
Pezet / Noon, Sexmisja
Tańcz, gdy w klubie błyszczy ultrafioletwidać po oczach, że kochasz czasem tracić kontrolęNie da ci tego twój chłopak, o czym marzysz po nocacho tych sobotach, w które chciałabyś tańczyć na stolePatrz, zobacz we mnie granat bez zawleczkijak zrywam z twojego ciała kabaretkiMoje dłonie na twojej szyi zamiast pętlitracisz oddech, ale wcale nie chcesz wzywać karetkiZliż koleżance sól z pępka i z szyiI obejmij ustami kieliszek TequiliNie pomagaj sobie dłońmi, wystarczy przechylićZliż z jej palca kilka kropli soku z cytrynyWiesz w tym świetle przez spódnice widać ci pośladkiZsuń ją trochę, owiń na palcu majtkiZapytaj mnie na ucho czy lubię niespodziankijeśli tak to idź do kibla i je zdejmij tamZapisz mi na nich swój numer swoją szminkąDając mi je powiedz, że chcesz być moją dziwkąNie czuj się źle, nie jesteś niąPo prostu mówisz to wszystko, bo ja lubię jak bluźnisz[x2]Szukam złej dziewczynkinie cnotki nie wydymki, prawdziwej maszynkijeśli chcesz tego to polecisz ze mnąto polecisz ze mną, to polecisz ze mnąZnasz mnie nie od dziś wiec spójrz mi naprawdę w oczyWszystkie inne są dla mnie nawet nie warte nocyMam fetysz na twój kolczyk i na twoje stopypochyl się, pokaż gdzie się kończą twoje pończochyWiesz, wezmę do ust kostkę lodu, odsłoń trochę biustpozwól mi zlizać twoje soki z twoich udWiem, że twoje myśli są teraz tam gdzie mój fiuta mój język na twej szyi jest szybszy niż twój pulsCzuję twój krótki oddech na moich wargachTwoje stringi zostawiają wilgoć na moich palcachPokaż co umiesz, nagram to na DV'kachzostawię ślady moich dłoni na twoich pośladkachzakuję cię w kajdanki, zasłonię wstęgą powiekiChce usłyszeć, że chcesz żebym cię zerżnął i nie zaprzeczyćPrzy żółtym świetle ciasnej toaletyna chłodnej posadzce rozcinam nożem twoje palmersyCzujesz zęby na udach, moją ślinę na sutkachTwe paznokcie kradną cześć mojego naskórkaPotem lubrykant twoje opory rozpuszczapóźniej ciężko oddychasz z ostatnią chwilą na ustach[x2]Szukam złej dziewczynkinie cnotki niewydymki, prawdziwej maszynkijeśli chcesz tego to polecisz ze mnąto polecisz ze mną, to polecisz ze mnąNiech zostaną tu same nimfy i seksoholiczkiperwersyjne szmule nie cichodajne romantyczkiBo jak wpadam do klubu wiem czego tu szukamto nie wodniste piwo, nie wpadłem się pobujaćObcinam twoja dupę i cycki, teraz decydujJa szukam tej nastawionej na kręcenie figurWiem, że polecisz ze mną w niebo jak petardalubisz smak siarki spróbuj smaku diabłaPrzygodowy seks jest jak weekendowe ćpaniemam swoje życie, ciebie nie widzę w tym planieAle odskoki na nocki zawsze były w ceniepod warunkiem, że chodzi wyłącznie o pierdolenieZacznijmy od początku, wyglądasz całkiem ładnieJak dla mnie to wyglądasz nawet zajebiście fajnieChcesz zostać tu i frajerów dalej czesać na drinkiCzy pozwolisz maestro grać melodię twojej cipkiPrzełóżmy gadkę mam ochotę na wariatkęLubisz te gierki, zrobię to bez fuszerkiI nie raz do rana będziesz zmolestowana69, Y.A., będziesz dla mnie szczekać suko
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