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CANTADAS DE PEDREIRO
O ano é novo mas minha queda por vc é antiga .
Me chama de gaveta e me bagunça toda
Isso tudo é seu, ou o marimbondo te mordeu ?
Me chama de tabela periódica e diz que rola uma química entre a gente!
Eu não sou cortina mas você pode me abrir toda manhã
Gata seu pai é mecânico? Não porque? Porque eu quero pegar na macha.. Não pera .. Errei apaga. Aí meus
Deus
Gato seu pai é um sonho? Porque você é padeiro

? ? ? ? Pera acho que tô nervosa

? ? ?

Vc é igual chiclete de caixinha... Gostosinho, mas não dá bola
Seu pau é a estrela q falta no céu da minha boca
E ai gata, vc tem duas línguas na boca ? - Não, porquê? Quer ter ?

?

Me chama de entrada de carregador e mete devagar
Não sou Google, mas em mim, vc acha tuuudo que precisa!
Hei, eu não sou pedreiro, mas consigo cronstruir uma relação entre nós!
Gata seu nome é Taís? Não, porque? Porque você taispetacular

? ?

Gata, se vc fosse um peido eu não te soltaria!
Gata vc não é farofa, mas eu to doido pra te passar a linguiça.
Gosta de chocolate? Prazer GAROTO KKKK pessima mas recebi essa e ri horrores
Eu não sou sushi pra vc me comer com esse pauzinho
2 amigos, 1 se chama me beija e o outro se chama me abraça.o me abraça foi embora qual ficou?
Meu nome é Arnaldo, mas pode me chamar de Naldo, pq o ar eu perdi quando te vi, sua linda hahahhaha
Gata, não sou achocolatado mas posso ser toddynho seu
Não sou de concreto mas endureço por você
Mi chama de sal grosso e mi joga na suas carne
Gato eu perdi meu número, você pode mi dá o seu ?
gata vc não é lego , mas quero te montar

