
Paktofonika, A robi si
MAG::No nie jeden się tu głowiJak to się robi?Co? A robi się to tak.. na to zawsze gotowiNo nie jeden się tu głowiJak to się robi?Co? A robi się to tak.. na to zawsze gotowiSiedzę sobie w klubie, jak prosię w nosie dłubięDrapię się po dupie, takt rytmu nogąą tupięWokół tańczą ludzie, ja pogrążony w nudzieOna z kasy mnie oskubie, a ja sobie ją kupięTo dobry układ, jestem z tego rad, że ten drink jak swat nas swataTego lata, pomysłów ma tysiąc umysł co figle płataI chyba mogę przysiąc, może się przysiąść psycho tata, ta ?Miło mi, cię (echo: i cię..) przepraszam, czy macie picie (echo: picie) Jestem spragniony, jak tak, to znakomicie..Tu.. rymy na wolno, jak i w zeszycieZ wami, dziewczyny, ja znajdę się na szczycieWątpliwości nie ulega, piękna jak Susan DegaOd czasu do czasu wolność swą zastrzegaPapierosa wyciąga i prosi mnie o ogniaTymczasem ja jedną zapałkę mam w spodniach, aleTego dnia ona płonie jak pochodniai ssie ze mnie kasę, jak bezdenna studniamoże tak dla ochłody, przełamiemy pierwsze lodyjestem czarujący, bo mam na to metodyi gdy, sens ukryty, cel dawno zdobytytu cię mam, jak dozwolone wszystkie chwytypyta: która godzina? Zegarek mi stanąłnajpierw dobranoc, a potem będzie ranoposzedłem zapytać kiedy wróciłemich nie zastałem, a inne upatrzyłemona wyszły jakby tyłem, a mi tyyyłem wyszły tyłychyba tą zwrotkę mi spierdoliłyej.. chciałem dalej rymować, no.. hehechyba tą zwrotkę mi spierdoliłyTYMI::nie jeden się tu głowiMAG::Jak to się robi?TYMI::No a  robi się to tak..MAG::na to zawsze gotowiTYMI::nie jeden się tu głowiMAG::Jak to się robi?TYMI::No a  robi się to tak..MAG::na to zawsze gotowiTYMI::Sprawdzony lokal, za jego drzwiami komplikacji multum3 godziny tutaj, mam swój moment triumfurozmowy w toku, razem z wami wszystkimikasy limit, póki jest, to sączymyklimat prawie jak latem, w parku na ławkachzamiast browaru  tonik, pięćdziesiątka Seagramsajakaś lalka jak lampas, subtelny dotykw powietrzu zapach jej perfum, jak narkotykna ręku dziara, lubi być rozpoznawanao takich jak ona po mieście rozchodzi się famaobcykana, znajomości płaszczyzna,sprawdzony bajer działa jak afrodyzjakwzrok na jej cyckach, w łóżku ostra jak brzytwakażdy chciałby dzisiaj dotrzymać jej towarzystwapo to tu przyszła, będę miał swoją szansędla wszystkich fajnych dziur Tymi kończy toastemFOKUSMOK::nie jeden się tu głowiTYMI::Jak to się robi?FOKUSMOK::No a  robi się to tak..TYMI::na to zawsze gotowiFOKUSMOK::nie jeden się tu głowiTYMI::Jak to się robi?FOKUSMOK::No a  robi się to tak..TYMI::na to zawsze gotowiFOKUSMOK::Znam cię doskonale i szukam cię wzrokiem, aleWidzę stale te, co wokale przeliczają na cale.. heżmije.. ile jeszcze je muszę znosić?Zmusić cię, czy prosić cię, kocie przestań się nosićKici-kici bądźmy nieprzyzwoici dziśChwile ulotne umili ci ktośTylko poproś, a ustawię ostrośćZbliżenie na całe, ślińcie się, czy odwrotnośćDość godności masz, jak ja miłościDaj sygnał, jeżeli masz na tyle mądrościAle dzisiaj nie kochaj się w mojej złożonościTylko ze mną.. ostro.. no.. bo to oto pościgCzujesz? Atmosfera pulsuje jak głośnikDotyk.. i moje piorunujące zdolnościDziewczyna.. porusz mnie, a nic mnie nie zatrzymaI nie przestawaj, dawaj, a będzie jak lawinaZzz nóg ścinał finał, znasz ten klimatZ opowiadań koleżanek, że poranek mnie zatrzymał, aleBez obiecanek, poliż to ??? przystanekFokus Smok.. dla fanekPIH::nie jeden się tu głowiFOKUSMOK::Jak to się robi?PIH::No a  robi się to tak..FOKUSMOK::na to zawsze gotowiPIH::nie jeden się tu głowiFOKUSMOK::Jak to się robi?PIH::No a  robi się to tak..FOKUSMOK::na to zawsze gotowiPIH::Chcesz wiedzieć, jak to się robi? Lekcja numer jeden:Traktuj je jak powietrze, nie odpędzisz ich od siebieNie jesteś frajerem, nie stawiaj drogich alkoholiNiech dziurze nie uderzy woda sodowa do głowyPokaż klasę damie, nie gardź przy niej szmatąCipka polityką, ty od teraz dyplomatąBędzie warto, nawiń na uszy makaronSypnij 3 komplementy nogi się rozkładająJest piękna, mądra, podąża tropem modyZłamane kody, masz lody lody lody,Żywe dowody, że te lekcje są bezcenneNajlepsi stratedzy jak krew przelewająS do P do E do R do M do ĘChcesz tego czy nie? Full kontakt, ostrą grę?Sex jak sport, szybką piłkę, mokry kortWiesz jak to się robi, kiedy już zdobyty fortSTRAHO::nie jeden się tu głowiPIH::Jak to się robi?STRAHO::No a  robi się to tak..PIH::na to zawsze gotowiSTRAHO::nie jeden się tu głowiPIH::Jak to się robi?STRAHO::a  robi się to tak..PIH::na to zawsze gotowiSTRAHO::Panowie, lokal otwarty, oto wrota na partyNa to zawsze gotowi, no to w szeregu zwartymDo baru, po bronki w kolejce ludzi paruObrót 3 6 0 dziś trzeba użyć czarówWampa mijam ach jakbym ją tak z kija,gładziutka szyja i ja haps kły jej wbijamzerkam po ryjach, podejrzewam, że niczyjaatmosfera sprzyja, więc podbijam i nawijamnudę zabijam, nie zaziewasz nawet, ponieważ ściemy omijamdlatego tego nie lekceważw mordę jeża, piękna, ponętna nie dowierzaminteligentna, to we mnie uderzana parkiecie kobiecie dirty dancing pokażęI jak Pershing tam w parze w podnietę ją wyposażęa że zmoknie okropnie, gdy seksownymi ruchami porażęwraz z rytmem w parze się na harce odważęw kotka, myszkę zagramygdy w ustronne miejsce się udamyzmysły postradamy i emocjom oddamychyba, że rady nie damy,popadamy, skończy się graco się odwlecze, nigdy nie uciecze, nie..toć i pa ! R + A + H1 7 P F KSTRAHO::Zobacz, a potem wyrywasz laski i co?,.. laska z wózkiem jedzie.. i ma dziecko..He he he
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