. Musisz poprawiac makijaz doslownie na kazdym kroku, masz na sobie wiecej tapety, niz na scianach twoj pokoj. W szoku beda wszyscy myslisz poleca tym batem, lecz
wreszcie wszyscy poleca na tani blyszczyk z brokatem. Nie wiem czy mozna
wiecej bo juz jest tak blisko ze wystaje ci pępek, predzej zaczyna sie
balet wchodzisz spogladasz, dobra.
Bo ty palisz papierosa chodz nie umisz sie zaciagac. Ale luzik dobra
papieros juz dogasa, chodz nie lubisz alkoholu to zamowisz se browara.
Zeby nie mowili pozniej, ze na trzezwo jestes latwa. Moze beda tak
mowic, wiec dla pewnosci sie nacpasz. Prawda, spoko teraz krotka
obcinka, kto tu ma najwiecej hajsu, kto postawi Ci drinka. Rozkminka
jest mrugnelas mu okiem, nie skusil Cie wyglad bardziej ten Jony Woker.
Wiesz, ze nie przejdzie bokiem, zaraz podejdzie, co dalej ksiezniczko,
co czego chcesz jeszcze .?!
Ref :Rozpuszoczone malolaty znow bujaja sie po klubach. 13 lat niewidac
tego po udach. Cuda z makijazem odwalone no bo na to wyglada na 20 lat w
torebce plakat bravo.
Pochamuj sie dziewczyno, nabierz troche szacunku do siebie i swojego
wizerunku.Cen sie a najlepiej badz bezcenna, prosto z serca, yO,
zapamietaj.
2. A wiec popijasz drina mala czego sie napijesz nie patrzac na kieszen,
z miejsca rzucasz sie na szyje. Wiem wtedy jest super. Dla Ciebie jest
dobrze, gdy on lapie Cie za dupe a ty lapiesz pieniadze, tu nie chodzi o
typa, tu chodzi o jego portwel. Przed baletem stoi jego wyje***ne
porsche. Wsiadasz jedziesz z nim do apartamentu jest noc troche
przejelas sie z tego wzgledu. Mowiac matce, ze spisz u kolezanki,
wreszcie otwiera Ci dzwi od jego sypialni. Stosunek oralny, analny,
setki pozycji, to poprostu szczyt twoich ambicji. Mija czas, dziwne
uczucie rozwija ten syf. Chodzil taki bogaty bo zalowal na durexy.
Co teraz .? Setki mysli twoja glowe drazni, myslisz to nie prawda, chodz
ginekolog byl powazny.
To i test wykazal ciaze, co teraz czynisz .?
Wracasz do klubu, przestraszona wokol setek, by odnalesc typa,
niedoszlego ojca, nie ma go ojca, wiec co wymyslisz .?! Smierc ? Aborcja
?
Wez zimny prysznic, wez zimny prysznic !
Ref : Rozpuszczone malolaty...
3. Tlusty jak twoj styl ziomus, zapewne ma wiecej luster w domu niz pani
Lopez zbija.Padnij na ziemie jak mieso napcha na pauze, bo za jego jego
flote, potem w lozku ma jego nocny tramwaj. Gorzki placz dziewczyn ...
kraza plotki na nie ze otworzyly bank spermy, jedna z nich ,Tych panien
usunela ciaze, nie powiem ktora to bo mam szacunek do kobiet.
Napalone skurwysyny, gdyby nie antykoncepcja . zrobili by z Polski Chiny
.! I dziewczyny proces z niechciana ciaza. Dziwic sie ze procent populacji
jest za aborcja ! ...
Fartuch, z czerwony rasach, wypier**le w powietrze cala ta zenade.
Faceci z ferajny proste maniurki. oni skurwysynowie, one skurwycorki.
Jest tak, ballady i romanse od wieku juz od miesiaca. Kumasz to czlowieku.
Lap ta klike skurwysynu.
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