
Peja, Te rzeczy s
Te rzeczy sa fajne... Mysle ze przydaloby sie cos co stymuleuje zanim wejdziemy w gre, tylko tak lubie kiedy slysze jazz jaram skrety z widem czarno-bialy seks na podgladzie przewine,mam temperature ze rozstapiam lod to nic dziwnego stajesz sie gesta i lepka jak miod rozchylisz lekko uda wtedy ja rozleje na nich krem toffi teraz z ciebie zlize go tak jak lubie slodka pizdeczka taka jak lubie naslin paluszek zanim go wsune te rzeczy sa fajne... no przeciez o tym mowie nagrzana stale jak zwierzak pchniesz mnie do tylu nie przestawaj nie zamierzam nagrzana jak kotka ktora maruje nie drap nie przestawaj nie planuje na sto sposobow wezmy jedna noc nie cierpie suk ktore odbieraja moc psyt te rzeczy sa fajne... i popranek na sniadanie ciepla kawa do filizanek ... Te rzeczy sa fajne peja sie di tego garnie normalne te sprawy dla mnie wazne nie banalne doktor pejdzer nie do wziecia minal czs seksu stulecia ale caly czas powraca brak moralnego kaca, dzikie rzadze zaznacza zawsze limit przekracza nie don zulan de marko ani zakazany owoc co noc upojny kosmos zawsze ulubiony sos, jesli nie pewny twoj los podczep sie pod pejdzera klas przylep na muchy bo klasyczna bajera gdy brachola wspiera to nie zadna afera ze na SLU wiele dup sie wybiera afartaha je pozera taka chlopakow maniera to moj kusy menadzer perkusista tak nabiera i z pewnoscia nakreca te rzeczy sa fajne kazda napalona laska chetnie pozna mlodzienca koncertowa koncepcja te rzeczy sa fajne... zostaje tylko zliszcza i polamane serca ty jestes tylko glupi a ja artysta wiec spieprzaj. Nie pochlonie mnie pieklo nie ma lekko seksoholik to urzeklo wiele dziewczat te rzeczy sa fajne potem orientacje bije kocham te impulsy ktore daja mi sile zmyslow burza co odurza stymulujacy relaks zatgracic swiadomosc chcialbym wlasnie teraz z pieknym cialem sie splatac i zaglebic sie w temacie jak wszystko pojsc na calosc tak jak w pelnej chacie wycisnac wszystkie soki z foki mowic wulgarne ja tylko opowiem ze te rzczy sa fajne... no i jeszcze na koniec erotycznej potyczki gdy kumpel jest za sciana wloz w uszy zatyczki albo rob tez fajne rzeczy jesli z toba jest partnerka jeli jest was mniej mozna sie pobawic w berka,zawsze istnieje reka to dla samotnych pamietaj o uboczny skutek czlowieku sie nie lekaj te rzczey sa fajne bo to pruderyjna scierka seks to zdrowie kazdy ci to powie antidotum na chorobe na paluszek i glowe te rzeczy sa fajne dalej potyczki masowe splukujace spoleczenstwo rozkochane w sobie te rzeczy sa fajne... tak to widze tak robie ej pacz jaka ta sukienka kusa taki widok to duza pokusa dla falusa miedzy twe uda dalbym susa czyujesz blusa te rzeczy sa fajne gasna swiatla ona zapala swiece oblizuje usta za chwile cie podniece mowi potem cala odziez gubi kazdy za nas to lubi te rzeczy sa fajne jezyk na fiucie ona daje mu buzi i bierze go do buzi kiedy sie wydluzy dobrze mi to sl;uzy ajk na jej cipce jezyk wije sie jak stado wezy te rzeczy sa fajne wiesz co dalej? fiut w dloni fiut miedzy cyckami fiut w cipce w lozku z trzema panienkami kazda pozuycja na ulubiony wreszcie jest caly ten seks te rzeczy sa fajne...
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