
Zipera, Co Ci zrobi
Ref.: x2 
[Waco] 
Ty nie pytaj co si&amp;#281; stanie, kiedy z&amp;#322;api&amp;#281; ci&amp;#281; 
Sam tego nie wiem, nie wiem co si&amp;#281; stanie gdy 
Ty i ja zn&amp;oacute;w sami, spl&amp;#261;tani ramionami 
Jeste&amp;#347; tu, jeste&amp;#347; tu 
[Fu] 
Teraz s&amp;#322;odka zwrotka, stokrotka dla mojego kotka 
Bo ochotka dziewczynko na ciebie nigdy nie ga&amp;#347;nie 
Na serio czuje to wyra&amp;#378;nie 
Nieko&amp;#324;cz&amp;#261;cy si&amp;#281; romans na powa&amp;#380;nie 
Ty i ja, atrakcja, przyjemno&amp;#347;&amp;#263; zdarze&amp;#324; 
We &amp;#347;nie jeste&amp;#347; kr&amp;oacute;low&amp;#261; moich marze&amp;#324; 
Cenna ka&amp;#380;da chwila, mam debila na twoim punkcie 
Gdy widz&amp;#281; zn&amp;oacute;w ci&amp;#281;, obj&amp;#261;&amp;#322; bym ci&amp;#281; 
Ubezpieczy&amp;#322; twoj&amp;#261; dupcie tu i &amp;oacute;wdzie 
Pi&amp;#281;kne kszta&amp;#322;ty wsz&amp;#281;dzie, czekam a&amp;#380; ten dzie&amp;#324; nadejdzie 
Gdy zabior&amp;#281; ci&amp;#281; do krainy mi&amp;#322;o&amp;#347;ci 
Czy ty masz poj&amp;#281;cie, chyba tak, nie jeste&amp;#347; w b&amp;#322;&amp;#281;dzie 
Bo stan moich uczu&amp;#263; staje si&amp;#281; wy&amp;#380;szy 
Przy tobie wzrasta ogie&amp;#324;, staje si&amp;#281; mniejszy 
Ci&amp;#281;&amp;#380;ki charakter przy tobie mo&amp;#380;e odpocz&amp;#261;&amp;#263; 
Tw&amp;oacute;j zapach doprowadza mnie do frustracji 
Wariacji, zabawy jak w wannie 
Stworzony jestem dla ciebie, a ty dla mnie 
To jest dla mnie wa&amp;#380;ne, niech ka&amp;#380;dy zgadnie 
Ref. 
[Pono] 
Wiesz co ci zrobi&amp;#281; jak ci&amp;#281; z&amp;#322;api&amp;#281; ? 
Przy rapie na kanapie, czar par 
Podrapiesz mnie czule, ja ci&amp;#281; przytul&amp;#281; 
To jak dar za kt&amp;oacute;ry dzi&amp;#281;kuje co dzie&amp;#324; rano 
Bo czuje si&amp;#281; tak jakby ci&amp;#281; z nieba mi zes&amp;#322;ano 
Spl&amp;#261;tani ramionami ty i ja, trwamy sami 
Zwi&amp;#261;zani spojrzeniami w b&amp;#322;ogostanie 
Jak ok&amp;#322;ad na ranie daj&amp;#261;cy koj&amp;#261;cy doznanie 
Powa&amp;#380;nie, nie miej mi za z&amp;#322;e, &amp;#380;e si&amp;#281; czasem z tob&amp;#261; dra&amp;#380;ni&amp;#281; 
Czasem si&amp;#281; zb&amp;#322;a&amp;#378;ni&amp;#281;, lecz to wszystko dla ciebie 
M&amp;oacute;wi&amp;#281; ci to, bo mo&amp;#380;e tego nie wiesz 
Przecie&amp;#380; mi na tobie zale&amp;#380;y, &amp;#347;miejesz si&amp;#281; 
Jak ci&amp;#281; z&amp;#322;api&amp;#281; zrobi&amp;#281; tak, &amp;#380;e mi uwierzysz 
Nie wiesz, &amp;#380;e mam co&amp;#347; dla ciebie 
To jest niespodzianka, to ci&amp;#281; zdziwi 
Drzwi i z wewn&amp;#281;trznej strony klamka 
I my w pon&amp;#281;tnym u&amp;#347;cisku, w cieniu &amp;#347;wiecy b&amp;#322;ysku 
Mi&amp;#322;osne gry zakrapiane winem 
Mam dziewczyn&amp;#281;, pale d&amp;#380;oja 
Jestem tw&amp;oacute;j, jeste&amp;#347; moja, wi&amp;#281;c si&amp;#281; nie b&amp;oacute;j 
Ref. 
[Koro] 
Serwus diabe&amp;#322;ku, czuje do ciebie s&amp;#322;abo&amp;#347;&amp;#263; 
Nie chodzi tylko o nago&amp;#347;&amp;#263;, cho&amp;#263; prezentujesz najwy&amp;#380;sz&amp;#261; jako&amp;#347;&amp;#263; 
Lubi&amp;#281; tw&amp;#261; &amp;#347;mia&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, a swoj&amp;#261; drog&amp;#261; 
Swoj&amp;#261; d&amp;#322;oni&amp;#261; smyraj&amp;#261;c twoj&amp;#261; figur&amp;#281; sportow&amp;#261; 
Zdarza si&amp;#281; by&amp;#263; w transie, w trakcie, na relaksie 
Kusz&amp;#261;ce spojrzenie uwodzi mnie 
Mimika twarzy m&amp;oacute;wi&amp;#261;ca wiele 
Czuje tw&amp;oacute;j oddech na ciele 
Ty wiesz co lubi&amp;#281;, co lubisz wiem i ja 
To spontaniczna historia 
Rzecz&amp;#261; normaln&amp;#261; jest euforia 
W takim przypadku po g&amp;#322;adkim cia&amp;#322;ku szorstkim j&amp;#281;zorem 
Tylko pachn&amp;#261;ca czysto&amp;#347;&amp;#263; Dore 
Sko&amp;#324;czy&amp;#322;a si&amp;#281; kaseta nie w por&amp;#281; 



Chwilunia, przerzuc&amp;#281; j&amp;#261; na drug&amp;#261; stron&amp;#281; 
I zn&amp;oacute;w razem, blisko siebie sami 
To wszystko, reszta zostanie mi&amp;#281;dzy nami 
Do zobaczyska 
Ref. x3
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