
WdoWa, Zdejmij to
Zdejmij to (x4)
W tym klubie tłok asz pot kapie z sufitu
mój wzrok sie slizaga po twoim staniku
bez kitu mówie zostan balu królową
chce byc dzis z toba badz przy mnie obok
ty bakardi z cola ja Whisky z sodą
jak ogien z woda połączmy zywioły
chodz ze mna szybko przy uchu mnie polisz
bedziemy sie goli tarzali w poscieli
nie mówie przemysl ja mówie zgódz sie
piekny masz usmiech przedemna kucniesz
to takie ludzkie wspólnota ciał
ekstasy szał wes mnie za rekę
taksówka czeka zaczniemy.....
mam skórzane meble w duzym pokoju
wes dzis mnie polub poczuj sie jak w niebie
jestesmy w cholu zdejmi to z siebie
Zdejmij to
Daj mi tylko noc
Zdejmij to
zdejmij ze mnie to
zdejmni to
w sex'sie ze mna badz
zdejmij to
wes mnie wes mnie stąd (x2)
zdejmij maske kocie pachniesz hajsem kocie
nie chce miec cie co dzien chce cie miec na noce
wes mnie dzis do domu i pomału całuj
i na łózku połz albo wes od razu
szampan nie lampka tu butelke wylej
wystrzeli korek bałłł na ten tyłek
po udach spłynie obliz ta cipke
wsadz głebiej jezyk asz zaczne piszczec
asz sama sie wypne z proszącym wzrokiem
tyłek w powietrzu głowa na połodze
dzis mam ochote na cos w stylu nana
zrobimy sobie razem uuuch porno kanał
kompiel i piana pieprzyc olejki
dwa razy nie powtarzaj mi wes to zdejmij
zostawiam recznik ha bez problemu
WdoWa skurwielu coooo????
Zdejmij to
Daj mi tylko noc
Zdejmij to
zdejmij ze mnie to
zdejmni to
w sex'sie ze mna badz
zdejmij to
wes mnie wes mnie stąd (x2)
to nie jezyk polski to mowa ciała
ruszaj sie przy mnie badz dla mnie cała
oddaj mi siemała zdejmij te ciuszki
jezykiem mnie musni nogi rozłurz i
ten sex tu zróbmy w kazdej pozycji
lizanie cipki w twojej ....wytrysk
rytułał zwykły extaza dla nas
miłosci gaz rozkoszy potop to nie jest spoko
bo to jest extra vodka sobieska
.....i.....spedz ze mna czas
poznaj blat w kuchni w wannie i w łózku
poeprz mnie tu mów mi
badz dla mnie dziwka zona kochanka
rozbierz sie tanczac zdejmij to wdzianko
to szczescia paszport miłosne tango



wiesz ze ja mam to a ksiezyc jest w pełni
więc zrób to dla mnie i z siebie o zdejmij
Zdejmij to
Daj mi tylko noc
Zdejmij to
zdejmij ze mnie to
zdejmni to
w sex'sie ze mna badz
zdejmij to
wes mnie wes mnie stąd (x2)
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